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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:
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 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
www.halen.be

SLUITINGSDAGEN

JULI - SEPTEMBER 2022
Maandag 11 juli

Feest van de
Vlaamse Gemeenschap

Donderdag 21 juli

Nationale feestdag

Vrijdag 22 juli

Brugdag

Maandag 8 augustus

Kermis Halen

Donderdag 11 augustus

Kermis Halen

Maandag 15 augustus

O.L.V.- Hemelvaart

Dinsdag 30 augustus

Personeelsdag

VOORWOORD
Beste Halenaar

Eerst en vooral wil ik jullie allemaal een heel fijne zomer wensen,
met zo veel mogelijk fijne en gezellige momenten met je gezin, vrienden en familie.
Er valt deze zomer weer veel te beleven in onze stad.
Zo vieren we van 6 tot 11 augustus Halen kermis met een feestelijke opening
met straatanimatie, de city run, optredens en een wielerwedstrijd.
Op 13 en 14 augustus kan je weer genieten van heerlijke hapjes
tijdens het food truck festival.
Op 14 augustus herdenken we de Slag der Zilveren Helmen.
We sluiten de zomer af op zaterdag 27 augustus met Twinsporten.
Meer info over deze activiteiten vind je in de brochure ‘Halen feestmaand’.
Naast deze activiteiten van stad Halen, organiseren ook onze (buurt)verenigingen heel
wat evenementen, straat- en wijkfeesten en dorpskermissen.
Onze kinderen mogen weer genieten van een welverdiende zomervakantie.
Schoolvakantie betekent ook dat onze begeleid(st)ers van de Buitenschoolse
Kinderopvang het weer super druk krijgen en dat onze speelpleinwerking op volle
toeren draait. Onze afdeling vrije tijd en onze verenigingen zorgen tijdens de vakantie
weer voor een mooi aanbod activiteiten en kampen voor onze kinderen en jongeren.
Na het succes van de vorige jaren, organiseren we ook dit jaar opnieuw een
zomerschool.
Aan al deze begeleiders, monitoren, vrijwilligers, verenigingen en organisaties:
van harte dank om jullie steeds weer in te zetten voor onze kinderen
en onze gemeenschap!
Je ziet het, het stadsbestuur, stadspersoneel en heel wat verenigingen en vrijwilligers
zullen weer de handen uit de mouwen steken om jullie zomer nog mooier te maken.
Tot op één - of meerdere - van deze activiteiten!

		
		

Jullie burgemeester,
Erik Van Roelen
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BESLISSINGEN VAN DE
GEMEENTE- EN OCMWRAAD
ZITTING VAN 25 APRIL

GEMEENTERAAD
• Bevoegdheidsdelegatie organigram van de GR naar het CBS beslissing
• Fluvius Opdrachthoudende Vereniging (OV)
Algemene vergadering - 8 juni 2022
• Fluvius Limburg - Algemene vergadering tevens jaarvergadering
21 juni 2022
• Meerjarenplan 2020-2025 - interne aanpassing 2022 - kennisgeving
• Studieopdracht "Renovatie Mosstraat (Halen) - Vinnen-hoekstraat
(Lummen): goedkeuring aanbestedingsdossier
• Ontslag gemeenteraadslid Gilberte Bastijns
kennisname en eedaflegging opvolger

OCMW
• Bevoegdheidsdelegatie organigram van de RVMW naar het VB
- beslissing

ZITTING VAN 30 MEI

GEMEENTERAAD
• Toekenning ereburgerschap aan Dylan Teuns - beslissing
• Rapportering organisatiebeheersingssyteem - kennisgeving
• Algemene vergadering Nuhma - 7 juni 2022
agenda en vertegenwoordiging - beslissing
• Kleine landeigendom - gewone algemene vergadering
dd. 2 juni 2022 - agenda en dagorde - beslissing
• Agenda en in te nemen standpunten op de algemene vergadering
van Limburg.net dd. 22 juni 2022
• Algemene vergadering van Cipal op 23 juni 2022
agenda en afvaardiging - beslissing
• Beslissing Budget 2022 van de Kerkfabriek Sint-Andreas
(Loksbergen)
• Beslissing Jaarrekening 2021 Kerkfabriek Sint Pancratius (Zelk)
• Beslissing Jaarrekening 2021 Kerkfabriek Sint-Pietersbanden
(Halen)
• Beslissing Jaarrekening 2021 Kerkfabriek Sint Lambertus(Zelem)
• Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw
PDPO III – goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2021
• Geveltuintjes - goedkeuren reglement – beslissing
• Beheersovereenkomst, gebruikersreglement en praktische fiche
buurtzalen de Panoven: bespreking
• Varia en mededelingen: gemeenteraad van 27 juni is verplaatst
naar 4 juli 2022

OCMW
• Algemene vergadering van Cipal op 23 juni 2022
agenda en afvaardiging - beslissing
• Varia en mededelingen:
OCMW-raad van juni wordt verplaatst naar 4 juli
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BURGERZAKEN
VIERING JUBILARISSEN!
Zaterdag 4 juni werden de platina, briljanten, diamanten en
gouden jubilarissen in de bloemetjes gezet!
Onder 150 aanwezigen waren 16 koppels 50 jaar getrouwd,
6 al 60 jaar, 6 maar liefst 65 jaar en zelfs één koppel 70 jaar
getrouwd!
Van harte proficiat!

OMGEVING

TRAGEWEGENPROJECT
HALEN
De stad Halen wil een breed gedragen toekomstbeeld voor
de trage wegen ontwikkelen. Daarbij is het in een eerste fase
belangrijk om het netwerk gedetailleerd in kaart te brengen.
Ook jij kan helpen bij de realisatie van dit tragewegenplan!
Doorsteken, steegjes en fietsverbindingen, maar evengoed
bospaden en veldwegen zijn allemaal trage wegen.
Voornamelijk voetgangers en fietsers zijn er de baas.
We vinden ze overal in Halen: in de dorpskernen, tussen de
wijken en doorheen de open ruimte. Het zijn vaak korte,
snelle en veilige verbindingen tussen jouw thuis en de
school, het werk of de winkel. Trage wegen verhogen ook de
natuurbeleving, bevorderen gezonde ontspanning en maken
deel uit van ons erfgoed. En ze bieden ruimte voor ontmoeting,
om te spelen en leiden je langs verrassende plekken in de stad.
Jammer genoeg kennen we deze trage wegen niet allemaal of
zijn sommige in slechte of onbruikbare staat. Bijgevolg blijven
hun troeven sterk onderbenut. Daarom wil de stad het netwerk
inventariseren, samen met Trage Wegen (www.tragewegen.be)
maar ook met haar inwoners en de lokale organisaties.
Op die manier krijgen we een geactualiseerd beeld van de trage
wegen en kan het netwerk naar de toekomst toe verbeterd en
versterkt worden.

Ga mee op pad!
Om stap voor stap de toestand van de trage wegen op het
grondgebied in kaart te brengen, kunnen wij alle helpende
handen gebruiken. Heb je zelf wat streekkennis of heb je zin
om te ontdekken welke trage wegen er in jouw buurt te vinden
zijn? Schrijf je dan in voor het startmoment om de trage wegen
te inventariseren. Dan krijg je een korte inleiding over het
project en zal getoond worden hoe je met een app zelf aan de
slag kan gaan om mee de trage wegen op de kaart te zetten.

Startmoment trage wegen:
Woensdag 7 september om 19.00 u.
GC De Rietbron - Sportlaan 4A

Meer info en inschrijven?
e-mail: info@halen.be
tel: 013 61 81 25
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Brandgevaar natuurgebieden

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 natuur- en
bosgebieden afgeraden. Vuur maken is verboden.

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
natuur- en 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. Hierbij adviseren
we om een zelfde voorzichtigheid in acht te nemen.
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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.

VEILIG BARBECUEËN
NIET IEDEREEN HEEFT EEN BRANDWEER
M/V IN HUIS!
Bij mooi weer steek je graag de barbecue aan,
maar doe je dat op een veilige manier?
Op veiligbarbecuen.be vind je tips om zonder gevaar te
genieten van jouw bakfeest. Zo is een stabiele ondergrond
aangeraden, net als een schort en handschoenen om je te
beschermen tegen gensters en opspattend vet.
Kinderen en dieren hou je dan weer uit de buurt van je
barbecue. Ook alcohol is uit den boze. Je gebruikt ook
beter aanmaakblokjes dan aanmaakvloeistof.
Meer veiligheidstips vind je op de website.
www.veiligbarbecuen.be

HUISVUILZAKKEN
mogen tot 11 september
naar het recyclagepark
Heb je volle afvalzakken 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 huisvuil- of keukenafvalzak in
huis te hebben? Dan kan je tijdens de zomermaanden
deze zakken naar het recyclagepark brengen.
Uitzonderlijk kan je tot 11 september
je gele keukenafval-, groene tuinafvalen grijze huisvuilzak naar het recyclagepark brengen
als je volgende regels respecteert:
•

Je mag enkel grijze huisvuil-, gele keukenafvalen groene tuinafvalzakken van Limburg.net 		
binnenbrengen.

•

Je registreert het binnenbrengen via de toegangszuil.
Als je nog andere fracties bij je hebt, rij je een aparte
ronde zodat de afvalzakken apart gewogen en
geregistreerd worden.

Als je geen problemen hebt om je afvalzakken te
stockeren, kan je net zoals de rest van het jaar je zakken
meegeven met de veertiendaagse ophaling aan huis. Niets
zo eenvoudig als je zak vooraan aan je woning buiten te
zetten. Op onze stadsapp kan je nakijken wanneer de
ophaalwagen bij jou langs komt.

WELZIJN

Ken jij de pamperbox al?
In Halen bestaat er een Huis van het
Kind. Dit is geen fysiek loket, maar wel
een samenwerkingsverband tussen
verschillende organisaties die zo een
dienstverlening voor jongeren en
kinderen willen aanbieden.
Één van de acties van het Huis van
het Kind Halen is de pamperbox,
een inzamelpunt voor pampers die
ouders op overschot hebben.
Het doel hiervan is deze te verdelen aan gezinnen
met jongere kinderen die het moeilijk hebben.
Je kan de pampers kwijt in de pamperboxen in:
• Buitenschoolse kinderopvang Halen :
Sportlaan 6
• Buitenschoolse kinderopvang Loksbergen: 		
Panovenstraat 45
• Buitenschoolse kinderopvang Zelem:
Kruisstraat 45
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DEMENTIE EN NU
Zorgen voor de persoon
met dementie
en zorgen voor jezelf.

In Vlaanderen woont bijna 65% van alle mensen met dementie thuis:
alleen of met een naaste.
Na de diagnose van één of andere vorm van dementie zijn er
vaak heel wat vragen. Praktische vragen, zoals “Dementie …
en nu?”, maar evenzeer vragen op emotioneel vlak.
Hoe lukt het je om te zorgen voor de persoon met dementie
en tóch ook te zorgen voor jezelf. Naasten van mensen met
dementie voelen zich hiermee vaak alleen.
Om de zorg voor de persoon met dementie vol te houden,
helpt het om…
• Meer te weten over dementie, de impact ervan,
hoe ermee omgaan en mogelijke ondersteuning
• Beter te kunnen omgaan met je eigen gevoelens,
gedachten en zorgbelasting
• Mensen te ontmoeten die je steunen en begrijpen
“Dementie en nu” richt zich naar de mantelzorger die thuis of
daarbuiten voor iemand met dementie zorgt.
In de 10 bijeenkomsten van “Dementie en nu” worden
inzichten, kennis en vaardigheden meegegeven en is er
ruimte voor reflectie met deelgenoten over de behandelde
onderwerpen. De bijeenkomsten worden gegeven in een vaste
groep van 8 à 15 mantelzorgers van een persoon met (jong)
dementie.
Deelname kan je helpen beter het hoofd te bieden aan de soms
uitdagende zorgsituatie. Want ook uit de zorg en de begeleiding
van een persoon met dementie kan je voldoening halen.
“Dementie en nu” is een nieuw psycho-educatiepakket,
ontwikkeld op initiatief van het Expertisecentrum Dementie
Vlaanderen vzw en de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw.
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HEB JE BELANGSTELLING
VOOR DIT
ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA?
Kijk dan op www.dementieennu.info
voor het aanbod in jouw buurt.

Vanaf 27 september wordt het programma
“Dementie en nu” in De Veste opnieuw aangeboden.
Voor meer informatie kan je telefonisch terecht
bij Sofie Drijkoningen op 013 38 09 70.

Enkele activiteiten in de kijker!

LDC DE KLAPSTOEL
Sinds eind april trekken we met
onze Klapbus rond. En dat doen we nog
tot en met oktober. Kom dus zeker eens langs wanneer
we bij jou in de buurt zijn. We ontvangen je met
een lekker tasje koffie en zorgen voor een fijn
ontmoetingsmoment. Daarnaast kunnen we je
informeren over het zorg- en dienstverleningsaanbod en
vind je bij ons een luisterend oor.

Halen Vroentestraat
Zelem Oude Schansstraat
Zelem Berkenstraat
Loksbergen kerkplein
Halen Pandputweg
Halen Pijpenpoelstraat
Zelem Oude Schansstraat

September
7 sept
Loksbergen Stokstraat
14 sept
Halen Pandputweg
21 sept
Zelem Heidestraat
28 sept
Zelk Betserbaan
		
Oktober
5 okt
Halen Vroentestraat
12 okt
Zelem Berkenstraat
19 okt
Loksbergen Kerkplein
26 okt
Halen Pijpenpoelstraat

• Praatgroep
op vrijdag 9 september
van 9.30 u. tot 12.00 u.
• Infosessie wijkwerken
op dinsdag 20 september
van 10.00 u. tot 11.00 u.
• Workshop groenten fermenteren
op donderdag 22 september
van 13.00 u. tot 16.00 u.

WAAR VIND JE ONS?

Augustus
3 aug
3 aug
10 aug
17 aug
17 aug
24 aug
31 aug

• Opendeurdag
op zondag 4 september
van 9.00 u. tot 15.00 u.
met gratis mini-ontbijt,
demo’s en een muzikale afsluiter

09.30 u.
18.30 u.
09.30 u.
09.30 u.
18.30 u.
09.30 u.
09.30 u.

09.30 u.
09.30 u.
09.30 u.
09.30 u.

09.30 u.
09.30 u.
09.30 u.
09.30 u.

• Wat leer je uit een crisis?
Positieve lessen uit een moeilijke periode
op 28 en 29 september
van 13.30 u. tot 17.00 u.
aan het Schulensmeer
• Computerles voor beginners
een reeks van 10 lessen
die start op vrijdag 30 september
van 9.30 u. tot 12.00 u.

• Digitale foto’s opslaan, verfraaien en delen
op maandag 17 en 24 oktober
van 19.00 u. tot 22.00 u.
Een overzicht van de activiteiten kan je steeds terugvinden
op www.deklapstoel.be. Voor meer info kan je ook terecht
bij onze medewerkers op 013 46 03 78
of dienstencentrum@halen.be.
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Doe mee met het Repair Café!
Repair Café Halen is een buurtinitiatief dat repareren promoot als alternatief
voor weggooien, dat reparatiekennis wil behouden en dat de buurt wil
versterken. Vanaf september organiseren we elke tweede woensdag van de
maand een Repair Café in ons lokaal dienstencentrum De Klapstoel.
Inwoners van Halen en omliggende gemeenten kunnen in het Repair Café met
hun kapotte spullen terecht om ze samen met de aanwezige herstellers weer in
orde te maken.
Data:

woensdag 14/09, 12/10, 9/11, 14/12, 11/01 en 8/02
telkens van 13.00 u. tot 16.00 u.

Je kan bij ons terecht voor het herstellen van:
• Kledij en textiel
• Elektrische toestellen (bv broodrooster, mixer,…)
• Schoenen
• Elektronica, computers,…
Heb jij interesse om als vrijwilliger mee te helpen bij het herstellen?
Mail naar dienstencentrum@halen.be of bel naar 013 46 03 78.
Meer over de achtergrond en doelstellingen van het Repair Café
lees je op www.repaircafe.org.

Elk plantje helpt een handje
Koop in september een plantje (€ 8) voor Kom op tegen Kanker!
Dat kan bij een van de honderden enthousiaste plantjesteams van
vrijwilligers tijdens het Plantjesweekend op 16, 17 en 18 september.
Je treft hen aan winkels, op markten, aan huis …
Shop je plantje 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.
Meer info vind je op www.plantjesweekend.be.
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VRIJE
WELZIJN
TIJD
• POP UP SKATEPARK & CHILL BRON
GC De Rietbron, Halen
Vergeet niet om je plaats te reserveren,
open van 10.00 u. tot 17.00 u. (skatepark)

Nog heel
de m aa n d
juli

Chillen kan je van 13.00 u. tot 17.00 u.

Zorgzaam Zelem
We gaan verder op zoek naar mogelijkheden om nog
meer te groeien naar een buurt waar alle inwoners
zich thuis voelen en het dus voor iedereen aangenaam
is om te wonen.

• KOOKKAMP “BELGIË”
Dit jaar koken we volledig in de
Belgische driekleur.

Zo voorzien we een handige brochure voor wie een
straat- of buurtfeest wil organiseren. Deze brochure
vind je terug op de website van de Klapstoel

Van échte frietjes met zelfgeklopte mayonaise en huisbereide
ketchup tot die balletjes met
krieken van tante Madeleine.

- www.deklapstoel.be – of kan je in de Klapbus vinden.
We willen graag straatactiviteiten stimuleren zodat
buren elkaar beter leren kennen.
Vanuit de buurtanalyse en de enquête werden een
aantal aandachtspunten geformuleerd. We koppelden
dit terug naar enkele professionele zorgactoren in
Zelem.

We persen ons eigen appelsap en ontwerpen hiervoor ook
een etiket. We gaan op zoek naar de groente die het best
met chocolade smaakt en we houden een heuse
wafelenbakwedstrijd. Inclusief diploma!

In een volgende fase gaan we met de geïnteresseerde
inwoners bekijken welke acties we kunnen
ondernemen. Het is belangrijk dat deze acties mee
gedragen worden door de inwoners van Zelem, want
een zorgzame buurt begint bij zorgzame inwoners.

16 tot en met 20 augustus,
telkens van 9.00 u. tot 16.00 u.
Vooropvang mogelijk vanaf 8.00 u.,
naopvang tot 17.00 u.
i.s.m. De Kleine Chef
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• SPEELPLEINWERKING
‘HAZELO’

VAKANTIEAANBOD
@ HALEN

Wil je samen sporten, spelen,
knutselen en plezier maken?
Kom dan naar de speelpleinwerking.
Op woensdagen en feestdagen
is er geen speelpleinwerking!
Chirolokalen sportcentrum
“De Koekoek” Halen
Kinderen van 4 tot en met 14 jaar
Meer info en inschrijven
afdeling vrije tijd - T 013 35 08 30
reservaties.halen.be

Plezier verzekerd!

Nog tot
19 augustus

telkens van
09.00 - 17.0
0 u.

• VAKANTIEAANBOD VOOR DE JEUGD
In de brochure “Vakantieaanbod Jeugd 2022” vind je het
volledige vakantieaanbod: voor kleuters, lagere schoolkinderen
en tieners. Deze brochure is te verkrijgen bij de afdeling vrije
tijd, de sporthallen, de bibliotheek of het stadhuis en kan je
digitaal raadplegen op de website van stad Halen.
Voor meer informatie over de kampen kan je terecht bij de
afdeling vrije tijd op 013/35 08 30 of
reservaties@halen.be. Inschrijven doe je door aan te melden op
reservaties.halen.be.

ERFGOEDWANDELINGEN
Zin in een leuke wandeling die bovendien interactief is?
Dan kan je in Halen verschillende erfgoedwandelingen
doen. Er is een afwisseling van opdrachten en vragen.
Voor ieder wat wils!
Wat heb je nodig?
stevige wandelenschoenen en een smartphone met
daarop de erfgoedapp
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Niet te missen!
kampen van de plaatselijke clubs
kampen van het Schulensmeer
 kampen voor tieners - 10 t.e.m. 16 jaar:
• Sportsensation i.s.m. kanton:
		 18 t.e.m. 22 juli (niet op donderdag 21 juli)
		 Als jij nu net iemand bent die niet genoeg kan krijgen van
		 uitdaging en avontuur, of gewoon een beetje van alles wil,
		 is dit kamp een echte aanrader.
		 Een hele week verrassende en uitdagende activiteiten.
		 Maximum 15 deelnemers.
• Sportavonturenkamp i.s.m. kanton:
		22 t.e.m. 24 augustus
		 Dit uniek driedaags sportkamp gaat een stapje verder en
		 daagt je uit om de meest avontuurlijke sporten te
		 proberen. Dit is een ideale manier om je vakantie af te
		 sluiten. Maximum 10 deelnemers.



Trek je sportieve schoenen aan
en doe mee!

CITYRUN HALEN

Op maandag 8 augustus wordt om 19.00 u.
op de markt het startschot van de cityrun
gegeven.
Keuze uit verschillende afstanden: 2,5 en 5 en 7,5 km
Deelnameprijs € 5 per persoon (inclusief verzekering)
Schrijf tijdig in via de website https://reservaties.halen.be.
Na 4 augustus verhoogt de deelnameprijs naar € 7
en kan je enkel ter plaatse inschrijven en betalen.
Vanaf 18.00 u. is het onthaal & inschrijvingsstand open.
Parkeermogelijkheden:
parking Keldermans, Stadsbeemd en er wordt een fietsstalling
aan GC De Rietbron (Sportlaan) voorzien.
Douchen kan in de kleedkamers van de sporthal De Koekoek
(Sportlaan).
Deze recreatieve loop is een samenwerking tussen de afdeling
vrije tijd, het Halens Feestcomité, de plaatselijke kermis en
atletiekvereniging DCLA Halen.
Voor meer informatie: sportdienst@halen.be – 013/35 08 36

HALENSE BOSLOOP

LOOPCRITERIUM LIMBURG

De sportdienst organiseert in samenwerking met atletiekclub
DCLA Halen opnieuw een recreatieve bosloop.
Noteer alvast de datum: zondag 23 oktober.
Deelnemers kunnen kiezen tussen een parcours van 4, 8 of
12 kilometer. Inschrijven kan vanaf 9.30 u. aan de startplaats
(Bakelstraat in Zelem). Het startschot wordt gegeven om
10.15 u.
De Halense bosloop is een recreatieve jogging op
onverharde wegen die deel uitmaakt van het loopcriterium
Leopoldsburg – Ham – Heusden-Zolder – Beringen en Halen.
Boslopen Limburgs Loopcriterium:
•
Beringen: 02 oktober 2022 (Koersels Kapelleke)
•
Halen: 23 oktober 2022 (Bossen van Hees)

Volg ons op Facebook! www.facebook.com/loopcriteriumlimburg
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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.
Praktische info:
• Sporthal “De Kambergen” Zelem - Kruisstraat 35
• Zaterdag 10 september van 14.00 u. tot 16.00 u.
• Prijs: € 4, koekje, water en verzekering inbegrepen
• Voorinschrijving verplicht - max. 20 deelnemers
• 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?
eigen fiets die technisch in orde is (zonder steunwieltjes en
indien mogelijk met bagagerekje) en een fietshelm
• Inschrijven en meer info: https://reservaties.halen.be/

Er valt iets te beleven!
IN DE ACADEMIE HASPENGOUW

PODIUM
Je wil op het podium staan en dansen, muziek maken of
toneel spelen? In de AHPodium kan het allemaal. Vanaf 6 jaar
ben je welkom bij de Kids. Daar maak je op een speelse manier
kennis met muziek en theater. Een aanbod dicht bij huis!
Vanaf 8 jaar kan je dan een instrument of theater of dans
kiezen. Bekijk ons aanbod via www.ahpodium.be.
Er zit zeker iets tussen op jouw maat.
Dit jaar start ook opnieuw een klas Muziekatelier voor
volwassenen! Een late roeping of je jeugddroom waar maken?
Het is er het perfecte moment voor!
En wil je graag alles eens uitproberen?
Dan ben je welkom op 27 augustus vanaf 10.00 u. op
onze jaarlijkse DOE-DAG. Daar kan je proeflessen volgen,
kennismaken met je leerkracht, concerten beluisteren …
en inschrijven natuurlijk!
Alles gaat door op de GAZO-site, Gazometerstraat 5,
Sint-Truiden. Info via www.ahpodium.be/doedag22
Al zeker van je keuze?
Schrijf je dan nu al in via www.mijnacademie.be/ahpodium.
Waarom? Omdat onze leuke lessen natuurlijk snel volzet zijn en
je zo jouw favoriete plekje garandeert. Doen!
14 INFOBLAD HALEN JULI 2022

BEELD
Wil jij graag iedere week tekenen, schilderen,
knutselen, boetseren of een animatiefilm maken?
Dan ben je bij AHbeeld aan het juiste adres!
In het beeldatelier (vanaf 6 jaar) leer je aan de hand van
opdrachten hoe je jezelf met verschillende beeldende
technieken, kunstig kan uitdrukken. In het audiovisueel atelier
(vanaf 8 jaar) doe je dat ook, maar daarna gebruik je die tools
en kunstwerken om een animatiefilm te maken.
Kinderen tussen 6 en 11 jaar volgen 2 lesuren per week.
Jongeren tussen 12 en 18 jaar volgen 4 lesuren per week.
We proberen overvolle klassen te mijden.
Zeker zijn van je plaats?
Schrijf dan nu al in via www.mijnacademie.be/ahbeeld
Graag meer info? www.ahbeeld.be

Lestijden dicht bij huis?
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Kids muziek en theater:
zaterdag 11.00 u. – 12.00 u.
Muziekatelier (2.1):
dinsdag 16.00 u. – 18.00 u.
Muziekatelier voor volwassenen:
donderdag 19.00 u. - 21.00 u.
Theateratelier:
zaterdag 11.00 u. – 12.00 u.
Beeldatelier (6-11jaar) Loksbergen:
dinsdag 15.45 u.-17.25 u.
Beeldatelier (6-11jaar) Zelem:
dinsdag 15.20 u.-17.00 u. of donderdag 15.40 u.-17.20 u.
Beeldatelier (6-11jaar) Halen:
woensdag 13.30 u.-15.10 u. of 15.30u-17.10u
of vrijdag 15.15u-16.55u
Audiovisueel atelier (6-11jaar)
Loksbergen:
donderdag 15.45u-17.25u
Audiovisueel atelier (6-11jaar)
Zelem: 15.40u-17.20u
Audiovisueel atelier (12-18jaar)
Halen: dinsdag 18.00u-19.40u en vrijdag 18.00u-19.40u

Een volledig overzicht van al onze lessen vind je via
www.ahpodium.be/overzicht-uurroosters of
www.ahbeeld.be/nieuws/aanbod-2022-2023
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27 augustus 2022 G
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TWINSPORTEN
2022
Activiteiten voor personen al dan niet met een handicap

Sportcentrum De Koekoek
Sportlaan 4b
3545 Halen
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Vu: stad Halen, Markt 14 te 3545 Halen Vrij van zegel, artikel 198
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Inschrijven voor 19 augustus

www.facebook.com/twinsporten
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www.twinsporten.be
info@twinsporten.be

BIBNIEUWS

ZOMERTIPS VAN
• LEESTIPS OP MAAT
Elke maand staan 30 verrassende leestips voor je klaar:
een volledig gratis dienst van de bib!
Spreekt een boek je aan, maar je kan het niet meteen halen
in de bib, dan kan je het op een leeslijstje plaatsen voor later
of het reserveren.

• BOEKENVERKOOP
We maken wat plaats voor nieuwe boeken,
geef jij de oude een nieuw leven voor een spotprijsje?
Elke openingsdag in juli en augustus in het leeshoekje

Tip:
activeer zeker de e-mailmeldingen voor nieuwe tips.
Schrijf je in voor ‘leestipper’ via onze website.

• E-BOEKEN
Lid van onze bib?
Dan kan je gratis e-boeken uitlenen via de app
‘Cloudlibrary’. Je kan kiezen uit meer dan 5000 boeken.
Handig voor wie op reis gaat!
Uitlenen kan op je smartphone, tablet, e-reader of pc.
Meer info op onze website!
• INLEVERBUS
Inleveren van boeken kan 7/7, 24/24 in onze inleverbus
(links op het voorplein van de Rietbron). Breng je boeken
nog terug voor je op vakantie vertrekt en vermijd boetes!
Openingsuren juli & augustus:			
Maandag
15u00 - 18u00			
Woensdag
13u00 - 20u00			
Vrijdag
15u00 - 18u00			
Zondag
09u00 - 13u00
!!! zomer = gesloten op zaterdagen
Sluitingsdagen (feestdagen)
maandag 11 juli
maandag 8 augustus
maandag 15 augustus

VOOR DE KIDS:

Schatten van Vlieg
Kom ook deze zomer weer op schattenzoektocht in onze bib.
Er zit dit jaar een luchtje aan… Wie zijn neus durft het aan?
Gratis spel tot 12 jaar,
tijdens de openingsuren in juli en augustus.
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POLITIE

WONEN

Nieuwe openingsuren
voor wijkkantoor politie
De politie Limburg Regio Hoofdstad gaat de kwaliteit van
de genoteerde aangiftes in de wijkkantoren van Lummen,
Halen en Herk-de-Stad verbeteren. De klachten worden
voortaan genoteerd door gespecialiseerde klachteninspecteurs. Wijkinspecteurs zijn daardoor nog meer
aanwezig in hun wijk. Dankzij deze nieuwe regeling
kan de politie een nog betere dienstverlening aan haar
inwoners aanbieden.
Vanaf 1 juli krijgen de wijkkantoren in Halen,
Herk-de-Stad en Lummen nieuwe openingsuren.
De uren zijn beter gespreid én op elkaar afgestemd.
Dit betekent dat er tijdens de kantooruren altijd één van
de drie wijkkantoren geopend zal zijn.
Opgelet: om een aangifte te doen, moet je nog steeds
een afspraak maken. Een afspraak maken kan heel
eenvoudig op de website www.politielrh.be.
Voor dringende politiehulp kan je de politie LRH
24 uur op 24 bereiken via het noodnummer 101.

Nieuwe openingsuren vanaf 1 juli
HALEN

HERK-DE-STAD

LUMMEN

MAANDAG

13 – 16 u.

9 – 12 u.

14 – 20 u.

DINSDAG

Gesloten

14 – 19 u.

9 – 12 u.

9 – 12 u.

13 – 16 u.

WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG

9 – 12 u.
13 – 16 u.

9 – 12 u.
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Gesloten

Wil je je woning verkopen of verhuren of heb je
verbouwplannen? Raadpleeg dan zeker eens je
woningpas. In dit digitale paspoort vind je op één
centrale plaats informatie over een aantal aspecten
van uw woning (energie, isolatie, bodem, …) in één
oogopslag en een overzicht van nuttige en digitaal
beschikbare attesten. Ook andere informatie, zoals
interessante omgevings-en bodemkaarten vind je
hier terug.
De woningpas is een initiatief van de Vlaamse overheid,
waarbij diverse entiteiten samenwerken aan het
beschikbaar stellen van hun gegevens uit databanken.
Met respect voor je privacy. Zo kan je je woninggegevens
alleen bekijken door in te loggen met je e-id, token
of itsme-app. Op termijn zal de woningpas nog meer
uitgebreid worden met meer informatie en attesten en
zal je jouw woningpas kunnen delen met anderen.
Benieuwd naar wat er in je woningpas zit?
Log dan snel aan via woningpas.vlaanderen.be.
Voor meer informatie kan je terecht bij Wonen in
West-Limburg, info@woneninwestlimburg.be
Inwoners van Halen kunnen na afspraak ook terecht bij
het woonloket van Herk-de-Stad of Lummen

9 – 12 u.
13 – 16 u.

14 – 19 u.

DE WONINGPAS,

jouw digitaal paspoort met informatie
en attesten vanuit de overheid!

Gesloten
9 – 12 u.
13 – 16 u.

Openingsuren wooninfopunt:
Halen:
maandag van 14.00 u. tot 19.00 u. – T: 013 460 377
Herk-De-Stad:
dinsdag van 9.00 u. tot 12.00 u. – T: 013 380 316
Lummen:
woensdag van 9.00 u. tot 12.00 u., T: 013 390 529

BURGERLIJKE
WELZIJNSTAND

GEBOORTES

BRILJANTEN BRUILOFTEN

12/04
16/04
19/04
20/04
10/05
13/05
13/05
16/05
24/05
25/05
28/05
04/06
08/06
08/06
09/06

20/04
25/04
08/05

Arthur Peremans, Halen
Ellie Nolmans, Loksbergen
Elyne Geerdens, Zelem
Norah Celis, Halen
Ayla Haesevoets, Halen
Viktoria Wouters, Zelem
Emiel Jacobs, Loksbergen
Lia-Nore Jacobs, Zelem
Amedée Vanerum, Loksbergen
Darien Beckx, Zelem
Morris Pluymers, Zelem
Lorre Van Langenhoven, Loksbergen
Luna Ulens, Halen
Aurelie Poublon, Loksbergen
Noah Verdeyen, Halen

HUWELIJKEN
02/04
11/04
23/04
23/04
28/05
03/06
04/06
18/06

Philippe Peremans en Nele Bos, Halen
Noël Billen en Wendy Bruelemans, Halen
Benny Saenen en Dina Bessitimur, Halen
Dennis Weckhuyzen en Lynn Reydams, Zelk
Winke Buteneers en Sarah Cuppens, Zelem
Bram Raymaekers en Ilona Billen, Halen
Bryan Angyal en Iris Vanhamel, Halen
Wim Buvens en Stefanie Dendas, Halen

GOUDEN BRUILOFTEN
07/04
21/04
21/04
22/04
25/04
05/05
12/05
19/05
24/05
02/06
16/06

Victor Bertels en Francine Sempels, Halen
Romain Dekeyser en Joseé Lorrijn, Loksbergen
Georges Hulsmans en Anna Vandijck, Zelk
Theophiel Toetenel en Nicole Dusart, Loksbergen
Ali Elbir en Hatice Kara, Halen
Danny Dekeyser en José Luyten, Zelem
Roger Vanderheyden en Liliane Alenteyns, Zelem
Julien Willems en Monica Cypers, Zelem
Emiel Vanhaeren en Agnes Carmans, Zelem
Cornelis Kerremans en Christiane Van Camp, Halen
Willy Vander Weyden en Denise Struys, Halen

Joseph Senden en Simonne Knapen, Zelem
André Zurings en Leontine Pallen, Halen
Oscar Vanonckelen en Justine Flossie, Halen

OVERLIJDENS
20/03
26/03
29/03
30/03
30/03
31/03
01/04
12/04
16/04
19/04
22/04
27/04
28/04
30/04
06/05
06/05
11/05
15/05
19/05
22/05
24/05
02/06
04/06
11/06

Christian Sas, Zelem
Gérard Jacobs, Zelem
Lucianus Franssen, Halen
Augustinus Kimpen, Zelem
Jacqueline Thielens, Zelem
Hilda Lahou, Loksbergen
Raymond Dierckx, Halen
Anita Rayen, Zelem
Louisa Frederickx, Halen
Clemens Massenberg, Zelem
Nico Jochems, Halen
Rogier Flossie, Loksbergen
Claude Jacquet, Halen
André Engels, Halen
Antonius Vanuytrecht, Zelem
Carolus Goossens, Halen
Jonny Janssens, Halen
Alfred Vanhelmont, Halen
Rogier Buvens, Loksbergen
Willy Theys, Zelem
Georges Sempels, Zelk
Marleen Tourwé, Zelem
Palmyre Verheyen, Zelem
Alina Jans, Zelem
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ACTIVITEITEN

01/07
03/07
4 - 08/07
4 - 29/07
04/07 - 19/08
4 - 08/07
4 - 08/07
4 - 08/07
4 - 09/07
07/07
08/07
8 - 11/07
11 - 13/07
11 - 15/07
12 - 16/07
12 - 16/07
12 - 14/07
18 - 22/07
19/07
25 - 29/07
1 - 5/08
1 - 5/08
1 - 12/08
04/08
6 - 08/08 & 11/08
08/08
8 - 12/08
09/08
14/08
15 - 19/08
15 - 19/08
16 - 19/08
16 - 19/08
17 - 19/09
18 - 19/09 & 22/09
19/08
22 - 26/08
22 - 24/08
22 - 26/08
22 - 24/08
27/08
1/09
11/09
11/09
17/09
18/09
20/09
24/09
25/09
06/10
09/10
15/10
17/10
18/10
22 + 23/10
29/10
30/10

Afdeling vrije tijd
LRV
Afdeling vrije tijd i.s.m. Max Extreme
Afdeling vrije tijd
Afdeling vrije tijd i.s.m. speelpleinwerking HaZeLo
Tennis- & padelclub De Zwaluw Halen
Tennis- & padelclub Zelem
Schulensmeer O.S.M.
RoBa's Dancefactory
Dienst welzijn
Loksbergen Leeft
Ertsenrijk Feest
VVSM Jeugd
Afdeling vrije tijd i.s.m. Schulensmeer O.S.M.
RoBa's Dancefactory
RoBa's Dancefactory
Afdeling vrije tijd
i.s.m. Techniek- en wetenschapsacademie UCLL
Afdeling vrije tijd i.s.m. kantonnale sportdiensten
Dienst welzijn
KFCMD Halen
Tennis- & padelclub De Zwaluw
Afdeling vrije tijd
Afdeling vrije tijd i.s.m. Oscar Crew
Dienst welzijn
Stad Halen
Afdeling vrije tijd
Afdeling vrije tijd i.s.m. Schulensmeer O.S.M.
Dienst welzijn
Stad Halen
Tennis- & padelclub Zelem
Tennis- & padelclub Zelem
Afdeling vrije tijd i.s.m De Kleine Chef
Halense Turnkring
Stad Halen
Stad Halen
Loksbergen Leeft
Tennis- & padelclub Zelem
Afdeling vrije tijd i.s.m. kantonnale sportdiensten
BC Shuttle Halen
VVSM Jeugd
Dienst welzijn
Dienst welzijn
Cultuurdienst Halen
KF Sint-Lambertus Zelem
Koninklijke Harmonie De Koorgalmen
Chiro Halen
Dienst welzijn
KFC Eendracht Zelem
Ridders van de Kromme Elleboog
Dienst welzijn
Koninklijke Harmonie De Koorgalmen
Chiro Loksbergen
Rode Kruis Herk-de-Stad en Halen
Dienst welzijn
KFCMD Halen
Dienst welzijn
WTC Het Zilveren Wiel

Start of summer
Ruitertornooi
Skatekamp
Pop-up skatepark en chill-bron
Speelpleinwerking
Tennis- & padelkamp
Tennis-Padelkamp
Roeikamp
Danskamp Summer Dance Vibes
Warme maaltijd
Zomeravond
Ertsenrijk Kermis
Jeugdhengelkamp
Rangerkamp
Danskamp Ienie Mienie Dans
Danskamp Danskriebels
Digi-Techniek kamp
Sportsensation
Dansnamiddag
Voetbalkamp
Tennis- en padelkamp
Kleuterkamp
Zomerschool
Warme maaltijd
Halen Kermis
City Run
Xperiencekamp
Kermisterras
Herdenkingmis Slag der Zilveren helmen
Kids padelkamp
Kids tenniskamp
Kookkamp "België"
Turnkamp
Zelem Kermis
Loksbergen Kermis
Zomeravond
Tienerkamp tennis/padel
Sportavonturenkamp
Badmintonkamp
Jeugdhengelkamp
Twinsporten
Warme maaltijd
Open monumentendag
Eetdag
Concert
Eetdag
Dansnamiddag
Eetdag
Eetdag
Warme maaltijd
Mosselfeest
Don Simon fuif
Bloedinzameling
Dansnamiddag
Eetdag
Twinquiz
Holle Wegenrit

Evenemententerrein GC De Rietbron
Ertsenrijkstraat
GC De Rietbron
GC De Rietbron
Chirolokalen, sportcentrum De Koekoek Halen
Sportcentrum De Koekoek Halen
Sportcentrum De Kambergen Zelem
Schulensmeer
Heideven - Kleine Brogel
GC De Rietbron
Domein Panoven
Ertsenrijkstraat
Locatie nog te bepalen
Schulensmeer
Lokalen RoBa's Dancefactory
Lokalen RoBa's Dancefactory
GC De Rietbron
Verschillende vertreklocaties
GC De Rietbron
Jeugdterreinen van KFCMD Halen
Sportcentrum De Koekoek Halen
Sporthal De Kambergen Zelem
GC De Rietbron
GC De Rietbron
Markt en Raubrandplein Halen
Markt, Halen
Schulensmeer Lummen
GC De Rietbron
Sint-Pieter-in-den-Banden Kerk Halen
Sportcentrum De Kambergen Zelem
Sportcentrum De Kambergen Zelem
GC De Rietbron
Sporthal De Koekoek Halen
Kerkplein Zelem
Kerkplein Loksbergen
Domein Panoven
Sportcentrum De Kambergen Zelem
Telkens op een andere locatie
Sporthal De Koekoek Halen
Locatie nog te bepalen
Sportcentrum De Koekoek Halen
GC De Rietbron
Locatie nog te bepalen
GC De Rietbron
Buurthuis
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron

