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OPENINGSUREN
STADHUIS • Markt 14
DIENST VRIJE TIJD • Sportlaan
Maandag:
13.00 - 19.00 u.
Dinsdag:
gesloten
Woensdag
8.00 - 12.00 u., 13.00 - 17.00 u.
Donderdag:
8.00 - 12.00 u., 13.00 - 16.00 u.
Vrijdag:
8.00 - 12.00 u.
WELZIJNSDIENST • Diestersteenweg 42
Maandag:
13.00 - 19.00 u.
Dinsdag:
gesloten
Woensdag
8.00 - 12.00 u., 13.00 - 17.00 u.
Donderdag:
gesloten
Vrijdag:
8.00 - 12.00 u.
LCC De Klapstoel • Diestersteenweg 42
Maandag
10.00 - 12.00 u., 12.30 - 19.00 u.
Dinsdag
10.00 - 12.00 u., 12.30 - 16.00 u.
Woensdag
10.00 - 12.00 u., 12.30 - 17.00 u.
Donderdag
10.00 - 12.00 u., 12.30 - 16.00 u.
Vrijdag
9.00 - 13.00 u.
POLITIE • Sportlaan 2a
Maandag:
op afspraak: 13.00 - 19.00 u.
Woensdag:
op afspraak: 13.00 - 17.00 u.
Donderdag, vrijdag:
op afspraak: 8.00 - 12.00 u.
CONTAINERPARK
Dinsdag, woensdag en vrijdag: 9.00 - 12.30 u, 13.00 - 16.00 u.
Donderdag:
9.00 - 12.30 u, 13.00 - 18.00 u.
Zaterdag:
9.00 - 12.30 u, 13.00 - 16.00 u.
OCMW, Halen Sportlaan, 2b
Maandag:
17.00 - 19.00 u.
Dinsdag, donderdag, vrijdag:
9.00 - 12.00 u.
BIBLIOTHEEK • Sportlaan 4a
Maandag:
15.00 - 18.00 u.
Woensdag:
13.00 - 20.00 u.
Vrijdag:
15.00 - 18.00 u.
Zaterdag:
9.00 - 13.00 u.
Zondag:
10.00 - 12.00 u.
DCO • Diestersteenweg 40
Maaandag, woensdag, donderdag en vrijdag: 8.00 - 12.00 u.

TELEFOONNUMMERS
Gemeentehuis:
Wijkkantoor Politie Halen:
Containerpark:
OCMW:
Sporthal Halen:
Sporthal Zelem:
Gemeenschapscentrum:
Jeugd- en welzijnsdienst
Bibliotheek:
Gemeentelijke Basisschool Zelem:
Kinderdorp Halen:
Kinderdorp Zelem
Kinderdorp Loksbergen:
DCO:

Fax

Fax

013 61 81 20
013 61 81 21
011 93 89 80
013 44 46 69
013 46 03 70
013 46 03 79
013 35 08 34
013 44 22 22
013 35 08 30
013 46 03 78
013 35 08 32
013 44 33 63
013 46 13 95
013 44 46 62
013 46 10 17
013 46 25 22

E-MAIL ADRESSEN
burgemeester@halen.be
algemeen.directeur@halen.be
bevolking@halen.be
financien@halen.be
technische.dienst@halen.be
duurzaamheidsambtenaar@halen.be
ruimtelijke.ordening@halen.be
milieudienst@halen.be
jeugddienst@halen.be
personeelsdienst@halen.be
rijbewijzen@halen.be
middenstand@halen.be
sportdienst@halen.be
cultuurdienst@halen.be
info@halen.be
welzijnsdienst@halen.be
bibliotheek@halen.be
onthaal@ocmwhalen.be
derietbron@halen.be
communicatie@halen.be
dienstencentrum@halen.be
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Sluitingsdagen

JULI – OKTOBER 2020
• Maandag 3 augustus – Kermis Halen
• Donderdag 6 augustus – Kermis Halen
www.halen.be

VOORWOORD

Beste Halenaar
Eerst en vooral wil ik jullie allemaal een heel fijne zomer wensen!
Het zal echter geen zomer zijn zoals we die gewoon zijn. Het coronavirus blijft ons leven
immers beheersen. Na de wekenlange lockdown light, zijn we stilaan terug op weg naar een
‘normaler’ openbaar en sociaal leven. Toch moeten we zolang er geen vaccin is alle coronamaatregelen blijven opvolgen, ook al is dat niet altijd evident.
Ik wil iedereen bedanken die de voorbije maanden zorgde dat onze maatschappij kon blijven
draaien, zowel de mensen in de zorg, als diegenen die in de andere levensnoodzakelijke en
cruciale sectoren werken. Ook ons stadspersoneel en de meer dan 200 vrijwilligers van ‘Halen
Helpt’ verdienen een speciale vermelding.
Ik wil ook graag alle leerkrachten, zowel van onze gemeenteschool GBS Op Dreef als van onze
vrije scholen VBS Wegwijs en VBS ’t Oogappeltje, bedanken voor al hun inspanningen de
afgelopen maanden in deze zeer speciale omstandigheden.
Schoolvakantie wil ook zeggen dat onze begeleid(st)ers van de Buitenschoolse Kinderopvang
en van onze talrijke zomerkampen het super druk krijgen en dat de speelpleinwerking op volle
toeren draait, allemaal met heel wat extra veiligheidsmaatregelen. Gelukkig kunnen onze
jeugdverenigingen hun kampen toch organiseren en kunnen we op hen rekenen om onze
kinderen weer een onvergetelijke zomer te bezorgen.
Voor de andere verenigingen zullen de zomeractiviteiten noodgedwongen op een lager pitje
draaien. Hopelijk kunnen zij in september weer opstarten in normalere omstandigheden.
Ook onze gemeentelijke activiteiten zullen zeer beperkt blijven.
Halen Kermis vindt plaats, maar de randactiviteiten zullen niet doorgaan om samenscholingen
te vermijden en de nodige veiligheid voor de bezoekers te kunnen garanderen.
De Slag der Zilveren Helmen zal in beperkte kring georganiseerd worden, met alleen onze  
Halense vaderlandslievende verenigingen en onze inwoners.
De ontvangst van de huwelijksjubilarissen moeten we helaas noodgedwongen ook verschuiven
naar een latere (nog te bepalen) datum.
De gemeenteraad zal tijdens de grote vakantie blijven doorwerken en zal begin augustus het
ondersteuningsplan voor onze stad goedkeuren. Met de maatregelen die we allemaal samen
gaan nemen, willen we de heropleving van Halen een duw in de rug geven. We zullen daarbij
niet alleen aandacht hebben voor onze eigen organisatie en dienstverlening, maar ook voor
de lokale economie en het verenigingsleven. We zullen ook extra aandacht besteden aan onze
inwoners uit de meest kwetsbare groepen.
Dit ondersteuningsplan moet ons helpen de impact van de coronacrisis op onze samenleving
zo goed mogelijk op te vangen door de schade zoveel mogelijk te beperken of – waar mogelijk
– te herstellen. Dit doen we in overleg met alle politieke fracties en ik wil hen dan ook graag
van harte bedanken voor de constructieve samenwerking. We zullen in onze volgende uitgave
van het infoblad het goedgekeurde plan bespreken.
Tot slot hoop ik dat we snel kunnen terugkeren naar ons ‘normale’ leven. Als wij allemaal ons
gezond verstand gebruiken en onze eigen veiligheid en die van alle mensen om ons heen vooropstellen, kunnen we er samen nog een mooie zomer van maken.
Ik kijk er alvast naar uit!
Jullie burgemeester
Erik Van Roelen
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BESLISSINGEN VAN DE
GEMEENTE- EN OCMWRAAD
ZITTING VAN 27 JANUARI

GEMEENTERAAD
• Fluvius Limburg - buitengewone algemene vergadering
d.d. 10 december 2019 m.b.t. goedkeuring agenda m.b.t.
vaststelling van het mandaat -beslissing van het CBS d.d.
9/12/2019
• Nieuwe straatnaam "Lakenhallesteeg" - voorlopige
aanvaarding
• Patrimonium - principiële toelating tot bouwen op een
perceel van stad Halen aan vzw Chirolokalen Loksbergen
• AGB - Bepaling factor Prijssubsidie 2020
• Borgstelling voor Chirolokalen Loksbergen VZW

• Interlokale Vereniging - schakelzorgcentrum Het Meerlehof Goedkeuren oprichting en overeenkomst met statutaire
draagkracht en aanduiden afgevaardigde beheerscomité
• Nieuwe straatnaam "Lakenhallesteeg": Definitieve vaststelling
• Afzien van zitpenning door de GR leden
• Dotatie Hulpverleningszone dienstjaar 2020
• Goedkeuring gemeentelijke dotatie aan de Politiezone LRH
dienstjaar 2020
• Budgetwijziging en aanpassing MJP 2019 kerkfabriek SintPietersbanden Halen
• Budgetwijziging en aanpassing MJP 2019 van de Kerkfabriek
Sint-Andreas Loksbergen

ZITTING VAN 29 JUNI

GEMEENTERAAD
•
•
•
•
•

ZITTING VAN 2 MAART

GEMEENTERAAD
• Buurtweg 39 verlegging
• Patrimonium - principiële beslissing tot aankoop van een
perceel door stad Halen in uitbreiding van de speelplaats van
de school
• Raad van bestuur Watergroep - voordracht kandidaatbestuurder
• Klimaatplan
• vzw ELZ MidWestLim: participatie, afvaardigingen en
beleidsplan
• Samenwerkingsovereenkomst voor het netwerk
opvoedingswinkel West-Limburg
• Het Gemeentebestuur van Halen stemt in om een Uit-Pas in
te voeren in hun gemeente

OCMW
vzw ELZ MidWestLim: participatie, afvaardigingen en
beleidsplan

ZITTING VAN 4 MEI

GEMEENTERAAD
• Afsprakennota digitale gemeenteraad
• Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging van 27 mei 2020
• Algemene vergadering Fluvius Limburg op 26 juni 2020 agenda en mandaat afgevaardigde
• Overeenkomst tussen de stad en het justitiehuis van Hasselt
betreffende uitvoering van werkstraffen voor meerderjarigen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaarrekening AGB Halen, dienstjaar 2019
Jaarrekening OCMW Halen, dienstjaar 2019
Jaarrekening Stad Halen, dienstjaar 2019
Beslissing Budget 2020 en Meerjarenplan 2020-2025 van de
Kerkfabriek Zelk (Sint-Pancratius)
Budget 2020 en Meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek
Zelem (Sint-Lambertus)
Budget 2020 en Meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek
Loksbergen (Sint-Andreas)
Budget 2020 en Meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek
Halen (Sint-Pietersbanden)
Beslissing Jaarrekening 2019 Kerkfabriek Zelk
Beslissing Jaarrekening 2019 Kerkfabriek Zelem
Beslissing Jaarrekening 2019 Kerkfabriek Halen
Kantoor 'Sociaal Huis' : intentie tot aankoop door stad Halen verkoopovereenkomst
Overeenkomst met Chirolokalen Loksbergen in het kader van
hun subsidieproject
Verlenging intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst
scholengemeenschap De Puzzel 2020-2026
Rapportering organisatiebeheersingssyteem
AV OSM Schulensmeer op 30/06/2020 - agenda en mandaat
Goedkeuring nieuw reglement uitleendienst
Goedkeuring aanpassing categorieën reglement
terbeschikkingstelling GC De Rietbron en Buurthuis

OCMW
• Jaarrekening OCMW Halen, dienstjaar 2019
• Samenwerkingsovereenkomst met BLM vzw : projectoproep
478 - versterking van de werk-welzijnsbemiddeling
• Rapportering organisatiebeheersingssyteem

ALLERLEI
Stadsdiensten werken
OP AFSPRAAK!
Hoe maak ik een afspraak?
• Je kan een mailtje sturen naar info@halen.be
• Je kan telefonisch op 013 61 81 20 terecht.
-> Voor het afhalen van huisvuilzakken
hoef je geen afspraak te maken.
Huidige openingsuren
• maandag:
• dinsdag:
		
• woensdag:
• donderdag:
• vrijdag:

13.00 –19.00 uur
09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur
(geen afspraken)
08.00 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur
08.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur
08.00 – 12.00 uur

Wat is prikkelarme kermis?
Kermis is een feest, voor jong en oud, maar spijtig genoeg
niet iedereen kan genieten van de drukte en het lawaai
dat de kermis met zich meebrengt. Daarom voorzien we
ook dit jaar opnieuw een prikkelarm kermismoment
op maandag.
Dat wil zeggen dat er op dat moment geen muziek zal zijn.
De lichten zullen ofwel gedimd zijn ofwel zelfs helemaal
niet branden. Verder zullen de bezoekers aan de attracties
meer tijd hebben om in- en uit te stappen.
Er zullen tijdens dit kermismoment dus beduidend minder
prikkels zijn waardoor de kermis ook voor mensen met
autisme, ADHD, HSP, … een groot feest wordt!
Maandag 3 augustus – van 16.00 u. tot 18.00 u.

Herdenking Slag der Zilveren Helmen
Door de onzekerheid die het coronavirus met zich meebrengt,
kunnen de verenigingen nog geen data vastleggen voor hun
activiteiten en is er daardoor geen activiteitenkalender op de
achterpagina van het infoblad.

HALEN KERMIS

Zo zal dit jaar ook de herdenking van de Slag der Zilveren
Helmen op zondag 9 augustus in beperkte kring doorgaan.

Eendjes vissen? Een lekker pak smoutebollen?
Sinds 1 juli mogen er terug kermissen georganiseerd
worden en dus kan Halen kermis doorgaan.

Op het programma staat een korte hulde op de militaire
begraafplaats, een H. Mis om 10.00 u. in de parochiekerk van
Halen met daarna een bloemenhulde aan het standbeeld op de
Markt door de burgemeester en de Halense vaderlandslievende
verenigingen.

Dit jaar zal de kermis er wel anders uitzien.
Nevenactiviteiten zullen er niet zijn. Maar vanaf zaterdag
1 augustus kan je dus een bezoekje aan de kermis
brengen. De kermis zal zaterdag, zondag, maandag en
donderdag open zijn. Op maandag is er een prikkelarm
kermismoment.
Er zullen twee in- en uitgangen zijn, eentje op de Markt en
een op het Raubrandplein.
Over de volledige kermis zal er ‘eenrichtingsverkeer’ zijn.
Bovendien voorziet elke kraam eigen veiligheidsmaatregelen.
Wij vragen natuurlijk wel om de richtlijnen ter plaatse nauwgezet op te volgen!
De wekelijkse woensdagmarkt vind je tijdens de kermis aan
het oorlogsmonument op de Markt.
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Bpost plaatst
3 pakjesautomaten in Halen
E-commerce neemt toe en daarom installeert bpost op 3
locaties in Halen een pakjesautomaat: aan de sporthal De Koekoek en de sporthal De Kambergen en op de parking Panoven.
Iedere pakjesautomaat bevat 70 lockers. Je kan zowel pakjes ontvangen, verzenden als retourneren. Bij heel wat webshops kan je
pakjes in een pakjesautomaat laten leveren. Dankzij deze pakjesautomaten kan je als inwoner 24 uur per dag en 7 dagen op 7 je pakje
afhalen. Je haalt je pakje dus af wanneer het jou uitkomt.
Hoe werkt het?
Je hebt 5 dagen om je pakje af te halen. Het afhalen is eenvoudig:
je scant aan de automaat de QR-code die je ontvangt van zodra je
pakje geleverd is en het deurtje van de locker met jouw zending
springt open. Haal je pakje eruit en sluit het deurtje.
De pakjesautomaat zal op termijn ook de lokale economie stimuleren. Handelaars die de pakjesautomaat gebruiken en een locker
huren worden 24/7 bereikbaar doordat zij hun verzend- en ontvangstmogelijkheden na de openingsuren kunnen uitbreiden.
Duurzame leveringsmethode
Leveringen bestemd voor een pakjesautomaat worden door de
logistieke partner gebundeld en in één stop afgeleverd. Op die
manier draagt de gemeente bij aan het verminderen van de uitstoot CO².

Gebruik jij de gratis stadapp al?
De stadapp is een mobiel communicatieplatform waarmee stads- en OCMW diensten,
handelaars, verenigingen en zorgverstrekkers via één enkele app kunnen communiceren met inwoners, klanten en leden.
Wil je graag weten wanneer je je vuilzak
moet buiten zetten? Wil je graag een
melding doen? Ben je graag op de hoogte
van de laatste evenementen? Krijg je
graag nuttige berichten van het stadsbestuur? Wil je activiteiten opzoeken via de
UiTagenda? Dit en nog zoveel meer kan je via deze app.
Je kan de app gratis downloaden in de App Store (Apple)
of via Google Play (Android). Tik 'Halen' in de zoekfunctie
en installeer de app. Eenmaal de app geïnstalleerd is, kan
je je aanmelden met je e-mailadres. Na het vervolledigen
van je profiel, kom je op het algemeen overzicht.
Hier bepaal je zelf welke handelaars, verenigingen of
zorgverstrekkers je wenst te volgen en welke berichten je
graag ontvangt.
Handelaars, verenigingen en zorgverstrekkers kunnen
zich gratis registreren via www.onzestadapp.be.
Na goedkeuring door stad Halen kan je je handelszaak,
vereniging of praktijk op de app beheren.
Bij vragen kan je steeds telefonisch terecht bij
de communicatiedienst op 013 61 81 32
of via communicatie@halen.be.

6 INFOBLAD HALEN JULI 2020

PROBEERACTIE

voor het eerste jaar secundair
Jongeren die de overstap naar het secundair onderwijs maken,
krijgen van de Lijn een gratis abonnement voor de maand
september.
Hiermee laten we hen kennismaken met het openbaar vervoer
en de voordelen van een Buzzy Pazz, het jongerenabonnement.
Een probeerabonnement aanvragen is eenvoudig
Ouders met kinderen geboren in 2008 ontvingen een brief met
informatie over hoe ze dit gratis probeerabonnement kunnen
aanvragen. Als ze zich voor 18 augustus met het rijksregisternummer van hun kind registreren op delijn.be/probeeractie,
ontvangen ze het probeerabonnement in augustus per post.
Kinderen die niet geboren zijn in 2008, maar ook starten in het
eerste secundair, kunnen een aanvraag doen via een ander
aanvraagformulier. Dit formulier is eveneens terug te vinden
op delijn.be/probeeractie.
Heb je nog vragen?
Ouders kunnen terecht op delijn.be/probeeractie
of het nummer 070 220 200 (0,30 euro/min).

MILIEU EN OMGEVING
Huisvuilzakken mogen tijdelijk naar het recyclagepark
Heb je een volle huisvuilzak die je niet meer kan buitenzetten omdat je op vakantie vertrekt?
Of heb je beperkte stockageruimte waardoor het vervelend is
om tijdens extreme warmte een volle huisvuilzak in huis te hebben?
Dan kan je uitzonderlijk tussen 16 juni en 12 september 2020 jouw huisvuilzak naar het recyclagepark brengen als je volgende
regels respecteert:
• Je mag enkel bordeaux of grijze huisvuilzakken van Limburg.net binnenbrengen.
• Je registreert het binnenbrengen via de toegangszuil. Als je nog andere fracties bij je hebt, dan rij je een aparte ronde zodat de
kilo’s huisvuil apart gewogen en geregistreerd worden.
Je mag, net zoals de rest van het jaar, jouw huisvuilzak ook gewoon meegeven met de veertiendaagse ophaling aan huis.
Op www.limburg.net/afvalkalender kan je nakijken wanneer de ophaalwagen bij jou langs komt.
Wil je graag verwittigd worden?
Via onze Halenapp kan je een notificatie instellen zodat je een seintje krijgt als het tijd is om je vuilzak klaar
te zetten.

Steun- en andere maatregelen rond wonen ten tijde van Corona
Het coronavirus maakt dat ook onze woonzorgen kunnen toenemen.
Heel wat mensen hebben momenteel moeilijkheden met het afbetalen van de lening of het betalen van de huur.
Gelukkig werden er de voorbije weken heel wat bijkomende steunmaatregelen uitgewerkt.
Een overzicht.
STEUNMAATREGELEN
• Voor aanvragen voor een overkoepelende renovatiepremie
ingediend tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020
mogen facturen op de aanvraagdatum ouder zijn dan 2 jaar,
maar ze mogen niet dateren van vóór 15 maart 2018.

aan om minstens een deel van de huur te blijven betalen en later de achterstand aan te zuiveren in schijven. Zij raadt huurders
aan om zelf een voorstel te doen aan de verhuurder, en raadt de
verhuurders aan om soepel te zijn. Gemaakte afspraken zet je
best op papier, ondertekend door beide partijen.

• Je kan een betalingsuitstel aanvragen voor je woonkrediet.
De bank mag hiervoor geen dossier- of administratieve
kosten aanrekenen.

Ben je een sociale huurder bij de Kantonnale Bouwmaatschappij
Beringen (KBM) en ben je in tijdelijke werkloosheid ten gevolge
van de coronamaatregelen? Heb je hierdoor meer dan 20% minder inkomen? Dan kan je, na één maand, in aanmerking komen
voor een huurprijsvermindering.

Voorwaarden:
- Het betreft een uitstel van maximaal zes maanden;
- Je inkomen moet gedaald zijn omwille van de coronacrisis;
- Je had op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand;
- Het gaat om een krediet voor je enige woning;
- Tot slot is je geld op je spaar- en zichtrekening kleiner dan
25.000 euro.
• Heb je een Vlaamse Energielening lopen? De kapitaalsterugbetaling werd automatisch drie maanden uitgesteld.
UITSTEL HUUR?
Moet je als verhuurder uitstel aanvaarden op de betaling van de
huur? Neen. De verhuurder is niet verplicht om een opschorting
van de betaling te aanvaarden. De Huurdersbond raadt huurders

Meer info krijg je bij de Kantonnale Bouwmaatschappij
Beringen op 011 42 24 61 of via e-mail op info@kbmbe.be.

Vragen over wonen in Halen?
Contacteer WWL of maak een afspraak en kom naar het
wooninfopunt op: • Maandag van 14.00 u. tot 19.00 u.
• Woensdag van 13.30 u. tot 16.00 u.
013 46 03 77
info@woneninwestlimburg.be
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Klimaatplan
De stad Halen ondertekende reeds in 2011 het
Europese Burgemeestersconvenant voor Energie 2020.
Hiermee engageerde de gemeente zich om een lokaal
klimaatbeleid uit te voeren en tegen 2020 20% CO2 te
besparen.
In 2012 keurde de gemeenteraad haar eerste klimaatactieplan (SEAP) goed en ging de uitvoering ervan van
start.

Dit nieuwe actieplan (SECAP) is enerzijds een aanpassing
van het vorige actieplan met het oog op de nieuwe
reductiedoelstellingen om tegen 2030 40% CO2 te
besparen. Anderzijds is het een uitbreiding met doelstellingen en maatregelen om onze stad en haar
inwoners weerbaar te maken tegen de klimaatverandering en om uit te groeien tot een plaats waar
burgers toegang hebben tot veilige, duurzame en betaalbare energie.
Uit de laatst beschikbare nulmeting blijkt dat in 2011 op
het grondgebied van de stad Halen in totaal 61836 ton
CO2 werd uitgestoten. Uit de laatst beschikbare opvolgmeting blijkt dat de totale CO2-uitstoot in de gemeente
in 2017 57534 ton CO2 bedraagt.

WELZIJN
Buurtanalyse
We willen het welbevinden, de zorg en ondersteuning in onze
verschillende deelgemeenten versterken. Als eerste stap
brengen we in kaart wat er leeft in de verschillende buurten,
wat de noden, maar ook wat de sterktes zijn. Deze buurtanalyse is een belangrijke stap in de buurtgerichte zorg waar we
met onze stad op inzetten. We willen dan ook zo veel mogelijk
mensen een stem geven.
We starten onze buurtanalyse in Zelem. In de eerste week van
augustus organiseren we vijf buurtbabbels waar we de bewoners van Zelem uitnodigen om naar de Klapbus te komen. Je zal
onze Klapbus dan terugvinden in de Heidestraat, aan het
berkenschooltje, in de Oude Schansstraat en op het kerkplein.
Met enkele leuke methodieken zullen we jullie dan bevragen
over de leefwereld van Zelem. Eind juli mag je een uitnodiging
in je brievenbus verwachten. We werken met inschrijvingen
zodat we ons aan de coronamaatregelen kunnen houden. In het
najaar volgt er een terugkoppeling over onze bevindingen en
eventuele acties die we kunnen ondernemen.

Dit wil zeggen dat de totale CO2-uitstoot op ons grondgebied tussen 2011 en 2017 daalde met 6,96%.

Buurtgezellen

We hebben onze daling van 20% dus niet gehaald.
We zullen met zijn allen dus veel meer moeite moeten
doen om onze doelstelling tegen 2030 te halen.

Eenheid: ton • Bron: Departement Omgeving/ provincies.incijfers.be

Co2-emissie-Halen
2011

2017

huishoudens

17.188

14.399

particulier en commercieel vervoer

31.455

32.874

383

314

tertiair

3.526

2.697

industrie (niet-ETS)

6.765

4.597

landbouw

1.927

2.080

openbare verlichting

86

63

niet toegekend

506

512

61.836

57.534

openbaar vervoer

totaal
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Met een groep van 14 enthousiaste vrijwilligers startten we
begin maart met de huisbezoeken bij alle inwoners van Zelem
van 76 jaar en ouder. Ze waren nog geen twee weken bezig
toen de corona-crisis alles lam legde. In september starten de
huisbezoeken opnieuw. Dus als ze nog niet bij jou langs kwamen, mag je binnenkort een brief in je brievenbus verwachten
met de vraag of een vrijwilliger bij jou op bezoek mag komen.
Tijdens deze bezoeken bieden we, naast een gezellige babbel,
informatie aan die kan helpen om zo lang mogelijk op een
comfortabele manier thuis in je vertrouwde omgeving te blijven
wonen.

Herstart LDC De Klapstoel

Vanaf september starten we de meeste van onze activiteiten
terug op, afhankelijk van wat op dat moment kan en mag.

Tele-Onthaal Limburg
zoekt

Luisterhelden!
De Klapbus

Vanaf woensdag 12 augustus vind je De Klapbus terug in een
buurt of wijk van onze stad. Je kan er je buren ontmoeten en
genieten van een gezellige babbel met een tas koffie.
Onze vrijwilligers bieden je een luisterend oor. Je kan bij hen
ook terecht met je vragen over klusdienst, poetshulp, gezinshulp, minder mobielen centrale, cultuurcheques, inschrijvingen
voor activiteiten en nog veel meer.
Wij verwijzen je naar de juiste dienst. Daarnaast kan je ook
huisvuil-, PMD- en groenzakken kopen.
Op woensdagvoormiddag van 09.30 u. tot 11.30 u.
kan je hier De Klapbus vinden:
12-08 Zelk
19-08 Loksbergen
26-08 Halen
		
02-09 Loksbergen
09-09 Zelem
16-09 Halen
23-09 Zelk
30-09 Zelem
		
07-10 Halen
14-10 Zelem
21-10 Loksbergen

Betserbaan 34
Hageland- en Gebrandhofstraat
Vroentestraat

Tele-Onthaal Limburg zoekt nieuwe telefoonvrijwilligers :
vrouwen en mannen met ruimte in hoofd, hart en agenda.
Mensen die iets voor een ander willen betekenen door het
bieden van een luisterend oor. Ze maken het mogelijk dat
mensen in nood 24 uur per dag kunnen bellen voor een
anoniem en vertrouwelijk gesprek.
In november start de basisopleiding die meerdere avonden/
dagdelen duurt.
Dus, ben je sociaal voelend en wil je luisteren naar mensen
die het moeilijk hebben? Kan je 1 maal per week 4 uren naar
Hasselt komen en ben je bereid om ook nachtdiensten te doen?
Dan heeft Tele-Onthaal boeiend vrijwilligerswerk voor jou in
petto! Vraag je infobrochure op 011 22 77 67
of via limburg@tele-onthaal.be
Meer weten over Tele-Onthaal ?
Bezoek onze website www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger

Warme dagen,
zorg dragen

Kerkplein
Heidestraat
Pandputweg
Hoek Rozen-, Liebroek-en Kauwplasstraat
Berkenstraat
Pijpenpoelstraat
Oude Schansstraat
Hageland- en Gebrandhofstraat

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed.
warmedagen.be

ZORG VOOR ANDEREN

Ga langs bij iemand die
je hulp kan gebruiken.

Maak een
overzicht van
alle medicijnen
die de persoon
neemt en de mensen
met wie je contact
kunt opnemen
bij problemen.
Een hitteslag kan gevaarlijk
zijn. Bel 112 als nodig.

Zorg dat iemand anders
langsgaat wanneer je zelf niet kunt.

WEES VOORBEREID
20°
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

Zorg dat je altijd water bij je hebt.

21°
20°
19°

30°
32°
30°
29°

30°
20°
33°
22°
30°
19°

Volg de weersvoorspellingen.

Smeer je op tijd en voldoende in
als je de zon niet kunt vermijden.

DRINK VOLDOENDE

Drink MEER dan gewoonlijk.
OOK als je geen dorst hebt.

Drink vooral WATER.
Koffie en thee kunnen ook.

Kleurt je urine DONKER?
Drink meer!

HOU JEZELF KOEL

Zoek verfrissing op.

Kies voor lichte,
loszittende kledij.

Doe zware inspanningen
op koelere momenten.

Zoek een plekje in
de schaduw op om
te ontspannen.

HOU JE WONING KOEL

Gebruik zo weinig mogelijk
apparaten die warmte produceren.

Awel, luister jij ook naar mijn verhaal?
Anoniem:
Awel:

“Mijn moeder geloofde me niet en sindsdien negeert ze me.”
“Ik word stil van je verhaal. Wat moeilijk voor jou!
Woont er nog iemand bij jullie thuis?”

Benut je zonnewering
maximaal.

Zet je ramen en deuren open zolang
het buiten koeler is dan binnen.

(Ver)bouw je woning
hittebestendig.

Verantwoordelijke uitgever: Dirk Dewolf, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel - november 2018 - Illustraties: Circuze

Draag een
hoofddeksel.

Je kan je nog tot begin september
kandidaat stellen.

Awel luistert naar kinderen en jongeren, via chat, e-mail of telefoon.
Iets voor jou? Surf naar awel.be/word-beantwoorder voor meer info.
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CREATIEF DE ZOMER DOOR

VRIJE
WELZIJN
TIJD
Academie Haspengouw
Inschrijvingen schooljaar 2020 - 2021

BEN JE KLAAR VOOR EEN NIEUW SCHOOLJAAR VOL KUNST
EN CREATIVITEIT?
Inschrijven voor de wekelijkse lessen van Academie
Haspengouw kan online via mijnacademie.be/ahbeeld of
mijnacademie.be/ahpodium. Dan ben je zeker van je plaats en
kunnen we er vanaf 1 september samen invliegen.
Let op, voor de lessen van beeld geldt volzet = volzet!
Inschrijven is telkens voor een volledig schooljaar.
Kostprijs en uurroosters vind je via www.ahbeeld.be
of via www.ahpodium.be
Volg zeker onze facebookpagina om op de hoogte te blijven van
de laatste nieuwtjes.
www.facebook.com/ahbeeld en www.facebook.com/		
ahpodium.

Wil jij ook creatief zijn tijdens de zomer?
Ga dan op creatief avontuur met de Academie Haspengouw.
Voor jongeren van 6 - 18 jaar staan een hele verzameling leuke
opdrachten klaar op
www.ahbeeld.be/nieuws/creatieve-quarantaine/.
Misschien wil je wel eens 'Wandelen in een stad aan de
kade' of wil je jagen op een 'Leeuw met warrige manen'. We
ontwerpen ook knappe 'collageplanten die de kamer opfleuren'
en allerlei zelfportretten. Tekenen, kleuren, schilderen, filmen,
knippen,... Kortom: voor iedere kunstige ziel wat wils.
Ben je meer te vinden voor muziek, theater of dans?
Dan vind je hier vast wat je zoekt: www.ahpodium.be/nieuws/
van-eigen-bodem/ of www.ahpodium.be/nieuws/ah-podium-inspireert/

Musicalkamp Musicalifragilistic
Ga je wel eens naar een musical kijken en denk je dan: “Dat zou
ik ook wel eens willen doen!” of ben je gewoon gek van acteren,
zingen en dansen? Dan is dit musicalkamp zeker iets voor jou!
Een heel nieuw script ligt op jou te wachten! Samen met
professionele (musical)acteurs en/of muzikanten werk je een
hele week rond verschillende musicals.

Ontdek meer met de ErfgoedApp
Ken jij hem al, de ErfgoedApp?
DOEDAG
Je bent een podiumbeest en wil theater, dans of muziek doen?
Kom dan op 29 augustus naar
de DOE-DAG in Sint-Truiden.
Tussen 10.00 u. en 16.00 u.
kan je alles uitproberen.
Inschrijven en info via
www.ahpodium.be/
doedag2020
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Download hem snel en ontdek met enkele eenvoudige
clicks heel wat interessante info over Vlaams erfgoed in
de gemeente naar jouw keuze.
Heel leuk voor zomerse dagtrips in eigen land.
Ontdek ook de info over
de “Zilveren Helmen route”
en “Ontdek Halen”.

De holle wegenkoffer
en het leerpad holle wegen

Routeyou App
Wil je ons eigen mooie landje verkennen
tijdens een ontspannen wandeling,
fietstocht, ruitertocht of roadtripje?
Download dan zeker de routeyou app.
Met deze app kan je heel eenvoudig zelf mooie routes
samenstellen in een regio naar keuze.
Stad Halen heeft voor jou reeds een aantal mooie routes
uitgestippeld op de Routeyou App:

Het hele wandelgebied in Loksbergen en Zelk onderscheidt zich
door de talrijke holle wegen. Om deze bijzondere biotopen te
ontdekken kan je in de bibliotheek een leuke holle wegenkoffer
uitlenen.
Je kan kiezen uit drie wandelingen:
• de konijnenwandeling (2,7 km)
• de eekhoornwandeling (6,1 km)
• de uilenwandeling (9,1 km).
Onderweg leer je aan de hand van toffe opdrachten alles over
de holle wegen. De koffer of rugzak met bijbehorende boekjes
werd op maat van kinderen vanaf 5-6 jaar gemaakt en kan
uitgeleend worden door verenigingen, scholen, maar ook
door gezinnen die hun kinderen een leuke ervaring willen
meegeven.
De boekjes zijn gratis verkrijgbaar.
Voor een gezins-holle wegenrugzakje betaal je € 20 waarborg.
Voor een groeps-holle wegenkoffer betaal je € 50 waarborg.
Deze waarborg krijg je uiteraard terug wanneer je de rugzak of
koffer terug binnenbrengt in de bib.
Reserveer vooraf je leerrugzak of -koffer en vermeld zeker het
aantal deelnemende kinderen.
Meer info en reservatie leerkoffer?
T 013 35 08 30 of reservaties@halen.be

Ontdek Halen
Zilveren Helmenroute Halen
Slagveldwandeling blauw
Klompenwandeling Halen
Poëzieroute Halen
Kapelletjesroute Zelem
4000 stappenwandeling Halen
4000 stappenwandeling Zelk
4000 stappenwandeling Loksbergen
4000 stappenwandeling Zelem
10.000 stappenwandeling Halen
10.000 stappenwandeling Zelk
10.000 stappenwandeling Loksbergen
10.000 stappenwandeling Zelem
Ruiterroute Halve Maan Diest – Halen

Kijk ook regelmatig op onze Facebookpagina
(Cultuurdienst Stad Halen) voor nieuwtjes, evenementen, …

TIP:
‘Ontdek Halen’ tijdens deze vakantieperiode.
Leer Halen kennen en ontdek wat onze stad te bieden heeft
aan bezienswaardigheden, wandelen, fietsen, natuur,
culinaire adresjes, slaapgelegenheden en veel meer.    
Alle info vind je op www.halen/ontdek-halen-3

't Sluisje in ere hersteld!
De stad Halen werkte samen met Regionaal Landschap
Lage Kempen aan een reconstructie van de 18de -eeuwse
sluis aan de Velpe. Vorig jaar werd de sluis door een storm
vernietigd. Met middelen van de provincie Limburg werd er
vorig jaar een reconstructie gemaakt van de eeuwenoude
sluis.

sluis. Deze informatie verzamelen we om eventueel mee te
nemen in een ontsluiting.
Op dit moment zijn er wel enkele oude foto’s,
maar vanwege de centrale ligging in de stad is er het
vermoeden dat er aan de sluis heel wat te beleven viel
destijds.

De originele dwarsbalk werd gerecupereerd en doet nu
dienst als zitbankje.

Iedereen die dus info over het sluisje in Halen heeft,
zoals oude foto’s, weetjes, prentkaarten, gebruiken, …
mag contact opnemen met de Intergemeentelijke
Onroerend Erfgoeddienst Lage Kempen via

OPROEP! Op zoek naar oude verhalen en weetjes
We willen graag een oproep doen aan onze inwoners om
ons weetjes en oude verhalen te bezorgen over en rond de

erfgoed@rllk.be of telefonisch op 011 78 52 59.
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OCMW

LOKALE ECONOMIE

De Halense handelaars blijven hun uiterste best doen
voor hun klanten tijdens deze gekke coronatijden.
Zij pasten hun werking aan en sommigen stampten
tijdens de lockdown een afhaalassortiment uit de grond.
Ze zijn vandaag zeer blij om de klanten terug in levende
lijve te mogen ontvangen en doen er alles aan om
iedereen in veilige omstandigheden te bedienen.
Daarom is het vandaag nog belangrijker dan ooit :

BEN JE NOG OP ZOEK
NAAR ZINVOL EN TOF
VRIJWILLIGERSWERK?
Misschien is vrijwilliger worden
bij onze
Minder Mobielen Centrale
dan iets voor jou!

Interesse?
Alle info vind je op www.halen.be
of contacteer het OCMW op 013 46 15 17.

12 INFOBLAD HALEN JULI 2020

“HAAL HET IN HALEN
KOOP LOKAAL!”
Op de website van Stad Halen vind je de lijst met de
werking van de Halense handelaars en aangepaste
werking van de horecazaken
https://www.halen.be/info-halense-handelaarsSta je als Halense handelaar nog niet in de lijst?
Stuur dan zeker je info door naar
cultuurdienst@halen.be

POLITIE & BRANDWEER
App politie Limburg Regio Hoofdstad steekt in een modern jasje
De app van de politie Limburg Regio Hoofdstad kreeg een volledige make-over!
De applicatie ziet er hipper uit en is veel gebruiksvriendelijker. Met de app ‘politie LRH’
kan je heel eenvoudig de contactgegevens van je wijkinspecteur of van het dichtstbijzijnde politiekantoor in heel België opzoeken. Daarnaast kan je er een lijst van alle gevonden voorwerpen terugvinden en een melding maken van bijvoorbeeld zwerfvuil of
een gevaarlijke verkeerssituatie. Als je de app geïnstalleerd hebt, kan de politie Limburg
Regio Hoofdstad je ook pushberichten sturen bij een noodsituatie.
Heb je de app van politie LRH al op je smartphone of tablet staan? Zorg dan dat je zeker
de laatste update geïnstalleerd hebt. Heb je de app nog niet op zak?
Download ‘politie LRH’ dan snel via je App Store of Google Play Store!

Een veilige zomer in je kot
Het Corona-virus vergroot de kans dat we de zomer volledig in ons kot moeten doorbrengen.
De brandweer geeft graag enkele tips om dat veilig te doen.

Last van wespen
Wespen zijn nuttige insecten. Ze eten andere insectjes (larven van muggen, vliegen, bv.) en ‘ruimen op’ in de tuin. Maar
ze kunnen agressief zijn en zoeken hun voedsel ook op onze
terrastafel. Zo houden ze erg veel van gesuikerd voedsel, zoete
parfums en van vlees. Maak een wespenval met zoete frisdrank
en zet die val ver weg van je terras.

laatste jaren gezelschap van een indringer die iets kleiner is, de
Aziatische hoornaar. Deze Aziatische indringer vernietigt hele
bijenkorven en is dus een bedreiging voor onze inheemse bijenen honingteelt.
Heb je zo een Aziatische hoornaar gespot?
Dat mag je ons melden!
Gebruik het e-formulier via www.zuidwestlimburg.be/wespen

Barbecue
Jaag de wespen weg door deze geuren op je tafel te zetten:
- Etherische oliën verdampen zoals olie van rozemarijn,
citroengras, kruidnagel of geranium
- Plant rozemarijn, citroengras, kruidnagel en geranium rond
je terras
- Wierook van citronella of verbrande koffie vinden wespen
ook vies
Toch te veel last van de wespen?
Ben je allergisch voor zo een wespensteek?
Vraag dan best zo snel mogelijk een verdelging aan.
Je doet dit via ons e-loket: www.zuidwestlimburg.be/wespen

Hou het veilig met onze tips:
• De kok-aan-het-vuur is ook de Bob van dienst. Dus geen
overmatig alcoholverbruik als je aan de grill staat te bakken
• Hou een emmertje zand bij de hand, zeker als je op houtskool bakt. Met dit zand kun je snel het vuur doven als dat
nodig is. Blus met zand, niet met water!
• Blusdeken of kleine schuimblusser in de buurt? Hou deze 2
binnen handbereik. Je weet maar nooit…
• Houd jonge kinderen weg van de barbecue en van het vuur
• Zorg dat je grill of barbecue stabiel staat
• Gebruik géén brandversnellers of aanmaakvloeistoffen.
Een aanmaakblokje kan wel.
• Brandwonden koel je met water.

Hommels en bijen
Van hommels en bijen blijven we af. Dit zijn geen agressieve
insecten. Ze zorgen voor de bevruchting van heel wat fruit en
groenten en zijn dus erg nuttig in de tuinbouw. Toch een bijenzwerm of -nest te dicht bij jouw terras of huis?
Contacteer een imker!

Aziatische hoornaar
We kennen de Europese hoornaar al, een groot wespachtig insect met een opvallend kleurpatroon in zwart en roodbruin. Die
hoornaar vormt niet meteen een probleem. Hij kreeg echter de
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BURGERLIJKE STAND

GEBOORTES
27/01
21/02
26/02
26/02
27/02
12/03
18/03
30/03
30/03
03/04
17/04

Line Faes, Halen
Yasmin Timmers, Zelem
Jackie Gabriel, Loksbergen
Ellis De Trane, Zelem
Juul Willems, Halen
Fran Mertens, Halen
Leonie Andries, Halen
Marie Mols, Halen
Quinn Reniers, Halen
Kobe Dubois, Halen
Luhan Chang, Zelem

24/04
27/04
29/04
30/04
11/05
12/05
13/05
20/05
21/05
29/05

Phara Vanderstukken, Halen
Cleo Janssens, Loksbergen
Lowie Barlé, Zelk
Lino Willems, Halen
Ferre Bosman, Zelem
Ode Bosmans, Zelem
Said Seghiar, Halen
Quint Menten, Halen
Kobe Driessens, Zelem
Omer Hadergjonaj, Halen

30/05
01/06
01/06
03/06
08/06
11/06
13/06
22/06

Igor Malec,Halen
Lucas De Blauwe, Halen
Nathan De Blauwe, Halen
Oskar Weckhuyzen, Zelk
Silya Mimouni, Zelk
Lou Cleenders, Zelem
Tuur Wijns, Zelem
Marie Antonysamy,
Loksbergen

HUWELIJKEN
31/01
15/02
23/05

Joeri Coomans en Nathalie Beets , Zelem
Yakup Celik en Nina Celik , Halen
Marko Vignjevic en Ellen Ooms , Halen

GOUDEN BRUILOFTEN

DIAMANTEN BRUILOFTEN

23/01
23/01
25/03
03/04
03/04
10/04
14/05
15/05
28/05

20/02
27/02
18/05
21/05

Willy Kenens en Paula Vermeylen Zelem
Maurice Severijns en Marie- Jeanne Hermans , Halen
Renald Schots en Laurette Ruelens , Zelk
André Cauwbergs en Serafina Ceunen , Zelk
Germain Lekens en Denise Vaes , Zelem
Michel Lorrijn en Godelieve Vaelen , Loksbergen
Isidorius Princen en Lydia Vandevenne , Zelem
Roland Haesevoets en Gaby Hoeybergs , Zelem
Eddy Roosen en Adeline Gielis , Zelem
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Janos Borocz en Lea Severijns , Loksbergen
Henri Colling en Anna Ruysen , Halen
Alfons Verstreepen en Maria Franssen ,
Roger Princen en Marie Hemeleers , Loksbergen

BRILJANTEN BRUILOFTEN
07/05
17/05

Roger Vanhoof en Maria Das , Halen
Gaston Prinsen en Maria Severi , Halen

Veel sterkte aan iedereen !
OVERLIJDENS
05/01
14/01
19/01
21/01
24/01
26/01
28/01
03/02
06/02
08/02
11/02
12/02
21/02
22/02
24/02
26/02
04/03
07/03
08/03
10/03
12/03
13/03
14/03
17/03
18/03
21/03
21/03
23/03
24/03
24/03
25/03
27/03
27/03
28/03
28/03
28/03

Gerardus Triekels, Zelk
Michel Beelen, Halen
Roger Smets, Halen
Karel Zeeuws, Zelem
Maria Noels, Zelem
Lambertus Luyten, Zelem
Elisa Paulissen, Zelem
Xander Gilis, Halen
Joseph De Rijck, Loksbergen
Melanie Vrijdags, Zelem
Roger Haesevoets, Zelem
Paul Gijbels, Zelk
Dina Verwimp, Zelk
Willy Gelaes, Zelem
Eduard Put, Zelem
Maria Putseys, Zelem
Florent Willems, Zelem
Patrick Houtmeyers, Zelem
Pawel Paszko, Loksbergen
August Poel, Zelem
Seraphina Nieuwborg, Zelem
Franciscus Vanroy, Halen
Josephus Prinsen, Zelem
Romain Vanlaer, Halen
Annick Vanderavert, Halen
Jean Eykens, Halen
Marie Luyten, Zelem
Maria Nins, Halen
René Lorrijn, Loksbergen
Ettienne Vanderbruggen, 		
Loksbergen
Paul Tiolants, Loksbergen
Leo Eykens, Zelem
Romain Raymakers,
Loksbergen
Lodewijk Coenen, Zelem
Martin Schepers, Zelem
François Tasquin, Zelem

31/03
31/03
01/04
01/04
01/04
03/04
04/04
04/04
05/04
05/04
06/04
08/04
09/04
09/04
10/04
11/04
12/04
12/04
14/04
14/04
15/04
16/04
18/04
18/04
18/04
18/04
19/04
19/04
Zelem
19/04
19/04
20/04
20/04
22/04
24/04

Fons Verbeek, Halen
Godelieve Steegmans, Zelem
August Vlaeyen, Halen
Erwin Wollants, Zelem
René Appeltans, Halen
Maria Claes, Zelem
Alfons Vlayen, Halen
Maria Vandervelpen, Zelem
Rogier Wautraets, Zelem
Frans Geeraerts,Zelem
Clara Jacquemyn, Zelem
Martha Vanhees, Zelem
Georg Coenen, Zelem
Suzanne Bellings, Zelem
Emma Reynders,Zelem
Anja Vlayen, Loksbergen
Oscar Botte, Zelem
Renée Gilis,Zelem
Maria Weckx, Zelem
Calixte Bellen,Zelem
Artijn Nijns, Loksbergen
Stephanie Cypers, Zelem
Anna Baens, Halen
Ida Baets, Halen
Jozef Gressens, Zelem
Joseph Vaes, Zelem
Cornelia Vanluyten, Halen
Marie-Jeanne Uyttebroek, 		
Elise Crab, Zelem
Alida Keusters,Halen
Maria Berghmans, Zelem
Tina Vandenbosch, Zelem
Germaine Vankrunkelsven,
Zelem
Rosa Torfs, Zelem

25/04
26/04
25/04
27/04
28/04
29/04
30/04
07/05
11/05
18/05
19/05
20/05
26/05
30/05
30/05
31/05
31/05
05/06
08/06
14/06
15/06
16/06
16/06
17/06
23/06
25/06
26/06
29/06
29/06
30/06

Laurent Verhemeldonck, 		
Zelem
Jeanne Vanoppen, Zelem
Sidonie Vandikkelen, Zelem
Gaston Werckx, Zelem
Fernand Toetenel, Zelem
Laura Pieraerts, Zelem
Louis Willems, Zelem
Jozef Kennes, Zelem
Denise Dewijngaert, Halen
Jean-Marie Stas, Zelem
Elvira Saenen, Zelem
Madeleine Preuveneers,
Loksbergen
Marguerite Beelen, Halen
Raymond Putseys, Zelk
Mathild Bortels, Halen
Constant Keldermans, Halen
Martha Cleenders, Zelem
Simonne Claes, Halen
Julia Ruytings, Zelem
Romain Coppers, Halen
Valère Verhemeldonck,
Loksbergen
Yvonne Putzeys, Halen
Luc Pieraerts , Loksbergen
Maurice Bex, Halen
Josephine Aerts, Zelem
Madeleine Tirions, Halen
Joanna Baraitre, Zelem
Josephine Omloop, Zelk
Robert Heynen, Loksbergen
Hilair Jacobs, Loksbergen
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AAN ALLE HALENAREN

Een welgemeende dankjewel!
Dank om er voor elkaar te zijn!
Dank om de richtlijnen zo goed op te volgen!
En dank om vol te houden!

#samentegencorona

