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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

MEI – JULI 2021

www.halen.be

• Donderdag 13 mei

O.H. Hemelvaart

• Vrijdag 14 mei

Brugdag

• Maandag 24 mei

Pinkstermaandag

• Woensdag 21 juli

Nationale Feestdag

Beste Halenaar

VOORWOORD

De lente deed zijn intrede en bezorgde ons reeds heel wat mooie dagen.
De zonnestralen geven ons energie en hoop om ook de komende periode onze
moed niet te verliezen en te blijven doorzetten om met z’n allen onze
onzichtbare, maar o zo gevaarlijke, vijand te verslaan.
Nu de vaccinatiecampagne op volle toeren draait, kunnen we hoopvol uitkijken
naar een iets ‘normalere’ zomer. Heel wat 70-plussers kregen al een uitnodiging
voor hun eerste vaccin. We kregen al heel veel lovende commentaren over de
organisatie in Den Amer in Diest, waar zowel personeelsleden van de 4 steden en
gemeenten, als heel wat vrijwilligers en zorgverleners garant staan voor een vlot
verloop van de vaccinaties. Dankzij onze goede relaties met onze VlaamsBrabantse buurgemeenten kunnen wij jullie allemaal vlak bij huis en in een
gekende omgeving laten vaccineren. Hierbij hoort ook een extra woord van dank
aan de gemeentebesturen van Diest, Bekkevoort en Scherpenheuvel-Zichem en
aan minister Beke die deze uitzondering mogelijk maakten. Tot op dit moment is
de opkomst voor de vaccinaties zeer hoog. Bijna iedereen die opgeroepen wordt,
laat zich ook vaccineren. Dat kunnen we enkel toejuichen, want ook hier geldt dat
we met z’n allen moeten samenwerken om het virus te kunnen verslaan. Daarom
ook hier nog een warme oproep om je te laten vaccineren… hou je brievenbus in
de gaten en bevestig je afspraak online of via telefoon, zodat alles vlot kan
verlopen.

In deze moeilijke periode merken we allemaal dat heel wat mensen het mentaal
moeilijk krijgen. We zijn sneller geïrriteerd en kunnen minder van elkaar
verdragen. Het is heel belangrijk dat we ook hier elkaar steunen en verdraagzaam
zijn voor de mindere momenten - en zeker dat we respect voor elkaar blijven
hebben. Ook al willen we via alle mogelijke kanalen onze mening kwijt over van
alles en nog wat… een kwetsend woord is snel gezegd en geschreven, maar kan blijvende schade toebrengen.
We hebben het met z’n allen moeilijk, maar vergeet zeker ook onze jongeren niet, die nu helaas geen onbekommerd jong leventje
kunnen leiden. Gelukkig zorgen onze jeugd- en sportverenigingen dat er toch nog activiteiten kunnen doorgaan, met de nodige
maatregelen uiteraard. Voor hen een welgemeende dankjewel!
Om het welzijn van onze jongeren in kaart te brengen, hebben we een bevraging opgestart om daaruit - samen met de
jeugddienst en jeugdraad - mogelijke acties te bepalen om proberen tegemoet te komen aan deze noden.
Als we aan kinderen denken, komen we ook bij het onderwijs en de buitenschoolse opvang terecht. Een woord van dank
is zeker op zijn plaats voor alle leerkrachten die het afgelopen jaar zeer flexibel moesten inspelen op steeds veranderende
omstandigheden. Een speciale dankjewel komt ongetwijfeld toe aan al onze begeleid(st)ers van de buitenschoolse kinderopvang.
Zij staan al het ganse jaar paraat om zonder onderbreking kinderen op te vangen, ook in noodsituaties.
Ook onze stadsdiensten hebben zich het voorbije jaar aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Het verplichte telewerk
versnelde het proces van ”werken op afspraak” zodat iedereen zo vlot en zo snel mogelijk geholpen wordt in veilige
omstandigheden. Met het uitgebreid digitaal loket proberen we ervoor te zorgen dat er ook zoveel mogelijk documenten online
kunnen afgeleverd worden. Met de installatie van de huisvuilzakkenautomaat verhogen we dan weer onze dienstverlening, zodat
iedereen 24/7 bij ons terecht kan.
Ik stel met heel veel plezier vast dat heel wat mensen onze eigen prachtige omgeving (terug) hebben leren ontdekken. Heel veel
mensen hebben de wandelschoenen terug bijgehaald of de fiets van stal gehaald om te genieten van onze eigen natuur. Ook hier
wil ik een oproep doen om dit met respect voor elkaar te doen. Hoffelijkheid van de automobilist ten opzichte van de fietser en
omgekeerd! Maar ook eerbied en respect van iedereen die zich in de natuur begeeft om geen vuil achter te laten. Het is pijnlijk
vast te stellen hoeveel zwerfvuil er langs onze wandel-, fiets- en andere wegen wordt achtergelaten. Dit kost niet alleen veel tijd
en geld om op te ruimen, maar is ook een aanslag op onze mooie natuur. Ook hier kunnen we dat allemaal SAMEN overwinnen,
als wij allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en onze eigen rommel opruimen.
Met z’n ALLEN SAMEN maken we op deze manier onze stad nog mooier, nog warmer, nog verdraagzamer.
Zo kunnen we samen hoopvol uitkijken naar een mooie zomer en een schitterend najaar.
			
			
			
Hopelijk tot snel,
			

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

ZITTING VAN 29 MAART

GEMEENTERAAD

GEMEENTERAAD

• Raamovereenkomst “Aankoop van ICT Infrastructuur” Beslissing om beroep te doen op de dienstverlenende
vereniging Cipal als opdrachtencentrale voor afname van ICT
infrastructuur
• Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit van
de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning
van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te
versterken

• Aldi - overeenkomst aanpassing kruispunt Staatsbaan Diestersteenweg
• Voorlopige vaststelling wijzigingen buurtweg nr 39
(afschaffing, verlegging, vaststellen rooilijnen)
principiële goedkeuring
• Patrimonium - Onderhandse verkoop afgeschafte deel
buurtweg 39 – principiële goedkeuring

• Patrimonium - vestiging erfpacht ten voordele van de stad
Halen op Dorpsstraat 25

• Verhuur van een perceel grond voor plaatsing telecommast
aan voetbalveld- Broekstraat Zelem en addendum aan huuren optieovereenkomst

• Voorkooprecht woning Rozenstraat 1 - Halen - verzaking

• Opstalrecht vzw Chirolokalen Loksbergen

• Personeel - verhoging van de eindejaarstoelage voor VIA6
personeelsleden

• Raad van bestuur AGB - ontslag lid - aanduiding nieuw lid

OCMW
• Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit van
de Vlaamse Regering van 13 november 2020 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 22 FEBRUARI

GEMEENTERAAD
• Besluit betreffende de controle en de handhaving van de
quarantaineverplichting met het oog op de beheersing en
bestrijding van de COVID-19-pandemie
• Protocol voor elektronische mededeling van
persoonsgegevens van de stad Halen aan de politiezone LRH
in het kader van quarantainehandhaving
• Principiële goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst
over het vaccinatiecentrum ‘Den Amer’
• Aanduiding afvaardiging in vaccinatiecentrum vanuit Halen
• Patrimonium - Onderhandse verkoop perceel voormalige
buurtweg Mathys
• Patrimonium - Onderhandse aankoop perceel voormalige
parking Boccacio
• Openbaar domein – nieuwe straatnaam "Klipgaarweg" –
voorlopige aanvaarding
• Intergemeentelijk samenwerkingsverband ILV deelplatform
MIDWEST-LIM
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• Overdracht handtekeningsbevoegdheid van voorzitter van de
GR naar de burgemeester

OCMW
• Kennisname en goedkeuring reglement klusdienst en tarieven
• LAC elektriciteit en gas - aanduiding lid BCSD als
afgevaardigde

VACATURE
Het stadsbestuur richt een aanwervingsexamen in voor

technisch assistent chauffeur/machinist
technische dienst - niveau (D1-D3) - contractueel – onbepaalde duur

Je voert diverse opdrachten met verschillende voertuigen en/of graafmachines uit.
Het gaat voornamelijk om wegeniswerken.
De chauffeur/machinist zal ook worden ingezet voor strooi- en papierophalingsdiensten
(mogelijk buiten de normale werkuren) en zal met de borstelwagen rijden.
Zij/hij rapporteert aan de werkcoördinator technische dienst.

Profiel:

Aanwervingsvoorwaarden:

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

respecteren veiligheidsregels
zelfstandig en in team kunnen werken
stressbestendig zijn
gezag van een hiërarchische meerdere kunnen
aanvaarden
probleemoplossend werken
bereid zijn te werken binnen een flexibele
uurregeling en op verschillende locaties
kunnen uitvoeren van fysieke arbeid
verantwoordelijkheidszin hebben

•
•

geen diplomavoorwaarde
minimaal 4 jaar relevante beroepservaring
als chauffeur/machinist
slagen in een aanwervingsexamen
in het bezit zijn van een geldig rijbewijs C
(opleiding vakbekwaamheid)

Ben jij hiervoor de geknipte persoon?
Kijk dan op www.halen.be voor ons aanbod en de toelatingsvoorwaarden.
Solliciteren kan tot 15 mei 2021 door je kandidatuur en CV te bezorgen aan het College van burgemeester en schepenen,
Markt 14, 3545 HALEN.
Dit kan per post, door af te geven aan het onthaal in het stadhuis of door te mailen naar personeelsdienst@halen.be.
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Ons vaccinatiecentrum in cijfers

1

De allereerste vaccinatie die in ons centrum werd
		 toegediend was voor een zorgverlener op 19 februari.

BURGERZAKEN

Laat je vaccineren!
Je laten vaccineren doe je niet alleen voor jezelf, maar voor
iedereen die je liefhebt. Hoe meer mensen ingeënt zijn, hoe
sneller de maatregelen versoepeld kunnen worden. En zo kunnen we allemaal ons oude leven opnieuw oppikken!

4
20
24

		
		
		
		

Er zijn 4 vaccinatielijnen.
Per uur kunnen we 20 personen vaccineren.
Het vaccinatiecentrum bevindt zich in ‘Den Amer’,
Nijverheidslaan 24 in Diest.
Opgelet: je GPS kent de benaming ‘vaccinatiecentrum’ 		
nog niet, maar er staan signalisatieborden op de
openbare weg die de ligging goed aangeven.

52.500 Zoveel inwoners van Bekkevoort, Diest,

		 Scherpenheuvel-Zichem en Halen zullen in het
		 vaccinatiecentrum ontvangen worden.
á
Alle info over de vaccins en veelgestelde vragen over
		 het vaccinatieproces kan je terugvinden op
		www.laatjevaccineren.be.
á 		 Volg onze sociale media en blijf up-to-date over
		 nieuws over het vaccinatiecentrum in Den Amer en de 		
		 meest actuele info over deze pandemie.
Je laten vaccineren in vaccinatiecentrum Diest
Wil je graag weten wat je kan verwachten wanneer je je laat
vaccineren? Neem dan hier een kijkje achter de schermen.

OPROEPINGSBRIEF
Iedereen zal een persoonlijke uitnodiging ontvangen met de
dag en het uur waarop je je mag laten vaccineren.
Dit kan via sms, e-mail en een oproepingsbrief.
Je afspraak bevestigen kan op verschillende manieren:
• Via de website die vermeld staat op de oproepingsbrief.
• Via het callcenter van het vaccinatiecentrum.
Het callcenter is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van
9.00 u. tot 16.00 u. op het nummer 013 39 19 19.
Via deze kanalen kan je ook je afspraak wijzigen.
De openingstijden van het centrum zijn afhankelijk van de aanlevering van de vaccins. Wanneer we op volle toeren draaien zal
het centrum elke dag open zijn van 8.30 u. tot 20.30 u.
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1/ AANKOMEN IN STIJL
Je kan te voet, met de fiets, met de auto of met het openbaar
vervoer naar het vaccinatiecentrum komen. Er is een ruime
fietsenstalling waar je je fiets veilig kan achterlaten.

Kom je met de auto?
Er is voldoende parking. Volg de aangegeven route en wacht
in je auto tot het tijd
is om naar binnen te
gaan.
Volg de instructies op
het grote scherm dat
aan Den Amer staat.
2/ HET ONTHAAL
Als je binnenkomt,
meet een steward
eerst je temperatuur
en vraagt of je je
identiteitskaart en
persoonlijke uitnodiging bij je hebt.
Daarna kan je aan de
onthaalbalie inchecken.
Iedereen zal een oproepingsbrief krijgen. Het kan zijn dat je ook
nog een e-mail of sms’je ontvangt.
Ben je te laat of heb je één van de nodige documenten niet bij
je? Dan word je verder geholpen aan de infobalie.

3/ DE GESPREKS- EN VACCINATIERUIMTE
Hier krijg je informatie over het vaccin en de eventuele
bijwerkingen. Je medische geschiedenis en huidige gezondheidstoestand worden door de arts overlopen.
En hier krijg je ook je vaccinatiekaartje.
Je wordt gevaccineerd door een medisch opgeleid persoon.
Je vaccinatie wordt geregistreerd.
Goed om te weten: in de vaccinatieruimte word je niet gefilmd.
4/ DE WACHTZAAL
Na je vaccinatie blijf je hier een kwartier rusten.
Op je vaccinatiekaartje staat het uur waarop je gevaccineerd
werd en er hangt ook een klok in elke wachtruimte. Er is een
steward in de buurt. Voel je je niet goed? Geef één van hen dan
een seintje. Zij zorgen er ook voor dat de stoelen na ieder
gebruik ontsmet worden zodat iedereen veilig plaats kan
nemen.
5/ NA JE BEZOEK
Je kan buiten een selfie nemen voor één van de selfiestanden in
de fietsparking.
Deel je foto op Facebook met #trotsopHalen en wie weet kom jij
wel op onze ‘Pikuurmuur’ in het volgend infoblad!
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Ontbijtkorf voor onze jubilarissen!
Omdat de jaarlijkse viering van onze
huwelijksjubilarissen niet kon doorgaan, kregen deze koppels bij
Valentijn een ontbijtkorf om samen romantisch te genieten.
Er werden in totaal 43 koppels gevierd.
Er waren 31 jubilarisparen die reeds 50 jaar gehuwd zijn,
8 koppels die dat al gedurende 60 jaar presteren
en tot slot 4 echtparen die 65 jaren op hun teller hebben.
Nogmaals van harte proficiat!!
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Je belastingaangifte
invullen?

OPGELET!

De FOD Financiën
maakt het je gemakkelijk!
JE AANGIFTE VIA MYMINFIN (TAX-ON-WEB):
EENVOUDIG EN SNEL!
Je aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of je voorstel van vereenvoudigde aangifte is beschikbaar in
MyMinfin (Tax-on-web) vanaf begin mei.

HOE KRIJG JE TOEGANG TOT JE AANGIFTE
OF JE VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE?
Ga naar MyMinfin.be en meld je aan:
•
ofwel met itsme®
•
ofwel met je identiteitskaart, je pincode
		
en een kaartlezer

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.

JE KRIJGT EEN VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE
AANGIFTE?
1.
		

PRAKTISCH?

Zijn je gegevens volledig juist, dan moet je
niets doen. Je zal dan automatisch je
aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen.
2. Zijn je gegevens onjuist of onvolledig?
		
Dan moet je ze natuurlijk verbeteren
		 via MyMinfin.be, ofwel via het papieren
		 antwoordformulier.

•

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.

HEB JE HULP NODIG?

•

Dit rijbewijs in bankkaartmodel kost 25 euro.

•
•

Raadpleeg de website van de FOD Financiën.
Neem contact op met de medewerkers van de
FOD Financiën op het nummer dat op je
aangifte vermeld staat.

ONTVANG JE DOCUMENTEN VAN DE FOD FINANCIËN
DIGITAAL VIA DE EBOX
Maak het jezelf gemakkelijk en ontvang je documenten van de FOD Financiën digitaal via de eBox, de
digitale en beveiligde ‘brievenbus’ van de overheid.
Activeer je eBox op ‘www.doemaardigitaal.be’!
Je krijgt dan automatisch een melding van zodra er
een nieuw document beschikbaar is.

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.
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OMGEVING
PRIMEUR VOOR HALEN!

Huisvuilzakkenautomaat
Tot voor kort waren huisvuilzakken enkel verkrijgbaar aan de
loketten van het stadhuis of bij enkele handelszaken.
Maar, voortaan kan de Halenaar op elk moment, dus 24/24 en
7/7 vuilniszakken kopen.
Deze nieuwe automaat staat aan de ingang van het stadhuis op
de Markt en is een primeur voor Limburg. Betalen kan snel en
gemakkelijk met Bancontact. Bovendien is aanschuiven vanaf
nu verleden tijd!

Opruimactie Straat.net

verschuift naar weekend
van 17, 18 en 19 september
In het derde weekend van maart was Straat.net,
de jaarlijkse opruimactie van Limburg.net gepland.
Uiteraard kon dit niet doorgaan en daarom werd er
beslist om Straat.net 2021 te verschuiven naar het
weekend van 17, 18 en 19 september.

blijven de
Uiteraard
punten
e verkoop
bestaand n en kunnen
a
wel besta
n ook nog
vuilzakke
dhuis
in het sta rden.
ht wo
aangekoc

Update wegenwerken
Lindestraat - Loksbergen
Intussen ligt de hoofdriolering en is de aannemer bezig
met de laatste huisaansluitingen. Daarna wordt de oude
riolering weggenomen en hervat de aannemer van de
nutsleidingen zijn werk.
Gemoco start dan ook met de afwerking van de stoepen in
de Gemengde Brigadestraat en de Hagelandstraat zodat hij
steeds op de werf aanwezig blijft.
De werken in de Lindestraat zullen volledig afgerond zijn
tegen het bouwverlof 2021.
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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 meer dan welkom.

Voorkom zwerfvuil door je afval
mee naar huis te nemen!

Licht als dienst
Samen met Fluvius hebben we de doelstelling om tegen 2031
alle straatlichten, dat zijn er 2136, over het ganse grondgebied
vervangen te hebben door LED verlichting.
Door deze vernieuwing zal het verbruik van de verlichting bijna
halveren (611906 KWh naar 389682 KWh) en vermindert de
CO2-uitstoot van 141.962 kg naar 90.406 kg. We verminderen
de CO2 uitstoot van onze straatverlichting met maar liefst
36 procent. De LED verlichting zorgt ook voor een betere
zichtbaarheid en heeft de mogelijkheid om ‘s nachts gedimd
te worden. De vervanging van de huidige verlichting zal per
stroomcabine gebeuren. Voor het jaar 2021 worden in totaal
204 lichtpunten geplaatst:
Cabine
Stokstraat
Vogelsang
Museum
Stationsstraat
Donderbosstraat

Straten
Lindestraat-SteenbakkersstraatStokstraat
Betserbaan-DiestersteenwegLiebroekstraat-Oude Diestsebaan
Gidsenstraat-HoleikstraatRotemstraat-Struikstraat
Bovenstraat-Keerstraat-Kortestraat
Donderbosstraat-GieterijstraatHeidestraat-Linkhoutsestraat
Spoorwegstraat- Stationsstraat-		
Weyerstraat

Zomeruurregeling recyclagepark

Tot en met zaterdag 30 oktober 2021 kan je op volgende
tijdstippen je afval naar het park brengen:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Gesloten
9.00 tot 12.30 uur
9.00 tot 12.30 uur
9.00 tot 12.30 uur
9.00 tot 12.30 uur
9.00 tot 12.30 uur

Gesloten
13.00 tot 18.00 uur
13.00 tot 17.00 uur
13.00 tot 17.00 uur
13.00 tot 17.00 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.

Verbranding in open lucht
(buitenshuis)

WAT MAG?
We merken door het succes van de vuurschalen en vuurkorven in deze coronaperiode dat er wat onduidelijkheid
bestaat over wat er nu mag en niet mag bij het maken
van een vuur in open lucht.
In het politiereglement staat ‘Het is verboden afvalstoffen in open lucht te verbranden.’
Op dit verbod zijn wel enkele uitzonderingen.
Zijn o.a. uitgesloten:
•

Het verbranden van droog onbehandeld hout bij het
maken van een open vuur zoals een kampvuur;

•

Het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische
evenementen. Deze activiteit mag pas plaatsvinden
na voorafgaande schriftelijke toestemming van de
burgemeester;

•

Het verbranden van droog onbehandeld hout of een
vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer of
voor het gebruik van een barbecuetoestel of oven;

•

De verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter
plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als
dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is;

In al deze omstandigheden, behalve bij het gebruik van
sfeerverwarmers en barbecuetoestellen, moet in overeenstemming met het Veldwetboek en het Bosdecreet
een afstand gerespecteerd worden van honderd meter
tot huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro,
mijten of plaatsen waar vlas te drogen is gelegd, en een
afstand van 25 meter tot bossen.
Het volledige GAS-reglement kan je terugvinden op onze
website. (artikel 83 en 84 in het GAS-reglement)
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De nieuwe blauwe zak … hoe zit dat juist?
Fost Plus introduceerde samen met Limburg.net vanaf 1 april
de 'Nieuwe Blauwe Zak' in Limburg en Diest.
Daarin mogen naast de klassieke pmd-verpakkingen voortaan
ook alle plastic verpakkingen. En dat is natuurlijk gemakkelijk,
want zo wordt er meer aan huis opgehaald!
Wat is de nieuwe sorteerregel?
Sinds 1 april mag er dus ook een plastic botervlootje, yoghurtpotje, folie, chipszakje, vleesschaaltje,… in de pmd-zak.
Mag ik mijn oude pmd-zakken nog gebruiken?
Je oude zakken kan je nog gebruiken tot 31 december 2021.
Geen probleem dus als
je nog een voorraadje
liggen hebt, of als er in
je verkooppunt nog geen
nieuwe beschikbaar zijn.
Sinds 1 april mag je er dus
wel de extra plastic verpakkingen in doen. Hou
er wel rekening mee dat
er in het recyclagepark
geen container meer staat
om je zachte plastic in te
deponeren. Dus als je dit
toch naar het park brengt,
hoort het in de blauwe
zak te zitten.
Wat is het verschil tussen de nieuwe en oude zakken?
Aan de sluiting van de zakken wijzigt niets.
Dit blijft het trekbandsysteem. De kleur van het sluitlint wordt
wit in plaats van zwart. De inhoud van de zak blijft ongewijzigd:
60 liter, maar de zak zal dikker aanvoelen.

Interessant om te weten!
De prijs van een ‘Nieuwe Blauwe Zak’ is dezelfde als de
huidige blauwe zak, dus 0,15 euro per stuk.

Wist je dat…

je in het recyclagepark
het hele jaar rond duurzame
Vlaco-compost kan kopen?
Vlaco-compost is altijd een goed idee voor gazon, eigen oogst en bloemenperken.
Wat is Vlaco-compost?
Vlaco-compost is een duurzame bodemverbeteraar die in zak
en/of in bulk wordt aangeboden. Het is een gouden kringloop-product, 100% natuurlijk en multifunctioneel inzetbaar
in ieders tuin.
Ga voor méér met Vlaco-compost:
in je tuin maar ook op je terras
Niet alleen je bodem en alles wat daarop groeit beleeft
er ‘profijt’ van, ook het klimaat viert mee. Door duurzame Vlaco-compost te gebruiken, realiseer je immers een
opmerkelijke voetafdrukvermindering. En jij geniet mee van
een groener gazon, een lekkere eigen oogst en de mooiste
bloemen.
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Ook in ‘vierkante-meter’-tuintjes en in plantenbakken op
terrassen is Vlaco-compost een toptroef.
Gratis tuinhandschoenen bij aankoop van Vlaco-compost!
Ons recyclagepark neemt deel aan de voorjaarscompost-actie “Ik draag Vlaco-compost op handen”. Bij aankoop van
Vlaco-compost krijg je tijdens de actieperiode gratis een paar
tuinhandschoenen cadeau.
Waar kan ik compost kopen?
Op de Limburg.net-parken is compost in bulk beschikbaar
aan 0,01 euro/kilo en is zelf op te scheppen. Meer info over
de voordelen en het gebruik van compost vind je op
www.vlaco.be.

Doe mee met ‘Afvalvrij mei’ en laat je niet inpakken!
Het is weer zover, Afvalvrij mei staat voor de deur. Zoals gewoonlijk moedigt Limburg.net in mei
iedereen aan om zoveel mogelijk afval te vermijden. Op het werk, bij ons thuis, in de winkel en
onderweg. Want wij Limburgers, wij laten ons niet inpakken.
Al zeker niet door onnodige, nutteloze verpakkingen. 			

Jij do
toch ooet
k
mee?

Elke kleine aanpassing is een goed begin

Ga afvalvrij picknicken in mei

Afvalvrij leven, het is een uitdaging om ‘U’ tegen te zeggen. Maar perfectie is gelukkig niet nodig! Een paar kleine aanpassingen zijn vaak al genoeg om de hoeveelheid
afval drastisch te doen dalen. Ga met eigen verpakkingen
naar de winkel, vervang plastic flesjes door een drinkbus
en kies voor herbruikbaar boven wegwerp. Maar bovenal, gebruik je gezond verstand en denk twee keer na voor
je verpakkingen koopt.

Organiseer in mei een gezellige picknick met je bubbel.
De uitdaging? Zorg ervoor dat je achteraf geen (of toch
zo weinig mogelijk) afval hebt.
Stuur een foto van je picknick naar Limburg.net en maak
zo kans op leuke prijzen! De wedstrijd loopt tot 31 mei.
Surf naar www.afvalvrijmei.be voor alle acties en tips.

Deel gekke verpakkingen met #iklaatmenietinpakken
Je kent het vast wel: je gaat naar de winkel en je kar is
voor de helft gevuld met verpakkingen. Kom je in de
winkel producten tegen die onnodig dubbel of zelfs driedubbel verpakt zijn? Maak er een foto van en deel deze
op sociale media met de hashtag #iklaatmenietinpakken.
Zo stellen we onnodige verpakkingen aan de kaak.
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#kijkinuwkot

WONEN

De Aziatisch hoornaar is gevaarlijk!
De Aziatische hoornaar is zeer schadelijk voor biodiversiteit en landbouw en staat bovenaan de lijst van de te
verdelgen insecten in Europa. Vooral voor bijen vormt
deze hoornaar een grote bedreiging.
Hoe herken je een Aziatische hoornaar?
Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3,5 cm groot. Zij is
vooral zwart van kleur; de kop heeft opvallend oranje
plekken. Ook op het achterlijf heeft zij een oranje band,
en de poten zijn half zwart, half geel van kleur. Dit laatste
is een zekere manier om de soort te onderscheiden.
Regelmatig is er verwarring met de Europese hoornaar.
Deze is groter, vooral roodbruin van kleur, maar heeft
meerdere gele banden op het achterlijf. Ook de pootjes
zijn volledig in de roodbruine kleur. De Europese hoornaar is nuttig, zachtaardig en moet zeker niet verdelgd
worden!
Wat moet je doen als je denkt een Aziatische hoornaar
of een nest te zien?
Heb je een individu of een nest van de Aziatische hoornaar gezien, probeer dan een foto te maken en maak
een melding op www.vespawatch.be.
Na het plaatsen van de foto’s op vespawatch.be kan
je (na +/-24 uur) bekijken of je melding als Aziatische
hoornaar bevestigd wordt. Indien positief voor een
individuele Aziatische hoornaar gaan speurders op zoek
naar het nest.
Indien positief voor een nest wordt contact genomen om
het nest te komen verdelgen.
LET OP!
Een Aziatische hoornaar is heel beschermend naar haar
nest toe en kan zeer gevaarlijk en in groep uithalen. Hou
dus altijd ruim afstand van het nest. Als het nest in
een tuinhuis of dergelijke hangt, is het aangeraden de
ruimte niet meer te betreden!
De professionele verdelgers zijn opgeleid en dragen
speciale beschermkledij. Een wespenpak is onvoldoende.
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Wonen doe je niet op goed geluk!
Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde woning
met een minimum aan comfort. Alle woningen in
Vlaanderen, zowel zelfstandige als niet-zelfstandige
woningen, moeten daarom aan een aantal woningkwaliteitsnormen voldoen. Deze woningkwaliteitsnormen liggen vast in de Vlaamse Codex Wonen.
Het gaat om basisnormen die betrekking hebben op
essentiële zaken zoals stabiliteit, brandveiligheid,
veiligheid van technische installaties en voldoende
verluchting en verlichting.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat heel wat
woningen in Vlaanderen nog niet beantwoorden aan
de woningkwaliteitsnormen. Met de campagne ‘Wonen
doe je niet op goed geluk’ wil de Vlaamse overheid
zowel eigenaars, huurders als verhuurders sensibiliseren
om stil te staan bij de staat van hun woning en het
comfortniveau. Elke woning dient o.a. te beschikken over
dakisolatie, dubbele beglazing en rookmelders.
Wie investeert in energiebesparende maatregelen kan
rekenen op financiële ondersteuning.
Ook Halen zet zich in om te streven naar een goede
woningkwaliteit voor alle woningen.
Voor meer informatie kan je terecht bij Wonen in
West-Limburg:
013 460 377
info@woneninwestlimburg.be
of op de website van het Agentschap Wonen
Vlaanderen: wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit
Openingsuren wooninfopunt:
Maandag
van 14-19u
Woensdag
van 13.30-16u

WELZIJN
19-25 april - WEEK VAN DE VALPREVENTIE, FEESTEDITIE!
Vallen is een veel voorkomend probleem onder de oudere
populatie. Iedereen kent wel iemand die ernstig ten val kwam of
misschien ben je zelf al gevallen. Ongeveer één op drie 65plussers komt minstens eenmaal per jaar ten val.
Van de thuiswonende ouderen valt 33% jaarlijks en onder de
oudere personen wonend in een woonzorgcentrum komt
jaarlijks meer dan 50% minstens één keer ten val.
Hoewel vaak gedacht wordt dat vallen hoort bij het ouder worden, kunnen veel vallen voorkomen worden door de onderliggende risicofactoren aan te pakken.
Regelmatig aan lichaamsbeweging doen, gezonde voeding eten
met voldoende calcium, vitamine D en eiwitten, het creëren

van een veilige omgeving met veilige oversteekplaatsen, goed
aangelegde wandel- en fietspaden, voldoende rustbanken …
én het dragen van goed en aangepast schoeisel zijn belangrijke
elementen om het valrisico zo laag mogelijk te houden.
Dit jaar gaat de campagneweek “De week van de valpreventie” door van 19 tot en met 25 april en draagt de slogan
‘Eén tegen allen, allen tegen vallen’. Tijdens deze campagne
worden de vijf Vlaamse provincies en Brussel uitgedaagd om de
strijd tegen elkaar aan te gaan voor de titel van ‘beste
valpreventieprovincie van het jaar’.
Vanuit LDC De Klapstoel doen wij mee aan deze campagne en
zetten we ons mee in om Limburg de beste valpreventieprovincie van het jaar te maken.
Wil je hier graag meer over weten?
Contacteer LDC De Klapstoel
via dienstencentrum@halen.be
of 013 46 03 78.

Wist je dat... JE 10.000 STAPPEN PER DAG ZOU

Meimaand

MOETEN ZETTEN VOOR EEN BETERE GEZONDHEID?

= wandelm

Elke dag bewegen is een ‘medicijn’ dat:
• je stress vermindert én doet ontspannen;
• je immuunsysteem versterkt én
• chronische aandoeningen en overgewicht vermijdt.

aand!

ELKE
WEEK

We willen iedereen graag aanmoedigen om in de maand mei een extra inspanning
te doen om zeker aan die 10.000 stappen te geraken. Hoe kan je dit aanpakken?
• Introduceer met mondjesmaat meer beweging in je leven, probeer
dagelijks een paar minuutjes meer te bewegen, in je eigen tempo.
• Maak er een gezonde gewoonte van om elke dag zitten, staan
en bewegen af te wisselen.
• Beweeg samen met anderen, want samen dingen ondernemen schept
een band en motiveert.
• Surf naar www.gezondleven.be voor meer tips!

We hopen dat jullie massaal naar buiten trekken en al
wandelend de mooiste plekjes in onze stad opzoeken.
Foto’s van jullie wandelingen mogen altijd bezorgd
worden aan welzijnsdienst@halen.be.

ELKE ST
ELKE
30 MIN.
EVEN
RECHTSTAAN

TELT
AP

In het kader van de 10.000 -stappenclash zijn er in elk kerkdorp
4.000- en 10.000-stappenroutes uitgewerkt.
De wandelkaartjes kan je gratis afprinten of downloaden op
www.halen.be. Je kan ze ook gratis verkrijgen bij de dienst
toerisme GC De Rietbron, Sportlaan 4A, Halen.

ELKE
DAG

BEWEGINGSDRIEHOEK
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LDC De Klapstoel
Wij zijn je zeker niet vergeten!
Omwille van de corona-epidemie
zijn we nog steeds verplicht gesloten
en mogen we spijtig genoeg geen
activiteiten organiseren. Maar dit
wil niet zeggen dat we je vergeten zijn, integendeel. Achter
de schermen zijn we volop bezig met het uitwerken van een
mooi activiteitenaanbod. Wij kijken er in ieder geval naar uit
om je opnieuw te mogen verwelkomen.
Oproep!
Heb je een idee voor een leuke activiteit of wil je graag
vrijwilliger worden? Laat het ons dan zeker weten door
een mailtje te sturen naar dienstencentrum@halen.be.

HALEN Hartveilige stad
Sinds 2019 is Halen een hartveilige stad.
Dit wil zeggen dat wij samen met het Rode
Kruis Vlaanderen tal van maatregelen treffen
om onze stad Hartveilig te maken. Zo werden AED-toestellen geplaatst en werden er,
in samenwerking met Rode Kruis
Vlaanderen, opleidingen georganiseerd.
Er was al een AED-toestel aanwezig aan:
•
•
•

Domein de Panoven
Sporthal Halen
Sporthal Zelem

In 2021 zijn er 7 nieuwe AED -toestellen geplaatst:
•
•
•
•
•
•
•

Kom op tegen Kanker
houdt plantjesweekend
in september
Frank zoekt vrijwilligers (en voorspelt een zonnig weekend!)
Weerman Frank Deboosere stelt zijn bekende kop graag in
dienst van Kom op tegen Kanker. Hij hoopt dat hij op 17,
18 en 19 september weer de baan op mag om azalea’s te
verkopen, net als vele honderden vrijwilligers. ‘Samen de
schouders zetten onder de strijd tegen kanker, dat geeft een
zalig gevoel.’
Mensen helpen maakt me gelukkig, zeggen vrijwilligers
altijd.
Frank: ‘Wie een kankergeval meemaakt, voelt zich machteloos. Vrijwilligerswerk geeft je het gevoel dat je nuttig
meewerkt. Zeker als je het in team doet.’

Kom ook mee plantjes verkopen tijdens het
Plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker
op 17, 18 en 19 september.
Meld je aan via www.plantjesweekend.be.
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Sporthal Halen (vervanging van het oude toestel)
Sporthal Zelem (vervanging van het oude toestel)
Begraafplaats De Velpen, naast openbaar toilet
Stadhuis, naast vuilniszakkenautomaat
Centrum Zelem, overdekte ruimte nieuwe deel school
Op Dreef
Centrum Loksbergen, muur school zijde jongensschool
Buurthuis, muur rechts aan de kant van het duivenlokaal

In LDC De Klapstoel kan je als Halense vereniging ook
een mobiel AED -toestel uitlenen. AED-lessen worden
op regelmatige tijdstippen gegeven.
Indien je hiervoor interesse hebt, contacteer dan de
dienst Welzijn op welzijnsdienst@halen.be
of 013 46 03 78.

Wist je dat …
… dagelijks ongeveer 30 mensen in België een
hartstilstand buiten het ziekenhuis krijgen?
… slechts 5 à 10 % dit overleeft?
… door binnen 3 tot 5 minuten te starten met de
reanimatie en door een automatische externe
defibrillator (AED) te gebruiken, je de overlevings
kans van het slachtoffer tot 70 % verhoogt?

VRIJE
WELZIJN
TIJD
Bibliotheek
Digitaal betalen
Het is vanaf nu ook mogelijk om in de bib
digitaal je lidgeld of boete te betalen via
Payconiq.
Hoe?
1) Installeer de app “Payconiq by
Bancontact” op je smartphone en
koppel je bankkaart aan je profiel
2) Scan de QR-code aan de balie van de bib en geef het
juiste bedrag in
3) Wacht op de BEEP of de bevestiging van de
bibliotheekmedewerker: je kosten zijn betaald!

E-boeken
Met de app CloudLibrary op je eigen computer, tablet of telefoon én
een geldig bibliotheeklidmaatschap
kan je gratis e-boeken uitlenen. Dat
is handig om altijd een boek bij de
hand te hebben. Het boek verdwijnt na 6 weken automatisch
van je apparaat, wanneer je leentermijn afgelopen is. Hierdoor
kan je dus geen boetes krijgen op een e-boek. Is het e-boek dat
je zou willen al uitgeleend? Dan kan je dat reserveren net als
je met een gewoon boek zou doen. Je wordt verwittigd als het
boek door jou kan uitgeleend worden.

Wist je dat je dit ook kon uitlenen in de bib?
GROOTLETTERBOEKEN Dat is letterlijk wat het zegt: een boek
met grote letters. Ook is er meer witruimte tussen de regels. Dit
is heel fijn wanneer je minder goed ziet. Soms kan het dan ook
gewoon zonder leesbril!

Vertelplaten
Vertelplaten vinden hun oorsprong in de 12de eeuw in Japan.
Daar hadden ze toen al verteltheatertjes waarin moraliserende
verhalen verteld werden.
De hedendaagse versie
zijn grote prenten met
aan de achterkant het
verhaal.
Leuk om eens op je
schoot te houden en de
(klein) kinderen eens op
een andere manier een
verhaal te vertellen!

Tijdschriften
De bibliotheek heeft al enkele jaren een abonnement op naaitijdschriften zoals Knippie, Burda, Ottobre, LMV,… waardoor je
heel wat patronen gratis kan uitlenen. Ook andere tijdschriften
zoals Libelle, PlusMagazine, Knack… kunnen uitgeleend worden.
Enkel het recentste nummer blijft
in de bib om te plaatse te lezen.
Strips en Graphic Novels
Tijdens de lockdown werd onze
tijdschriftencollectie op punt
gesteld: populaire reeksen als
Jommeke werden helemaal aangevuld, maar ook nieuwe volwassenreeksen werden aangekocht.
We breiden ook de ‘graphic
novels’ uit. Deze leesboeken die in
stripvorm geschreven zijn winnen
enorm aan populariteit.

Nederlands Leren
Als je (nog) niet zo goed Nederlands kan, maar wel wil oefenen
zijn makkelijk-lezen-boeken ideaal. Voor kinderen zijn er
sowieso boeken van verschillende niveaus beschikbaar, maar
ook voor volwassenen hebben we een collectie makkelijk-lezenboeken. De inhoud van het verhaal blijft hetzelfde, maar de
zinnen zijn korter en de woorden aangepast waar nodig.
De bibliotheek werkt ook mee aan het project Taalgarage, wat
inhoudt dat we een selectie boeken hebben waarmee je zélf
Nederlands kan leren. Als aanvulling hierop hebben we ook
‘beeldwoordenboeken’: zoals een gewoon woordenboek maar
dan met prentjes en de woorden in 5 talen.
Voor kinderen zijn er verschillende Nik-Nak-boekjes.
Dit zijn tweetalige
boekjes; in onze
bib hebben we
Nederlands in
combinatie met
• Pools
• Turks
• Frans
• Engels
•…
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Jeugd
SPEELPLEINWERKING
Het is weer bijna zomervakantie en
dat betekent speelplein!!
Speelpleinwerking HaZeLo heeft
weer een uitgebreid zomeraanbod
opgesteld waarin iedereen zijn
hartje weer kan ophalen. Speelpleinwerking gaat door aan de lokalen van Chiro Halen
in het sportcentrum ’De Koekoek’.
Speelpleinwerking start deze zomer op 5 juli en eindigt op
20 augustus.

HOE IST ECHT?
De jeugddienst en de welzijnsdienst slaan samen met
Herk-de-Stad de handen in elkaar om te peilen naar het
mentaal welbevinden van onze jongeren.
Dit project valt onder het thema Warm Halen.
Alle jongeren tussen 10 en 18 jaar krijgen een postkaart in de
bus krijgen met hierop een QR-code. Deze QR-code is een link
naar een korte online bevraging. Op basis van de resultaten
van deze enquête zullen we in de toekomst acties ondernemen.

Wij zijn op zoek
naar monitoren
Wil jij kinderen een leuke zomer bezorgen?
Wil je fantastische activiteiten begeleiden?
Een centje bijverdienen?
Twijfel dan niet en stel je kandidaat door een mailtje naar
jeugddienst@halen.be te sturen.
Wist je dat je ons ook kan terugvinden op Facebook onder
speelpleinwerking HaZeLo?

OPROEP JOBSTUDENTEN
De buitenschoolse kinderopvang zoekt

enthousiaste, creatieve
jobstudenten
voor de zomervakantie
Kandidaten moeten minimum 18 jaar
zijn en beschikken over één van
volgende diploma’s:
• 7e jaar kinderzorg, verpleegkunde
(of volwassenenonderwijs);

Speelstraten
Wordt jouw straat tijdens de zomer een speelstraat?
Zet samen met de buren je schouders onder de speelstraat
en bezorg je kinderen een onvergetelijke en veilige speeldag
in hun eigen omgeving!
Hoe?
Bezorg je aanvraagformulier voor 1 mei aan de dienst jeugd.
Dit document, samen met de volledige uitleg over de
procedure en de voorwaarden vind je op onze website
onder ‘speelstraat’.
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• TSO jeugd- en gehandicaptenzorg (of volwassenenonderwijs) gezondheids- en welzijnswetenschappen, sociaal
technische wetenschappen;
• 1e jaar met succes voltooid: orthopedagogie, kleuter- of
lager onderwijs of bachelor opleiding.
Voor meer informatie kan je terecht bij de coördinator van de
buitenschoolse kinderopvang: Betty Vandevenne.
Je kan haar bereiken op het nummer 0496/65 35 33 of via mail:
betty.vandevenne@halen.be
Solliciteren doe je door je cv + brief te bezorgen aan:
Personeelsdienst Stad Halen,
Markt 14. Of via mail naar
personeelsdienst@halen.be.

Sport
VAKANTIEAANBOD JEUGD

KOOKKAMP ‘FEEST’ - 16 tot en met 20 augustus

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

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!
Een samenwerking van De Kleine Chef en cultuurdienst
Halen.Voor kinderen van het eerste leerjaar tot en met het
zesde leerjaar. Maximum 30 deelnemers.

Wacht niet te lang om in te schrijven!

Niet te missen!
• KAMPEN VAN DE PLAATSELIJKE CLUBS
• KAMPEN VAN HET SCHULENSMEER
• WORKSHOPS VOOR TIENERS:
freerunnen, straatfotografie, graffiti, dj’en, pop-art,
beatboxen, masterclass
• KAMPEN VOOR TIENERS:
Sportsensation i.s.m. kanton:
Een attractieve, gevarieerde sportvierdaagse voor 10- tot
16-jarigen, van 19 t.e.m. 23 juli 2021 (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 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.
Voor kinderen van 10 tot en met 16 jaar van 23 augustus tot
en met 25 augustus. Maximum 15 deelnemers.
• KAMPEN VOOR KLEUTERS:
Boekjeskamp kleuters NIA i.s.m. afdeling vrije tijd:
Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar van 5 juli tot en met
09 juli aan Domein De Panoven Loksbergen, telkens van
08.30 u. tot 12.30 u.
(vooropvang vanaf 08.00 u. en naopvang tot 13.00 u.).

Dit kookkamp gaat door in GC De Rietbron.
Meer info en inschrijven bij de afdeling vrije tijd:
013 35 08 30 of https://reservaties.halen.be

TEENAGE WEDNESDAY workshops
Zes woensdagen verwennen we de tieners met een
aantrekkelijk aanbod coole workshops gegeven
door professionals.
7 juli: 		 Free runnen
14 juli: 		 Straatfotografie
28 juli: 		 Graffiti
11 augustus: Dj’en
18 augustus: Pop-art
25 augustus: Beatboxen
3 november: Masterclass koken
Voor wie?
Tieners vanaf het eerste middelbaar
Meer info?
https://reservaties.halen.be
Scan de QR-code en ontdek meer.
Schrijf je snel in,
want de plaatsen zijn beperkt!

BE THERE!

			

ALS SPORTCLUB ERKEND WORDEN? Dat kan!
Download het aanvraagformulier van de website (vrije tijd/ sportsubsidies) - zie voorwaarden in het reglement.
Bezorg dit formulier vóór 15 mei 2021 aan de sportdienst - Sportlaan 4A of sportdienst@halen.be.
Voordelen?
Je kan voor je clubactiviteiten aan een verminderd tarief
gebruik maken van feestmateriaal (zoals stoelen, tafels,
nadar…). Ook gemeentezalen kan je huren aan een
verminderd tarief.
Je kan sportsubsidies krijgen voor de clubwerking
(zie website Halen /vrije tijd/ sport/subsidies).

ONLINE RESERVATIEPROGRAMMA
In 2020 zijn we opgestart met het ontwikkelen van een
online reservatieprogramma. De inschrijvingen voor
kampen, activiteiten, speelpleinwerking, lessenreeksen
gebeuren vanaf nu via de website reservaties.halen.be.
In een latere fase zal je via deze website ook zalen en
materialen kunnen aanvragen/huren.
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Kijk ik fiets

Cultuur

Leer je kind op 2 wielen fietsen met behulp van nuttige
tips van ervaren monitoren en actieve begeleiding van
de (groot)ouders.
PRAKTISCHE INFO:
Locatie:
Sporthal “De Kambergen” Zelem
(Kruisstraat 35, 3545 Halen)
Prijs:
€ 4 (koekje, water en verzekering inbegrepen).
Voorinschrijving verplicht (max. 20 deelnemers).
Data:
• Zaterdag 24 april
van 14.00 u. tot 16.00 u.
• Zaterdag 11 september
van 14.00 u. tot 16.00 u.

In 2020 kon de Erfgoeddag niet doorgaan. Corona gooide immers stevig roet in het eten. Het thema van 2020 “ De nacht”
werd overgedragen naar dit jaar. Met veel ijver en vooral veel
goesting stonden we allemaal klaar om van de editie van 2021
een supertof evenement te maken met “Het verhaal van huis
van Mem” centraal.

Jammer genoeg zijn we genoodzaakt ook deze editie te
annuleren vanuit onze bezorgdheid naar ieders gezondheid.
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
		 een bagagerekje)
- fietshelm
• Inschrijven: reservaties.halen.be
• Meer informatie:
reservaties@halen.be – 013/35 08 30
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We zochten zelfs naar een coronaproof alternatief.
Chiro Halen, Chiro Loksbergen en KSA Zelem stippelden in samenwerking met afdeling vrije tijd leuke interactieve erfgoedtochten uit in hun kerkdorp.
Alles stond klaar, maar ook deze kunnen gezien de coronamaatregelingen jammer genoeg niet doorgaan.
Deze tochten voor jong en oud, zullen echter iets later op het
jaar op de erfgoedapp gezet worden, zodat jullie ze toch nog
kunnen ontdekken.
We houden jullie op de hoogte.
Ken je de erfgoedapp al?
Nee? Download deze dan snel
en ga zeker eens een kijkje nemen.

Maak je (R)entree op het podium
of atelier van
ACADEMIE
HASPENGOUW

DCO

Binnenkort mag 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?
Vanaf 15 mei reserveer je jouw plekje voor je podium
of atelier.
Schrijf je in 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?
Na een bewogen jaar vliegen we er hoopvol in. Maar uiteraard
werken we niet met overvolle klassen. Wil je zeker zijn van jouw
favoriete plekje? Schrijf je dan online in vanaf 15 mei!

OP ZOEK NAAR EEN POETSHULP ?
NOOD AAN STRIJKHULP ?
Hoe werkt het dienstenchequesysteem :
- Je komt langs of belt naar het kantoor en we maken
afspraken over welke hulp, hoeveel uren poetshulp,
strijkhulp, welke dag enz…..
- Samen met jou zoeken we dan een poetshulp die
bij je past.
- Eén dienstencheque kost 9 euro, per cheque krijg je
één uur huishoudelijke hulp.
- Bij elke dienstencheque heb je belastingvoordeel
van 1,8 euro.
Vanaf nu kan je ook gebruik maken van onze strijkdienst !
WIJ WERVEN
GEMOTIVEERDE HUISHOUDELIJKE HULPEN AAN !
Ben je op zoek naar een vaste job, op maat gemaakt en in
je onmiddellijke omgeving ? Misschien is werken in het
dienstenchequesysteem dan iets voor jou !
Wil jij ook als poetshulp aan de slag ?
Of ben je op zoek naar een poetshulp ?

Benieuwd?
Op onze websites vind je info over de opleidingen, prijzen,
leslocaties en uurroosters. www.ahbeeld.be
of www.ahpodium.be. Kom je graag de sfeer proeven?
Tekeningenspeurtocht voor kinderen:
www.ahbeeld.be/tekeningenspeurtocht
Jaarexpo kinderen & jongeren: www.ahbeeld.be/jaarexpo
Virtuele tour door de academie beeld:
www.ahbeeld.be/virtuele-tour
Digitale kijkweek en individuele proeflessen muziek, theater en
dans (16-19/06): www.ahpodium.be/kijkweek

Voor meer inlichtingen:
DCO Halen, Diestersteenweg 40, Halen - tel 013/462522
GSM 0495/115445
Email : dcohalen@proximus.be
Openingsuren : Ma/Woe/Do/Vrij 8 u tot 12 u of op afspraak

Afstudeerexamens 4.3 Podium (van 17-05 tot 28-05)
www.ahpodium.be/ahpstreamt
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POLITIE
Campagne fietsveiligheid

Jij maakt mee het verschil
Halen neemt deel aan de grote fietsveiligheidscampagne,
een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde).
Want, geef toe, in Halen wordt er heel wat afgefietst. Zeker het
voorbije jaar viel dat meer dan ooit op. En dat willen we warm
blijven aanmoedigen!
Want fietsen levert alleen maar voordelen op.
Daarom doen we er ook alles aan om dat voor iedereen zo veilig
mogelijk te laten verlopen. Met veilige infrastructuur en nu dus
ook met een campagne waarbij we jouw hulp nodig hebben.
Want jij kan mee het verschil maken!

We verspreidden al positieve boodschappen waarin fietsers en
automobilisten elkaar bedanken en aanmoedigen om rekening
te houden met elkaar. We geven kleine geheugensteuntjes en
vragen om minimale inspanningen om het veilig te houden voor
elkaar. Samen maken we het verschil!
Als fietser kan je je eigen veiligheid een pak verhogen door
zichtbaar te zijn of door voorspelbaar te zijn voor andere
bestuurders en duidelijk op voorhand aan te geven wat je van
plan bent.
Maar uit ongevallencijfers blijkt dat autobestuurders ook heel
vaak onvoorzichtig zijn en zo fietsers in gevaar brengen.
Verplaats je even in de rol van de andere en lever die
kleine inspanning voor elkaar en voor jezelf.

Huisnummers redden levens
Wanneer je dringend politie, brandweer of een ziekenwagen nodig hebt, is het belangrijk dat deze hulpdiensten je
huis snel kunnen vinden.
Ook in het donker.
Nog te vaak verliezen zij kostbare tijd bij een interventie
omdat ze niet onmiddellijk het juiste huis of appartement
kunnen terugvinden. De reden hiervoor? Huisnummers die
ontbreken, te klein zijn of niet verlicht worden. Je huisnummer goed zichtbaar aanbrengen, kan dus letterlijk levens
redden!
Een duidelijk huisnummer is zichtbaar tot op straat en
indien mogelijk ook verlicht wanneer het donker is.

Wist je trouwens dat je een GAS-boete riskeert wanneer je jouw huisnu mmer niet duidelijk zichtbaar bevestigt?
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BURGERLIJKE
WELZIJNSTAND

GEBOORTES

HUWELIJKEN

03/01
20/01
22/01
07/02
09/02
11/02
13/02
17/02
21/02
26/02
05/03
07/03
09/03
16/03
17/03
18/03

12/02

Denver Poelmans Toma, Loksbergen
Bentley Delanghe, Zelem
Aseel Arnab, Halen
Nell–Marie Neuteleers, Zelem
Renée Put, Zelem
Karsten Das, Loksbergen
Nilo Stockmans, Loksbergen
Vik Verbeek, Halen
Florian van der Haas, Loksbergen
Hailey Grommen Bruijneel, Zelk
Arlo Guillaume, Zelem
Rosalie Loockx, Loksbergen
Lev Minten, Halen
Tiar Demhasaj, Halen
Siebe Marteau, Zelem
Tars Verboven, Zelem

Boris Vandenborre en Elly Donvil, Zelem

GOUDEN BRUILOFTEN
08/01
29/01
26/02
04/03
05/03
13/03
19/03

Francois Vanderstukken en Rosette Joris, Loksbergen
Willem De Coster en Leona Rutten, Halen
Freddy Wouters en Paula Marcoen, Loksbergen
Julien Wouters en Micheline Wanten, Zelem
Richard Jennart en Maria van Osch, Zelem
Valère Dekeijser en Jeannine Demeer, Zelk
Martin Coun en Lea Vanhaeren, Zelem

DIAMANTEN BRUILOFTEN
04/02

Clement Nollet en Maria Ooms, Zelk

06/02
19/02
23/02
25/02
08/03
16/03
18/03

Alfons Nijns, Loksbergen
Maria Motmans, Loksbergen
Maria Vanderstukken, Halen
Louis Vancraywinkel, Halen
Maria Maes, Zelem
Alphonsina Vaes, Zelem
Augustin Schils, Zelem

OVERLIJDENS
09/01
18/01
21/01
22/01
25/01
25/01
29/01
01/02

Jacques Nijssens, Zelem
Marina Kimpen, Zelem
Bertha Vandendyck, Zelk
Louis Knaepen, Loksbergen
Romain Hermans, Zelk
Lea Liesenborghs, Halen
Roza Vandermaesen, Loksbergen
Anna Nijns, Halen
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werkt op afspraak
dit kan op 3 manieren

1

Plan zelf je afspraak in via
afspraken.halen.be

2021
3
Maak een
afspraak in
het stadhuis

2
Bel naar
013 61 81 20
Vuilniszakken afhalen of kopen kan nog steeds zonder afspraak
tijdens de openingsuren van het stadhuis.
Je kan ook heel wat attesten en afschriften downloaden via het digitaal loket.

