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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.
LDC 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.
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

Sluitingsdagen

JULI-SEPTEMBER 2021
Woensdag 11 juli

Feest van de
Vlaamse Gemeenschap

Maandag 2 augustus

Kermis Halen

Donderdag 5 augustus Kermis Halen
Vrijdag 27 augustus
www.halen.be

Personeelsdag

VOORWOORD
Beste Halenaar
Eerst en vooral wil ik jullie allemaal een heel fijne zomer toewensen!
Hopelijk wordt het een zomer waarin we stilaan weer naar het ‘normale leven’
kunnen overschakelen.
Gedurende bijna anderhalf jaar werd ons leven bepaald door dat kleine
onzichtbare beestje. Door de geslaagde vaccinatiecampagne, het goed opvolgen
van de maatregelen en de kennis die ondertussen werd opgebouwd zijn we nu
toe aan stapsgewijze versoepelingen. Toch blijft het ook nu nog belangrijk om de
maatregelen te blijven opvolgen, ook al is dat niet altijd evident.
Ik wil eerst en vooral iedereen bedanken die de voorbije maanden zorgde dat onze
maatschappij kon blijven draaien, zowel onze mensen in de zorg, als diegenen die
in de andere levensnoodzakelijke en cruciale sectoren werken.
Daarnaast ook de vele vrijwilligers die heel veel zaken mogelijk maakten.
Iedereen die klaar stond om een handje te helpen via Halen Helpt maar ook de
honderden vrijwilligers in ons vaccinatiecentrum. Ook hier een woord van dank
aan mijn collega’s van Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort voor de
goede samenwerking en het mee mogelijk maken dat jullie allen zeer dichtbij
gevaccineerd konden worden in ons vaccinatiecentrum in Diest.
Bij het begin van de schoolvakantie ook een woord van dank aan al het onderwijzend personeel voor hun volgehouden
inspanningen het afgelopen schooljaar. Door hun grote flexibiliteit kon zeer snel ingespeeld worden op steeds veranderende
situaties en bleven de besmettingshaarden tot een minimum beperkt.
Schoolvakantie wil ook zeggen dat onze begeleid(st)ers van de buitenschoolse kinderopvang en van onze talrijke zomerkampen
het superdruk krijgen en dat de speelpleinwerking ook weer op volle toeren draait. Gelukkig kunnen onze jeugdverenigingen hun
kampen organiseren en kunnen we op hen rekenen om onze kinderen een overgetelijke zomervakantie te bezorgen.
De verenigingen kunnen stilaan terug denken aan heropstarten en enkele kleinere activiteiten zullen al plaatsvinden met
aangepaste maatregelen. Hopelijk kunnen ze in september allemaal weer opstarten in normale omstandigheden.
Ook onze gemeentelijke activiteiten zullen beperkt blijven. Halen kermis vindt plaats, maar de randactiviteiten houden we dit jaar
nog achterwege om voor iedereen nog maximale veiligheid te kunnen garanderen. De herdenking van de Slag der Zilveren Helmen
zal in beperkte kring georganiseerd worden met onze Halense vaderlandslievende verenigingen en onze inwoners.
Tot slot wil ik oproepen om onze lokale handelaars te blijven ondersteunen. Zij hebben moeilijke tijden beleefd, maar hebben ook
hun uiterste best gedaan om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. De Haal-het-in-Halen geschenkbonnen werden massaal
opgekocht waarbij jullie allemaal hen mee een duwtje in de rug gaven.
De horecazaken moesten, jammer genoeg, langere tijd sluiten. Om hieraan tegemoet te komen keurde de gemeenteraad éénparig
een heropstartpremie goed. Ik zou dan ook willen vragen om onze horecazaken ook de komende weken en maanden te blijven
steunen met een bezoekje voor een hapje, een drankje en een gezellige babbel met familie en/of vrienden. Zo kunnen we onze
sociale contacten terug aanscherpen en hen tegelijk de nodige steun geven.
Op deze manier kunnen we er met z’n allen nog een zeer mooie en aangename zomer van maken.
Ik kijk er alvast naar uit, en hoop jullie snel ergens te ontmoeten!
		
			
			
			

Jullie burgemeester
Erik Van Roelen
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BESLISSINGEN VAN DE
GEMEENTE- EN OCMWRAAD
ZITTING VAN 26 APRIL

GEMEENTERAAD
• Fluvius OV – Algemene Vergadering d.d. 26 mei 2021 goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat
• Fluvius Limburg - Algemene Vergadering in gewone zitting 30 juni 2021- goedkeuring agenda en vaststelling van het
mandaat
• Besluit tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst/
het addendum, afgesloten met het Agentschap Zorg en
Gezondheid houdende het opnemen van complementaire
engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse
Regering van datum tot toekenning van een subsidie aan
de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter
bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken bekrachtiging van de collegebeslissing van 12 april 2021
• Bijkomend punt op de gemeenteraad op vraag van Open VLD
fractie HALEN “Trouwen in openlucht”
• Beslissing budgetwijziging 2021 van de Kerkfabriek Zelk
(Sint-Pancratius)
• Advies rekening voor het dienstjaar 2020 van de Kerkfabriek
Sint-Pancratius Zelk, Kerkfabriek Sint-Lambertus Zelem
en Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Halen
• Advies rekening voor het dienstjaar 2019 van de Kerkfabriek
Sint-Andreas (Loksbergen)
• Project "Renovatie fietspad Mosstraat (Halen)/
Vinnenhoekstraat (Lummen): zaak der wegen - rooilijnenplan
en plan grondinnames

OCMW
• Besluit tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst/
het addendum, afgesloten met het Agentschap Zorg en
Gezondheid houdende het opnemen van complementaire
engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse
Regering van datum tot toekenning van een subsidie aan
de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter
bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken

ZITTING VAN 31 MEI

GEMEENTERAAD
• Jaarverslag 2020 politiezone Limburg Regio Hoofdstad
• Aanpassing retributiereglement op afgifte van
administratieve stukken
• OV Limburg.net – agenda en in te nemen standpunten op de
algemene vergadering van Limburg.net dd. 23 juni 2021
• Algemene Vergadering Cipal dv 24 juni 2021
• Goedkeuring van ontwerp van notariële akte i.v.m.. gratis
grondafstand aan de stad Halen voor inlijving in het openbaar
domein gelegen Molenweg/Betserbaan (Klipgaarweg)
• Besluit tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst/
het addendum, afgesloten met het Agentschap Zorg en
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•
•
•
•
•

Gezondheid houdende het opnemen van complementaire
engagementen in het kader van het door het besluit van
de Vlaamse Regering van 7 mei gewijzigde besluit van de
Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot toekenning van
een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie
te versterken.
Lidmaatschap en afvaardiging in Logo Limburg vzw 20222027/ Erkenning regio-indeling
AV OSM Schulensmeer op 30/06/2020 - agenda en mandaat
Bijkomend punt op de gemeenteraad op vraag van NVA
fractie HALEN “Invoering project De gele doos”
Advies rekening voor het dienstjaar 2020 van de Kerkfabriek
Sint-Andreas (Loksbergen)
Zaak der wegen: Inlijving openbaar domein Lindestraat
(bijstelling verkaveling + verkaveling)

OCMW

• algemene vergadering van de DV Cipal van 24 juni 2021
• Besluit tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst/
het addendum, afgesloten met het Agentschap Zorg en
Gezondheid houdende het opnemen van complementaire
engagementen in het kader van het door het besluit van
de Vlaamse Regering van 7 mei gewijzigde besluit van de
Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot toekenning van
een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te
versterken.
• Raamovereenkomst met betrekking tot levering van
elektriciteit en aardgas

ZITTING VAN 28 JUNI

GEMEENTERAAD
• rapportering organisatiebeheersingssyteem
• Beslissing om beroep te doen op “Cipal dv” als
opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst
“Aankoopcentrale Smart City cloud platform"” –
Bestek nr. CSMRTIOH20
• Reglement 2de pensioenpijler - wijzigingen
• Personeel - Rechtspositieregeling - arbeidsreglement verzuimreglement - Track&trace - evaluatiesysteem
• Personeel - organogram stad en OCMW Halen
• Rekening 2020 AGB
• Jaarrekening 2020 Stad Halen - vaststelling - beslissing.
• Jaarrekening OCMW Halen, dienstjaar 2020 - Goedkeuring
• Omlegging buurtweg Mathys - definitieve beslissing
• Zaak der wegen Oude Baan- beslissing
• aanvraag goedkeuring voorstel verdeling van subsidies 2021
voor verenigingen van cultuur, jeugd, sport en welzijn

OCMW
• Jaarrekening OCMW Halen, dienstjaar 2020 - Vaststelling Beslissing
• reglement 2de pensioenpijler - wijzigingen
• Personeel - Rechtspositieregeling - arbeidsreglement verzuimreglement - Track&trace - evaluatiesysteem
• Personeel - organogram stad en OCMW Halen

AFSPRAKEN STADHUIS
OOK ONLINE TE BOEKEN

BURGERZAKEN

Opgelet!
De eerste rijbewijzen
bankkaartmodel gaan
vervallen!
Haalde jij na december 2010 je rijbewijs of ruilde je je
klassieke roze, papieren rijbewijs vrijwillig in voor een rijbewijs
in bankkaartmodel? Houd dan zeker de vervaldatum in het oog
en maak tijdig een afspraak voor de verlenging ervan.
Praktisch?
• Enkel het rijbewijs in bankkaartmodel vervalt na tien jaar.
Je vindt de vervaldatum op je rijbewijs. Er worden geen 		
herinneringsbrieven gestuurd. Je bent dus zelf
verantwoordelijk voor het vervangen van je rijbewijs.
• Dit rijbewijs in bankkaartmodel kost 25 euro.
Een papieren rijbewijs is geldig tot 2032
en moet je pas vernieuwen als je rijbewijs:
•
•
•
•

verloren of gestolen is;
beschadigd of onleesbaar is;
door een buitenlandse overheid ingetrokken werd;
of als je echt niet meer op je foto lijkt.

Ook na de coronapandemie blijven we op afspraak
werken.
Waarom doen we dit? We willen onze dienstverlening nog
performanter maken. Als inwoner kies je zelf de datum
en het tijdstip waarop je wil langskomen. Dit heeft als
voordeel dat je niet meer nodeloos moet wachten of
aanschuiven. De gemeentedienst of het OCMW kan jouw
dossier optimaal voorbereiden.
Via afspraken.halen.be duid je aan waarvoor je een afspraak wil en wanneer dit voor jou het beste past.
Ook via 013 61 81 20 kan je altijd een afspraak maken.
Voor sommige zaken moet je niet meer naar het stadhuis
komen. Via het digitaal loket op smartloket.halen.be kan
je verschillende documenten en attesten van thuis uit
regelen en downloaden, zoals bijvoorbeeld een bewijs van
woonst of leven, een uittreksel uit je strafregister of een
akte van gezinssamenstelling. Je ontvangt het aangevraagde document of attest onmiddellijk na je aanvraag in je
mailbox.
In onze huisvuilzakkenautomaat aan de ingang van het
stadhuis vind je de grijze vuilniszakken, PMD-zakken en
groenzakken. Voor het kopen van je huisvuilzakken kan je
hier 24/7 terecht.
Tijdens de openingsuren kan je aan het onthaal op het
stadhuis ook zonder afspraak je huisvuilzakken afhalen of
kopen.
Een afspraak maken voor het
OCMW doe je telefonisch via
013 46 15 17 of aan de onthaalbalie van het OCMW tijdens de
openingsuren.
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Opruimactie Straat.net
OMGEVING
Huisvuilzakken mogen naar
het recyclagepark:
15 juni – 11 september
Heb je een volle huisvuilzak die je niet meer kan buitenzetten
omdat je op vakantie vertrekt? Of heb je een beperkte stockageruimte waardoor het vervelend is om tijdens extreme warmte een volle huisvuilzak in huis te hebben? Dan kan je die zakken
tijdens de zomermaanden naar het recyclagepark brengen
Uitzonderlijk kan je dus sinds 15 juni tot 11 september 2021
je 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,
rijd je een aparte ronde zodat de kilo’s huisvuil apart
gewogen en geregistreerd worden.
Heb je geen problemen om je huisvuilzakken te stockeren,
dan kan je net zoals de rest van het jaar je huisvuilzak meegeven met de veertiendaagse ophaling aan huis. Niets is zo
eenvoudig als je zak vooraan aan je woning buiten te zetten.
Op www.limburg.net/afvalkalender en op de stadsapp kan je
nakijken wanneer de ophaalwagen bij jou langs komt.

verschuift naar weekend
van 17, 18 en 19 september
De jaarlijkse opruimactie van Straat.net zal dit jaar in plaats van
in maart in september zijn. Straat.net 2021 is dus verschoven
naar het weekend van 17, 18 en 19 september.
Op zaterdag 18 september is het World Cleanup Day, waarop
wereldwijd zwerfvuil wordt opgeruimd.
De verenigingen die zich reeds inschreven, moeten dit niet
opnieuw doen. Nieuwe inschrijvingen zijn uiteraard nog steeds
meer dan welkom. Op het kaartje kan je zien voor welke straten
je nog kan inschrijven. Niet twijfelen, gewoon doen! Stuur dus
als de bliksem een mailtje naar milieudienst@halen.be.

Voork
om
zwerfv
door j uil
e
mee n afval
aar hu
is
te nem
en!

UPDATE WEGENWERKEN
Lindestraat - Loksbergen
In augustus 2020, nu bijna een jaar geleden, startten de
rioleringswerken in de Gemengde Brigadestraat –
Hagelandsstraat en de Lindestraat. Deze rioleringswerken
zorgen ervoor dat het water van 120 huisgezinnen
gescheiden afgevoerd kan worden.
Naast de aanleg van de gescheiden riolering werd ter
hoogte van de IJzerbeek in de Gemengde Brigadestraat een
pompstation en een wachtbekken gebouwd.
Dat pompstation zorgt ervoor dat het rioolwater van de
Hagelandstraat – Gemengde Brigadestraat en later ook de
Oude Leuvense Baan naar de Loksbergenstraat gepompt
kan worden om zo naar het zuiveringsstation in de
Mosstraat af te voeren. Het wachtbekken zal gebruikt
worden om eventuele overstromingen van de IJzerbeek
te voorkomen.
Ondertussen werd de onderlaag asfalt aangelegd
en is de aannemer bezig met de afwerking van de stoepen.
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In augustus zal dan de eindlaag asfalt
over het gehele traject aangelegd worden.

Zomeruurregeling
recyclagepark

Tot en met zaterdag 30 oktober 2021 kan je op volgende
tijdstippen je afval naar het park brengen:

Maandag

Gesloten

Gesloten

Dinsdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 18.00 uur

Woensdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 17.00 uur

Donderdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 17.00 uur

Vrijdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 16.00 uur

Nieuw is dat het park op dinsdag in plaats van
donderdag geopend is tot 18 uur.
Op de andere weekdagen sluit het park om 17 uur.
Op zaterdag sluit het park om 16 uur.

Voor meer info kan je terecht bij Limburg.net
op het gratis nummer 0800 90 720
of via e-mail: info@limburg.net.

Kies jij ook voor de fiets?
Kies jij voor de auto of de fiets om naar de bakker of
buurtwinkel te gaan? Of misschien ga je wel te voet?
Tijdens de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22
september ruimt de auto plaats voor duurzame verplaatsingen en wordt de publieke ruimte veroverd door
fietsers en voetgangers.
En dat heeft alleen maar voordelen:
• minder gereden kilometers
• minder fileleed
• een betere luchtkwaliteit
• minder geluidsoverlast
• een actievere levensstijl
• …
Minder geluidshinder en een schonere lucht
Wist je dat verkeer de voornaamste bron is van geluidshinder (31%)? Verkeer scoort zelfs hoger dan burenlawaai (17%) of lawaai door industrie of recreatieve
activiteiten. Geluidshinder kan leiden tot stress, slaapstoornissen en hart- en vaatziekten. Bovendien zitten
in de uitlaatgassen van gemotoriseerde voertuigen ook
allerlei stoffen die schadelijk zijn voor onze gezondheid.
Allemaal redenen om de auto eens te laten staan!
STOP-principe
Binnen een gezonde en duurzame mobiliteit staat het
STOP-principe centraal. Hierbij kiezen we eerst voor
Stappen en Trappen, dit zijn verplaatsingen te voet of
met de fiets. Daarna valt onze keuze op het Openbaar
vervoer, met de bus, trein, tram of metro en als allerlaatste optie gaan we voor Privé gemotoriseerd vervoer.
Zo kiezen we voor een actieve leefstijl die bovendien
goed is voor lichaam en geest!
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Brandgevaar
natuurgebieden
In verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich op dit moment, bij het begin van de zomerperiode,
situaties van droogte. Deze kunnen zeer snel een acuut risico
op brandgevaar met zich meebrengen. Elk bijkomend risico op
brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuuren bosgebieden moet dan ook vermeden worden. Hierop heeft
Natuur en Bos een tijdelijk verbod ingesteld op vuur maken en
op roken in de bossen en een aantal natuurgebieden.
Dit verbod geldt vanaf het moment dat het risico op natuurbranden de kleurcode geel, oranje of rood krijgt.
Het risico op natuurbranden wordt dagelijks geëvalueerd op
basis van verschillende informatiebronnen waaronder de
brandwaarschuwingsindex, berekend door de Meteo Wing van
Defensie (meetapparatuur o.a. in Deurne en Kleine-Brogel).
Hieraan worden vier opeenvolgende risicocodes gekoppeld
uitgedrukt in een kleurcode (groen – geel – oranje – rood), die
verband houden met de mate van toezicht en paraatheid van
brandweerdiensten, natuurbeheerders en andere hulpdiensten.
Deze nemen maatregelen die gaan van het bezetten van brandtorens tot het stand-by staan in uiterste paraatheid of zelfs het
preventief patrouilleren door brandweerdiensten in het terrein.
De risicocodes worden per provincie bepaald en zijn geldig voor
alle bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos gelegen in die
provincie. Het brandgevaar in de bos- en natuurgebieden van
andere openbare besturen zoals provincies en gemeenten,
of van private eigenaars, is uiteraard gelijkaardig.
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Hierbij adviseren we om een zelfde voorzichtigheid in acht te
nemen.
GROEN: Weinig gevaar
Er is geen bijzonder risico op natuurbrand.
GEEL: Gevaar
De natuur begint droger te worden waardoor het risico
op natuurbrand groter wordt.
ORANJE: Hoog gevaar
Het is erg droog en brandgevaarlijk in de natuur. Wees voorzichtig, rook niet in natuur- en bosgebieden. Laat kinderen
niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden.
ROOD: Acuut hoog gevaar
Het is extreem droog en acuut brandgevaarlijk in de natuur.
Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot natuuren bosgebieden afgeraden. Vuur maken is verboden.
Wat kun je als bezoeker doen bij verhoogd risico?
In periode van verhoogd brandgevaar vragen we aan iedereen
om extra alert en voorzichtig te zijn. Zoals altijd, is het verboden om vuur te maken of om sigarettenpeuken op de grond te
gooien.

Wonen West Limburg
Verhoog nu uw renovatiebudget
en bespaar voor altijd
op uw energiefactuur!

NU. Nu is het moment om te renoveren, of beter
reNUveren. De Vlaamse overheid maakt NU extra budget
vrij. Wie vanaf dit jaar eigenaar wordt van een woning
kan tot 60.000 euro renteloos lenen voor een grondige
renovatie. Daarbovenop kan iedereen een EPC-labelpremie tot 5000 euro aanvragen om een woning met een
slechte energieprestatie op te lappen.
De Vlaamse overheid wil namelijk een versnelling hoger
schakelen in het bouwen en verbouwen van energiezuinige woningen in Vlaanderen.
Deze ongeziene financiële boost stimuleert een
renovatiegolf in Vlaanderen. Bij energiezuinige gebouwen
wint namelijk iedereen: de eigenaars, de bouwsector
én het klimaat. Deze premies maken het verschil om je
renovatie meer betaalbaar te maken.
Maak je woning energiezuiniger en geniet naast het
renteloze renovatiekrediet en de EPC-labelpremie ook
van talloze andere steunmaatregelen.
Het is NU het moment.
Nog nooit was reNUveren zo interessant.
Voor meer informatie kan je terecht bij
Wonen in West-Limburg op 013 46 03 77
info@woneninwestlimburg.be
of op de website van het
Vlaams Energie- en Klimaatagentschap:
www.energiesparen.be
Openingsuren wooninfopunt, Sportlaan 2C
Maandag van 14.00 u. - 19.00 u.
Woensdag van 13.30u – 16.00 u.

OPROEP CONCESSIEHOUDER
uitbater Brasserie
’t Vloot - Schulensmeer
De Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer
(Intergemeentelijke samenwerking Lummen – Herk-de-Stad en Halen)

zoekt

EEN KANDIDAAT CONCESSIEHOUDER
VOOR DE BRASSERIE ’T VLOOT
De brasserie is gelegen in het Natuur- en Sportcentrum
Schulensmeer, Demerstraat 60, 3560 Lummen.
Meer inlichtingen, zoals de volledige concessievoorwaarden,
gunningscriteria enz. kan je bekomen op het secretariaat.
Kandidaturen moeten uiterlijk op vrijdag 20 augustus 2021
om 12.00 uur ingediend worden.

Meer info?
Natuur- en Sportcentrum Schulensmeer
Demerstraat 60, 3560 Lummen
013 44 12 37
info@schulensmeer.be
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WELZIJN

Tele-Onthaal Limburg
zoekt LUISTERHELDEN !!!
Nog nooit kreeg Tele-Onthaal zoveel oproepen
als in het afgelopen werkjaar. Dat hoeft in deze tijden
van social distancing natuurlijk niet te verbazen.
Nieuwe vrijwilligers zijn dan ook broodnodig
om alle oproepen te kunnen blijven beantwoorden.
Tele-Onthaal is 24 uur per dag bereikbaar
voor een gesprek per telefoon of chat.
Anoniem, vertrouwelijk en voor iedereen.

Halen Hartveilige stad
opleiding AED!
Wist je dat jaarlijks maar liefst 400.000 Europeanen een hartstilstand krijgen? Een hartstilstand kan zich overal voordoen:
op straat, op de werkvloer, tijdens of na een intensieve fysieke
inspanning of gewoon thuis. In dat geval overleeft minder dan
1 slachtoffer op 10. Het is dus letterlijk van levensbelang om
snel op te treden!
In samenwerking met het Rode Kruis organiseren we een
opleiding AED. Tijdens deze opleiding leer je hoe je een
AED-toestel gebruikt en krijg je een basisopleiding reanimeren.
Wanneer?
Maandag 20/09 en woensdag 29/09, telkens om 19.00 u.
Waar?
LDC De Klapstoel, Diestersteenweg 42
Prijs?
Gratis
Inschrijven?
dienstencentrum@halen.be of 013 46 03 78
Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt.
(max. 15 deelnemers per avond)!
Waar vind je in Halen reeds AED-toestellen?
• Sporthal Halen
• Sporthal Zelem
• Begraafplaats Velpen, naast openbaar toilet
• Domein Panoven
• Centrum Loksbergen, muur aan poort jongensschool
• Buurthuis, muur rechts aan de kant van het duivenlokaal
In de nabije toekomst nog te plaatsen:
• Ingang Stadhuis
• Centrum Zelem, overdekte ruimte nieuw deel school
Op Dreef
Wist je dat je in LDC De Klapstoel
als Halense vereniging ook een mobiel
AED -toestel kan uitlenen?
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Dag en nacht zijn de vrijwilligers van Tele-Onthaal
bereikbaar voor een luisterend oor.
Dit najaar start op 2 oktober de basistraining
om nieuwe telefoonvrijwilligers op te leiden.

Tele-Onthaal Limburg
zoekt nieuwe telefoonvrijwilligers:
vrouwen en mannen met ruimte
in hoofd, hart en agenda.
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 een nachtdienst te doen?
Dan heeft Tele-Onthaal boeiend vrijwilligerswerk
voor jou in petto.

Vraag je infobrochure aan via de website
of op 011 22 77 67 of via mail:
limburg@tele-onthaal.be
Meer weten over Tele-Onthaal ?
Bezoek onze website www.tele-onthaal.be

Gezonde voeding
ook tijdens de vakantie!
Het is vakantie! En dus is er tijd om volop te genieten
en leuke dingen met de kinderen te doen. Wat denk je
van een leuke uitstap of een gezellige picknick? Steek
de brooddozen dus nog maar niet in de kast, maar vul
ze met lekkere, gezonde dingen!
Deze vier tips helpen je alvast op weg!

Tip 1:

Ga voor volkoren
Of je nu gaat voor een simpele boterham, een knapperige cracker of een leuke wrap: het kan allemaal! Maar
geef de voorkeur aan de volkoren variant. Deze geeft
een langer verzadigd gevoel waardoor je hongerdipjes
voorkomt. Daarnaast bevatten ze belangrijke voedingsstoffen die elk lichaam nodig heeft.

Tip 2:

Varieer in beleg
Combineer gerust hartig en zoet beleg. Want zoet is
zeker oké wanneer je kiest voor de pure vorm. Banaan
op je boterham of een smeerpasta gemaakt van 100%
noten zijn hier populaire voorbeelden van. Eieren,
(smeer)kaas, vis, groentespread, hummus en mager
vlees zorgen voor de nodige variatie binnen het hartelijk assortiment.

Tip 3:

Water is niet alleen voor de vissen
Water is en blijft de beste keuze, en dat kan perfect
kraantjeswater zijn. Op heel wat openbare plaatsen
kan je je drinkfles gewoon bijvullen aan de kraan of bij
een tappunt. Bovendien denk je met een drinkfles ook
aan het milieu, twee vliegen in één klap! Vind je water
ééntonig? Pimp het gerust eens met een smaakje! Dit
kan je heel makkelijk doen door bijvoorbeeld wat munt,
partjes komkommer of citroen aan je water toe te voegen. Het is niet alleen superlekker en verfrissend, het
ziet er ook nog eens leuk uit!

Tip 4:

Een dessertje om af te sluiten?
Dat kan zeker! Kies zoveel mogelijk voor een stuk fruit
of een leuke variant hiervan zoals een fruitsalade,
fruitspies,…
Maar ook een handvol noten of (ongesuikerde) yoghurt
of melkdrank zijn een prima dessert.

Warme dagen, zorg dragen!
We verlangen met zijn allen elk jaar opnieuw naar het warme
weer. Maar extreme warmte heeft soms ook minder prettige
gevolgen. Want elk jaar sterven nog honderden mensen aan de
gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenwonende
ouderen of chronisch zieken.

• Zorg voor anderen
Geef deze kwetsbare groep daarom extra aandacht. Ken je
alleenstaande senioren of zieken? Of vermoed je dat er zo iemand in je straat woont? Ga op warme dagen eens kijken of ze
zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen.
Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat kinderen
NOOIT achter in een geparkeerde auto, ook niet voor twee
minuten.

• Wees voorbereid
Zorg dat je altijd water bij je hebt. Hou de weersvoorspellingen
in de gaten. Smeer op tijd zonnecrème. Verbouw en bouw
hittebestendig.

• Wanneer hulp zoeken?
Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige problemen. Drink dan meteen
meer water, zoek een koele plek en rust. Als je toch twijfelt, bel
je best je huisarts. Reageer jij of iemand anders abnormaal op
warmte? Dat kan bijvoorbeeld braken zijn of overvloedig zweten, kortademigheid, een hoge lichaamstemperatuur,… Bel dan
meteen de spoeddienst. Koel de persoon in moeilijkheden af en
pas eerste hulp toe indien nodig.

• Verzorg jezelf
Drink meer dan gewoonlijk, ook als je geen dorst hebt.
Zoek koele plekken op en vermijd de zon.
Verplaats inspanningen naar een koeler moment.
Draag lichte kledij en een hoofddeksel.
Koel je lichaam af (lauwe douche, (voeten)bad, ...).
Hou je huis koel.
Verlucht op momenten dat het buiten koeler is dan binnen.
Hou de zon buiten.

• Website met advies en praktische tips
Op www.warmedagen.be vind je een antwoord op vragen als
‘mag je koffie of thee drinken bij warm weer’, ‘hoe krijg ik mijn
slaapkamer koel’ en ‘hoe nuttig is airco’?
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ELK PLANTJE HELPT EEN HANDJE
Koop in september een plantje (€ 7)
voor Kom op tegen Kanker!
Dat kan bij een van de honderden enthousiaste plantjesteams
van vrijwilligers tijdens het ‘Plantjesweekend’ op 17, 18 en 19
september. Je treft hen aan winkels, op markten, aan huis …
Of shop je plantje online via de webshop tussen 30 augustus en
19 september.

Heropening LDC De Klapstoel
Het is al heel wat maanden stil
in ons lokaal dienstencentrum De Klapstoel.
Wij hebben achter de schermen niet stil gezeten
en we zijn er vanaf september terug voor jullie.
Naast de vertrouwde activiteiten kan je
enkele nieuwe activiteiten in ons aanbod terugvinden.
Ben je nieuwsgierig en wil je hierover graag meer weten?
Kom dan zeker naar onze opendeurdag op
zondag 5 september. Hierover zal je alle informatie vinden
in ‘t Klapke dat in augustus in je brievenbus zal vallen.
12 INFOBLAD HALEN JULI 2021

Voor jezelf, voor een dierbare of voor een zorgverlener.
De kleurrijke azalea’s worden milieuvriendelijk geteeld en je
haalt een echt Vlaams streekproduct in huis. Met je aankoop
draag je bij aan betere zorg voor mensen met kanker en hun
naasten. Alle info: www.plantjesweekend.be

De Klapstoelzorgzame
buurten
VRIJE
WELZIJN
TIJD

Het project ‘Zorgzame buurten/ buurtgerichte zorg’ wordt
verder uitgebouwd en we mogen beginnen aftellen naar
september want…

Door de onzekerheid die het coronavirus met zich meebrengt,
is het voor onze verenigingen nog moeilijk om al data vast te
leggen voor hun activiteiten. Daardoor er nog geen activiteitenkalender op de achterpagina van het infoblad.

… vanaf september mag onze Klapbus weer uitrijden.
Wat zijn we fier op onze bus die onder andere ingezet wordt om
ontmoetingskansen tussen bewoners te bevorderen.
Onze stopplaatsen en data voor september en oktober zullen
tijdig gecommuniceerd worden. Ontmoeting leidt tot verbinding, dus wees allen welkom voor een tasje koffie en een
‘klapke’ aan onze bus!
… de buurtanalyse van kerkdorp Halen is van start gegaan en zal
tegen volgende zomer afgerond zijn.
… ons geëngageerd team van vrijwilligers, die de ‘buurtgezellen’ in Zelem gestart waren maar noodgedwongen moesten
stoppen met hun huisbezoeken bij senioren van 76+, mag vanaf
september ook weer op pad gaan. Het doel van dit project is
senioren informeren en indien nodig leiden naar de gepaste
ondersteuning om zolang mogelijk thuis, in hun vertrouwde
omgeving, te kunnen blijven wonen. Ook willen we hierdoor de
betrokkenheid tussen de buurtbewoners nog meer vergroten.
Wil jij ook graag je steentje bijdragen aan een leefbare
en zorgzame samenleving?

Kermiskalender
Halen – Markt en Raubrandplein
Zaterdag
31 juli
Zondag
1 augustus
Maandag
2 augustus
Donderdag
5 augustus
Zelem - kerkplein
Zaterdag
Zondag
Maandag

18 september
19 september
20 september

Loksbergen - kerkplein
Zondag
19 september
Maandag
20 september
Donderdag
23 september

Wil jij graag deel uitmaken van een enthousiast
vrijwilligersteam?
Neem dan gerust contact op met LDC De Klapstoel
dienstencentrum@halen.be
013/46 03 78.

Je be
van h nt
a
welko rte
m!
HALEN KERMIS
Eendjes vissen? Een lekker pak smoutebollen?
Kermissen mogen, maar het zal er voorlopig nog niet
zoals voorheen uitzien. Zo zijn er in Halen, behalve de
wielerkoers “95ste Slag der Zilveren Helmen” op donderdagnamiddag, geen andere nevenactiviteiten.
Maar vanaf zaterdag 31 juli kan je dus een bezoekje
aan de kermis brengen. De kermis zal zaterdag, zondag,
maandag en donderdag open zijn.
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Elke kraam dient eigen veiligheidsmaatregelen te
voorzien. Wij vragen natuurlijk wel om de richtlijnen ter
plaatse nauwgezet op te volgen!

SPEELPLEINWERKING

De wekelijkse woensdagmarkt vind je tijdens de kermis
aan het oorlogsmonument op de Markt.

Het is weer zomervakantie
en dat betekent speelplein
van 5 juli tot 20 augustus!!
Speelpleinwerking HaZeLo heeft een uitgebreid zomeraanbod
opgesteld waarin iedereen zijn hartje weer kan ophalen.
Je vindt de speelpleinwerking aan de lokalen van Chiro Halen
op het sportcentrum ‘De Koekoek’.

HERDENKING
SLAG DER ZILVEREN HELMEN
Dit jaar zal ook de herdenking
van de Slag der Zilveren Helmen
op zondag 8 augustus
in beperkte kring 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
Ruiterstandbeeld op de Markt, symbool voor de
toenmalige lokale overwinning en voor alle in die strijd
verwikkelde eenheden.
Dit standbeeld wordt geflankeerd met levensgrote foto’s
van alle Halense herdenkings- of oorlogsmonumenten.
Het stadsbestuur brengt deze bloemenhulde samen met
de Halense vaderlandslievende verenigingen.
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Speelpleinwerking HaZeLo
is steeds op zoek
naar nieuwe monitoren.
Wil jij kinderen een leuke zomer geven?
Wil je fantastische activiteiten begeleiden?
Een centje bijverdienen?
Twijfel dan niet en stel je kandidaat door een mailtje te sturen
naar jeugddienst@halen.be
of vind ons terug op Facebook speelpleinwerking HaZeLo.

Summer of

Freedom

Tijdens de zomervakantie organiseert onze afdeling
vrije tijd i.s.m. Herk-de-Stad en Lummen
een super leuk aanbod voor tieners.

Elke maandag, sinds 5 juli tot en met 20 augustus,
tussen 13.00 u. – 17.00 u.,
kunnen tieners terecht in GC De Rietbron voor

een toffe chill namiddag

W E

O R G A N I S E R E N

tornooien

op het polyvalent terrein van het sportcentrum de Koekoek.
Je kan vooraf inschrijven of aansluiten op de dag zelf.
Wil je hierover meer weten?
Neem dan contact met reservaties@halen.be

De chillruimte is ingericht met leuke zitzakken en
strandstoelen, verschillende gratis games zoals airhockey,
elektronische darts, pingpong
en een arcadekast met spelen.
Richt je de ruimte graag zelf in?
Er zijn paletten ter beschikking
om gezellige zithoeken te maken.
Kom langs! Je hoeft vooraf niet in te schrijven.

Welkom skaters
Op 5 juli opende het pop-up skatepark
in de fuifzaal van GC De Rietbron.
Welkom skaters, elke werkdag tussen 10.00 u. – 17.00 u. !
Op 4 augustus vertrekken we met de fiets om 10.00 u.
aan het skatepark van Herk-de-Stad om van daar uit naar
verschillende skateparken te rijden.
Skaten kan dan bij elke stop ongeveer een 1 u à 1,5 uur.
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TeenageWednesday workshops
Zeven woensdagen verwennen we de tieners vanaf het eerste middelbaar
met een aantrekkelijk aanbod aan coole workshops gegeven door professionals.

• Workshop FREERUNNEN

• Workshop POP-ART

WAT
Freerunnen is een toffe manier om je op een snelle, vloeiende en efficiënte manier voort te bewegen. Ben je sportief en
beschik je over een gezonde portie durf?
Dan is dit iets voor jou.

WAT
Laat je inspireren door de kleurrijke popart van Andy Warhol
of Roy Lichtenstein. Een contrastrijke foto tover je met mechanische druktechnieken zoals zeefdruk om in een kunstwerk à la
Warhol of Lichtenstein.

WANNEER
Woensdag 7 juli van 09.00 u. tot 16.00 u.

WANNEER
Woensdag 18 augustus van 13.00 u. tot 16.00 u.

• Workshop STRAATFOTOGRAFIE
WAT
Straatfotografie leer je door op straat te zijn met je camera.
Straatfotografie gaat over kijken en zien.
De nadruk ligt daarbij op een eigen persoonlijke kijk.
WANNEER
Woensdag 14 juli van 13.00 u. tot 16.00 u.

• Workshop GRAFITTI
WAT
Je snijdt een zelfverzonnen sjabloon uit en spuit dit op een
ondergrond naar keuze: kartonnen borden, MDE platen of
muren, maar ook vuilnisbakken of bloempotten.
We werken met graffitispuitbussen, dus trek kleren
aan die vuil mogen worden.
WANNEER
Woensdag 28 juli van 13.00 u. tot 16.00 u.

• Workshop DJ’EN
WAT
Belgische dj’s Dimitri Vegas & Like Mike, Regi en
Lost Frequencies bewijzen al enkele jaren dat
dj’s de rocksterren van onze tijd zijn; ze reizen de wereld rond
en spelen op de grootste podia in de zotste steden!
In de cursus dj’en leer je alles over beatmatchen, loops,
cue points en effecten.
WANNEER
Woensdag 11 augustus van 13.00 u. tot 16.00 u.
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• Workshop BEATBOXEN
WAT
Tijdens de workshop Beatbox creëer je beats met enkel je eigen
stem! Met je lippen, tong en stembanden ben je in je eentje
een hele muziekband.
WANNEER
Woensdag 25 augustus van 14.00 u. tot 16.00 u.

Meer info?
https://reservaties.halen.be
Scan deze QR-code
en ontdek meer.

Vakantieaanbod jeugd
In de brochure ‘Vakantieaanbod Jeugd 2021’ vind je het volledige vakantieaanbod voor kleuters, lagere schoolkinderen en
tieners. De brochure is te verkrijgen bij afdeling vrije tijd, de
sporthallen, de bibliotheek of het stadhuis en kan je digitaal
raadplegen op onze website.
Voor meer informatie kan je terecht bij afdeling vrije tijd:
reservaties@halen.be of 013/35 08 30.
Wacht niet te lang om in te schrijven op reservaties.halen.be

Noteer maandag 30 augustus alvast in je agenda om de
zomervakantie met een knal af te sluiten!

Niet te missen !
 kampen van de plaatselijke clubs
 kampen van het Schulensmeer
 kampen voor tieners:
• Sportsensation i.s.m. Kanton:
Een attractieve, gevarieerde sportvierdaagse voor 10- tot
16-jarigen, van 19 t.e.m. 23 juli (woensdag 21 juli niet).
Kayak, suppen, surfen, snorkelen, leren vliegen met een drone, klimmen, bowlen, the outsider Lummen en nog zoveel
meer. Het programma is onder voorbehoud. Maximum 15
deelnemers.
• Sportavonturenkamp i.s.m. Kanton:
Een driedaags kamp voor 10- tot 16-jaringen met een
avontuurlijk en sportief programma, telkens op een andere
locatie. Hou zeker de facebookpagina van de sportdienst in
de gaten voor het definitieve programma. Van 23 augustus
tot en met 25 augustus, met maximum 15 deelnemers.
 kookkamp “Feest” van 16 tot en met 20 augustus
Tijdens dit kamp is het iedere dag ‘Feest’!
Maandag verjaart iedereen, dinsdag is er een trouwfeest,
woensdag vieren we je communie- of lentefeest en donderdag vieren we Kerst. De laatste dag van het kamp vieren we
Nieuwjaar! Feest! Feest! Feest!

Start to Mountainb!ke
1.0 & VERVOLGSESSIE 2.0
Start to mountainbike is een project van Sport Vlaanderen,
in samenwerking met de erkende Vlaamse wielerfederaties
en de Vlaamse wielerscholen.
De gemeentelijke sportdiensten van Lummen, Halen en
Herk-de-Stad werken hier al vele jaren op rij voor samen.
Op deze manier willen we meer mensen laten kennismaken
met mountainbiken en sporten in de natuur. Het aanbod
is afgestemd op de beginnende mountainbiker, zonder of
met beperkte ervaring. De klemtoon ligt op het recreatief
aspect. Ook gezinnen zijn welkom.
Start to mountainbike 1.0: voor de echte beginners!
Data:
zondag 5, 12, 19 en 26 september
van 9.00 u. tot 12.00 u.
Start to mountainbike 2.0: voor de gevorderden
Data:
zondag 03, 10, 17 en 24 oktober
van 9.00 u. tot 12.00 u.
Locatie:
			
Prijs:

Schulensmeer – ’t Vloot
Demerstraat 60, 3560 Lummen
35 euro per deelnemer
(inbegrepen: verzekering, begeleiding,
consumptie,…)
Huur fiets:
25 euro/4 lessen (reserveer tijdig)
Inschrijven:
reservaties.lummen.be
Meer informatie: Sportdienst Halen
			
Sportlaan 4A, 3545 Halen
			
013/35 08 36
			
sportdienst@halen.be
Een samenwerking van De Kleine Chef en cultuurdienst
Halen.
		Voor kinderen van het eerste leerjaar tot en met het zesde
leerjaar.
Maximum 30 deelnemers.
Dit kookkamp gaat door in GC De Rietbron.
 kamp voor kleuters:
Boekjeskamp kleuters i.s.m. NIA
Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar
van 5 juli tot en met 9 juli
aan Domein De Panoven in Loksbergen
telkens van 08.30 u. tot 12.30 u.
(vooropvang vanaf 08.00 u. en naopvang tot 13.00 u.).
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Halense bosloop
Loopcriterium Limburg
De sportdienst organiseert in samenwerking met atletiekclub DCLA Halen opnieuw een recreatieve bosloop.
Zet alvast zondag 17 oktober in je agenda!
Deelnemers kunnen kiezen tussen een parcours van 4, 8 of
12 kilometer. Inschrijven kan vanaf 9.30 uur aan de startplaats (Bakelstraat in Zelem).
Het startschot wordt gegeven om 10.15 uur.
De Halense bosloop is een recreatieve jogging
op onverharde wegen die deel uitmaakt van het loopcriterium Ham – Leopoldsburg – Beringen - Halen –
Heusden-Zolder en Tessenderlo.
Volg ons op Facebook!
www.facebook.com/loopcriteriumlimburg

Kijk ik fiets!
Leer je kind fietsen op 2 wielen met behulp van nuttige tips
van ervaren monitoren en actieve begeleiding
van de (groot)ouders.
•
•
•
•
•
•
•

•

Locatie: Sporthal ‘De Kambergen’ in Zelem
Prijs: € 4 (koekje, water en verzekering inbegrepen).
Voorinschrijving verplicht (max. 20 deelnemers).
Zaterdag 11 september van 14.00 u. tot 16.00 u.
Doelgroep: 4-7 jarigen die reeds vlot kunnen fietsen met
een loopfiets of een fiets met steunwieltjes
Actieve begeleiding van 1 volwassene per kind is verplicht
(in goede fysieke conditie)
Meebrengen:
- je eigen fiets die technisch in orde is zonder steunwieltjes
en indien mogelijk met een bagagerekje
- fietshelm
Meer informatie & inschrijven:
https://reservaties.halen.be/ – 013/35 08 30

Erfgoedwandelingen
Chiro Halen, Chiro Loksbergen en KSA Zelem stippelden
in samenwerking met afdeling vrije tijd leuke
interactieve erfgoedwandelingen uit in hun kerkdorp.
Tijdens deze wandelingen kan je opdrachten uitvoeren
of vragen beantwoorden. Door de opdrachten goed uit te
voeren of de vragen juist te beantwoorden, kan je digitale
vlammetjes / lichtjes verdienen.
Hiermee willen de jeugdbewegingen benadrukken hoe
belangrijk het is om wat licht en warmte te brengen bij
mekaar.
Ideaal om met heel de familie op pad te gaan.
Wat heb je nodig?
Een smartphone waarop de erfgoedapp geïnstalleerd is.
Ken je de erfgoedapp al?
Nee?
Download deze dan snel en
ga zeker eens een kijkje nemen.
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Maak je (R)entree op het podium of atelier
van Academie Haspengouw
Binnenkort kan het weer: spots aan, verf aan je vingers, instrument gestemd, tutu's aan. In de Academie Haspengouw kijken
we al hoopvol een nieuw schooljaar tegemoet.
Je comeback of debuut?
Maak je voor het eerst je entree als beeldend kunstenaar, danser, acteur of muzikant? Of maak je (na een corona-dip) graag
je rentree in je favoriete kunstvorm? Reserveer nu je plekje via
www.mijnacademie.be/ahpodium of www.mijnacademie.be/
ahbeeld. Beeld, theater, dans of muziek?
Wedden dat jij je creatieve ei kwijt kan.
Waarom nu al inschrijven?
Na een bewogen jaar vliegen we er hoopvol in. Maar uiteraard
werken we niet met overvolle klassen. Wil je zeker zijn van jouw
favoriete les? Schrijf je dan snel online in.
Benieuwd?
Voor meer info over de opleidingen, prijzen, leslocaties en
uurroosters kan je terecht op www.ahbeeld.be
of www.ahpodium.be.

MNN op bezoek in Halen
Dat onze Halense studenten toppers zijn, dat wisten wij
natuurlijk al lang! Maar nu werd dat in volle examenperiode ook nog eens bevestigd door radio MNM.
DJ Laura Govaerts bracht een bezoekje aan de stille
studeerruimte in GC De Rietbron in het kader van
#marathonradio. Zij overhandigde ook een plakkaat met
‘hier steunen wij studenten’ aan het stadsbestuur.

BURGERLIJKE
WELZIJNSTAND

GEBOORTES

HUWELIJKEN

22/03
24/03
30/03
20/04
22/04
01/05
05/05
07/05
03/06
19/06

03/04
17/04
07/05
20/05
29/05
12/06

Emilia Swiatlowska, Halen
Elise Schils, Halen
Wout Roosen, Loksbergen
Ellie Limborgs, Loksbergen
Tove Jacobs, Loksbergen
Sieg Reniers, Halen
Renard Toetenel Mario, Loksbergen
Thibo Ooms, Zelk
Kylian Van Meerbeeck, Zelem
Mona-Lies Vandelook, Zelem

OVERLIJDENS
28/03
14/04
14/04
20/04
20/04
09/05
27/05
30/05
04/06
08/06

Jean Celis, Halen
Irma Swartebroeckx, Halen
Jozef Rymen, Zelem
Rudy Princen, Zelem
Bertha Roosen, Zelem
Marie-Colette Van Aerschot, Zelem
Maria Van de Velde, Zelem
Arthur Legiers, Zelem
Jos Franssen, Halen
Joseph Pieck, Zelem

Marc Prinsen en Martine Vandersmissen, Halen
Sam Willems en Lien Pittevils, Halen
Herman Pelgrims en Mauella Corten, Zelem
Alain Machiels en Monika Floriana, Halen
Kevin Bungeneers en Audrey Onderwater, Halen
Kris Helsen en Thalissa Janssens, Loksbergen

GOUDEN BRUILOFTEN
02/04
16/04
22/04
14/05
14/05
18/05
25/05
19/06
21/06

Jozef Rabijns en Marie Schrooten, Halen
André Vanhaeren en Angela Truyers, Zelem
Willy Vanlaer en Christiane Nijns, Halen
Paul Hoebrekx en Viviane Vandendijck, Halen
Hugo Debaele en Georgette Derboven, Halen
Georges Jacobs en Georgette Bruyninckx, Halen
Julien Bangels en Ludgarde Eggen, Halen
Maurice Liekens en Greta Van der Sande, Loksbergen
Roger Aerts en Maria Vandingenen, Loksbergen

DIAMANTEN BRUILOFTEN
10/05
17/05
27/05

Niël Mineur en Sidonia Vandijck, Halen
Leopold Convents en Germaine Claes, Zelem
Romain Schots en Jeanne Valkenborgh, Loksbergen

BRILJANTEN BRUILOFTEN
14/04
23/06

Edmond Schip en Henrietta Putseys, Halen
August Dumon en Jeanne Nollet, Halen
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Ontbijtkorf voor onze jubilarissen!
Omdat de jaarlijkse viering van onze huwelijksjubilarissen
niet kon doorgaan, kregen deze koppels begin juni
een ontbijtkorf om samen van te genieten.
Dit jaar mochten we in totaal 48 koppels vieren.
Er waren 33 jubilarisparen die reeds 50 jaar gehuwd zijn,
12 koppels die dat al gedurende 60 jaar presteren
en tot slot 3 echtparen die 65 jaren op hun teller staan hebben.
Nogmaals van harte proficiat!!

