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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

Sluitingsdagen

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

MEI – JULI 2022

www.halen.be

Maandag 18 april

Paasmaandag

Donderdag 26 mei

O.H. Hemelvaart

Vrijdag 27 mei

Brugdag

Maandag 6 juni

Pinstermaandag

Maandag 11 juli

Feest van de
Vlaamse Gemeenschap

Donderdag 21 juli

Nationale Feestdag

Vrijdag 22 juli

Brugdag

Beste inwoner,

VOORWOORD

De winter is voorbij en we mochten dit voorjaar al genieten van heel wat mooie dagen.
Hopelijk vormen zij de voorbode van een mooie lente en een prachtige zomer en met
een Coronapandemie die op de achtergrond blijft.
Bij het aanbreken van de lente is het niet alleen de natuur die onze omgeving kleur
geeft. Ook onze talrijke verenigingen en onze diensten stellen onze stad in een mooi
daglicht met tal van activiteiten. Ondertussen maken zij ook reeds plannen voor de
komende zomerperiode, zodat we ons weer aan een bruisende activiteitenkalender
mogen verwachten.
Naast de traditionele wijkkermissen, het Oldtimertreffen, Loksbergense zomeravonden,
Zelem Zomert, Halen Kermis, de herdenking van de Slag der Zilveren Helmen en
Zelk Feest, wil ik speciale aandacht vragen voor en geven aan de tiende(!) editie van
Twinsporten, de gezamenlijke sport- en animatiedag voor personen met en zonder
beperking. De gehandicaptenraad organiseert deze dag in samenwerking met de
verschillende stedelijke adviesraden, Halense verenigingen en het stadsbestuur.
Deze aangename en unieke dag vindt plaats op zaterdag 27 augustus in Sportcentrum
De Koekoek. Er is een ruim aanbod van meer dan 50 activiteiten, zowel op sportief als
sociaal-cultureel vlak: een vriendschapshuis, G-sporten, huifkartochten, schapendrijven,
paardrijden, motorrondritten, een snoezelruimte en nog veel meer. Elke deelnemer
ontvangt een kleine attentie, hapjes en een drankje. Als afsluiter van de dag zal
Yves Segers alle aanwezigen nog vergasten op een spetterend optreden.
Al deze activiteiten zijn alleen mogelijk door heel wat overleg en samenwerking tussen
mensen, verenigingen, diensten, adviesraden, partijen en besturen. Ik wil dan ook
iedereen van harte danken voor de goede samenwerking en voor hun positieve inbreng
om SAMEN van Halen een nog warmere stad te maken.
Deze warmte van onze stad wordt ook weer bewezen bij nieuwste crisis die we moeten
bestrijden. Door de oorlog in Oekraïne worden we geconfronteerd met onmenselijk
leed dat nu ook zeer kortbij komt, amper op 2000 km van hier. De gevolgen voor de
Oekraïeners zijn verschrikkelijk en velen, voornamelijk vrouwen en kinderen, vluchtten
dan ook weg uit schrik voor het geweld.
Ook wij hebben ons maximaal voorbereid om mensen te kunnen opvangen. Heel
wat inwoners maakten graag een plekje vrij om mensen een tijdelijk onderkomen
te geven. Wij dragen ook zelf ons steentje bij door enkele gebouwen om te vormen
om gezinnen te huisvesten. Zo bouwden we het voormalig schooltje van Berkenbos
om, richtten we de voormalige kapelanij in Zelem terug in en kochten we vervroegd
een pand op het Raubrandplein aan om ook hier tijdelijk een onderkomen te kunnen
inrichten. Onze OCMW- en welzijnsdiensten doen al het mogelijke om deze mensen
in de beste omstandigheden te kunnen begeleiden. Ook de scholen, huisdokters en
hulporganisaties organiseerden zich hiervoor. Mocht je nog plaats(en) ter beschikking
willen stellen of als vrijwilliger meehelpen, neem dan zeker contact op met onze dienst
Welzijn (013 46 03 78) of het OCMW (013 46 15 17) of via de website van de stad.
Samen maken we dan niet alleen onze stad nog mooier en aangenamer maar helpen we
ook onze medemensen van Oekraïne.
		
		

Jullie burgemeester,
Erik Van Roelen
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BESLISSINGEN VAN DE
GEMEENTE- EN OCMWRAAD
ZITTING VAN 21 JANUARI 2022

GEMEENTERAAD
• Patrimonium - Onderhandse verkoop afgeschafte deel
buurtweg 39 - gewijzigde ontwerpakte - goedkeuring
• Patrimonium - percelen 603T en 603K - onderhandse
aankoop - principiële goedkeuring
• Overdracht van een goed via bedrijfsovername te Halen,
Stadsbeemd 1017, sie B deel van nr. 271/d, 268/n en
267/b, thans deel van nummers 268/d en 271/d , groot 30a
25ca, nu gekadastreerd als Sie B 0268YP0000 met dezelfde
oppervlakte - goedkeuring
• Goedkeuring van het addendum bestuurlijke inbeslagname
aan het protocol bestuurlijke handhaving criminaliteit en
onveiligheid - goedkeuring
• Belastingsreglement betreffende de bestuurlijke
inbeslagname van voertuigen - goedkeuring
• Schema M3 - Vaststelling Kredieten 2022 - goedkeuring
• Visie sociaal wonen - goedkeuring
• Samenwerkingsovereenkomst voor OEPC- facilitatie van
een energiedienstencontract - toevoeging gebouwen goedkeuring

OCMW
• Samenstelling Vast Bureau - wijziging - kennisname

OPROEP!
Het stadsbestuur wil nog vlotter en efficiënter
communiceren met haar inwoners. Bij het maken van een
afspraak registeren wij voortaan zonder tegenspraak je
telefoonnummer en e-mailadres in het rijksregister.
Je kan deze gegevens ook zelf bezorgen aan
bevolking@halen.be.
Het stadsbestuur benadrukt dat deze gegevens enkel
voor administratieve en communicatieve doeleinden
gebruikt zullen worden. Dit kan bijvoorbeeld als er zich
een noodsituatie voordoet en we je dringend willen
kunnen bereiken. Deze gegevens worden nooit aan
derden meegedeeld.
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ZITTING VAN 28 MAART 2022

GEMEENTERAAD
• Jaarverslag 2021 politiezone Limburg Regio Hoofdstad kennisname
• Beheersplan kerk Sint-Pieter in de Banden Halen
• Patrimonium - percelen 603T met woning Raubrandplein 7 en
603K - onderhandse aankoop - ontwerpakte
• Samenwerkingsovereenkomst met bruikleenrecht tussen stad
Halen en De vzw Katholiek onderwijs Halen - Herk-de-Stad
• Patrimonium-Onderhandse verkoop perceel grond op de
panovensite voor de bouw van een school en aanhorigheden
- verkoopovereenkomst - goedkeuring
• Advies rekening voor het dienstjaar 2021 van de Kerkfabriek
Sint-Andreas (Loksbergen)
• wijziging meerjarenbeleidsplan - vernietiging ABB kennisname
• meerjarenplan 2020-2025 - vaststelling van de kredieten voor
2022 - aanpassing - goedkeuring
• Overdracht kredieten naar 2022
• OCMW - meerjarenplan 2020-2025 en vaststelling van de
kredieten 2022 - goedkeuring - goedkeuring
• Borgstelling voor Tennisclub De Zwaluw - goedkeuring
• Samenwerkingsovereenkomst voor OEPC-facilitatie van een
energiedienstencontract - Addendum 2 - goedkeuring
• Openbaar domein – nieuwe straatnaam "Brembosweg":
voorlopige aanvaarding - goedkeuring
• goedkeuring 6e oproep sociaal woonbeleidsconvenant

OCMW
• LAC elektriciteit en gas - aanduiding lid BCSD als
afgevaardigde OCMW
• Wijziging meerjarenbeleidsplan - vernietiging ABB kennisname
• OCMW : meerjarenplan 2020-2025 - vaststelling van de
kredieten voor 2022 - aanpassing - goedkeuring
• Overdracht kredieten naar 2022

OMGEVING

AANLEG NIEUW FIETSPAD
Mosstraat – Vinnehoekstraat
Midden april starten de werken voor de aanleg
van een nieuw fietspad langs de Mosstraat.
•

Eerst zullen de nutsmaatschappijen de nodige
voorbereidende werken doen om ruimte te maken
voor het nieuwe fietspad.
Deze fase is gepland tot aan het bouwverlof.

•

Na het bouwverlof starten we met de aanleg van een
afliggend fietspad (1.75m) aan beide zijden van de weg.

•

Ook de 2 bruggen worden aangepakt om het nog veiliger
te maken voor de fietsers. Over de Gete wordt een
bijkomende fietsbrug gelegd en het fietspad op de brug
over de Demer wordt verbreed.

•

Na het aanleggen van het nieuwe fietspad voorzien we ook
het wegdek van een nieuwe bovenlaag. Deze fase duurt tot
ongeveer het einde van dit jaar.

Tijdens de werken zal er wel verkeershinder zijn.
Het verkeer zal grotendeels via verkeerslichten geregeld worden, maar het is toch aangeraden om deze zone zoveel mogelijk
te vermijden. Fietsers zullen wel doorkunnen of een alternatief
aangeboden krijgen.
Een nieuw veilig fietspad is nodig maar kan niet gelegd worden
zonder hinder voor het passerend verkeer, omwonenden
of omliggende bedrijven. We rekenen dan ook op ieders begrip
voor de hinder en vragen om de signalisatie te respecteren.
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SUBSIDIE

DUURZAME ONTWIKKELING & KLIMAAT EN BIODIVERSITEIT
In de stad Halen wonen heel wat milieubewuste individuen,
die zorg dragen voor natuur en omgeving en begaan zijn met klimaat en duurzaamheid.
Het stadsbestuur wil dan ook initiatieven die de duurzame ontwikkeling
en biodiversiteit in onze stad bevorderen een financieel duwtje in de rug geven.

Als je als particulier, vereniging of school een bijdrage aan de
biodiversiteit en/of de uitvoering van het klimaatplan van de
stad Halen levert, dan kan je een subsidie-aanvraag bij het
college van burgemeester en schepenen indienen.
Voorbeelden hiervan zijn maatregelen in particuliere woningen
om energieverliezen te vermijden, energie efficiëntie te
bevorderen, aanleg van bloemenweides of het aanplanten van
hoogstamfruitbomen.

• op het moment van de aanvraag nog niet eerder een
subsidie verkregen in het kader van dit reglement voor
hetzelfde project.
Voor de specifieke inhoudelijke en financiële voorwaarden
verwijzen we je graag door naar het reglement. Dat je kan
vinden op onze website https://www.halen.be/milieu-ennatuurreglementen.

• voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere
vergunningen of toekenningen van gelijkaardige of andere
subsidies van de stad Halen,

Procedure
Vul het aanvraagformulier in en bezorg het voor 15 september
aan de milieudienst. De milieuraad toetst de aanvragen aan de
voorwaarden zoals bepaald in het reglement. De projecttoetsing
gebeurt aan de hand van een beoordelingsformulier.
Het college van burgemeester en schepenen beslist uiterlijk
30 november van het jaar waarin de aanvraag werd ingediend
of de aanvraag al of niet in aanmerking komt voor een subsidie
en bij een toekenning van de subsidie welk subsidiebedrag
wordt toegekend.

• geen activiteiten uitoefenen die als strijdig kunnen worden
beschouwd met de principes van duurzame ontwikkeling
en/of niet het onderwerp zijn (geweest) van gerechtelijke
procedures in die zin,

Bedrag
Het subsidiebedrag bedraagt maximum 50 % van de totale
kostprijs van het project en kan niet hoger zijn dan € 200.

Om voor een subsidie in aanmerking te komen moeten
de aanvrager en alle projectpartners aan de voorwaarden
voldoen:
• een bijdrage leveren aan wat nagestreefd wordt in ons
klimaatplan,
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Kerkhofmuur Loksbergen
hersteld

Workshop

‘THEMA SNOEIHOUT’
Naast een theoretische benadering van hoe snoeihout
voorkomen en verwerken in eigen tuin gaan we tijdens
deze workshop ook zelf aan de slag met vlechtwerk en het
bouwen van takkenwallen. De opgedane kennis en kunde
kan je zelf toepassen in eigen tuin en overdragen en verder
geven aan je omgeving in je gemeente tijdens infodagen/
infobeurzen/infoavonden.
De workshop snoeihout wordt georganiseerd in de
Ambertuin op het domein Kiewit in Hasselt. Centrum
Duurzaam Groen organiseert deze workshop 8 keer, maar
op telkens een ander tijdstip. Je kan slechts inschrijven
voor 1 workshop. Er is plaats voor een 12-tal personen
per workshop. Als je wilt deelnemen is snel inschrijven
de boodschap. Schrijf ook enkel in als je effectief kan
deelnemen en daar fysiek ook toe in staat bent om mee te
werken aan het maken van vlechtwerken en het vullen van
takkenwallen. Na de workshops hopen wij 75 m vlechtwerk
en 185 m takkenwallen gerealiseerd te hebben, een hele
prestatie!

Het dorpsgezicht van Loksbergen is weer
een stukje rijker met de restauratie van de
kerkhofmuur. Leerlingen van het vijfde en zesde
jaar ruwbouw van de secundaire School SintFerdinand in Lummen herstelden de historische
kerkhofmuur rond de Sint-Andreaskerk in
Loksbergen.
Monumentenwacht maakte in 2019 op vraag van
de stad een toestandsrapport op. Hieruit bleek
dat de muur dringend aan renovatie toe was.
Dankzij het provinciaal subsidiekanaal van klein
historisch erfgoed, was er voldoende budget om
de muur in ere te herstellen.
De leerlingen van Sint-Ferdinand leerden hier
werken aan een historisch bouwproject. De
parochiekerk met het een ommuurd terrein voor
begravingen vormde vroeger de kern van het
dorp. Nu werd deze kerkhofmuur met middelen
van de provincie en de stad Halen gerestaureerd.
Het Regionaal Landschap Lage Kempen
coördineerde de werken.

De workshop wordt begeleid door ervaren Vlaco lesgevers
en ecologisch tuinarchitect Toon Maes. Als deelnemer
ontvang je een kortingsbon van 20 euro voor de aankoop
van een klimaatboom. We zorgen natuurlijk ook voor een
hapje en een drankje tussendoor. De workshop is gratis.
Je kan maar inschrijven voor 1 halve dag.
Datum
• vrijdag 13 mei
• vrijdag 13 mei
• zaterdag 14 mei
• zaterdag 14 mei
• zaterdag 21 mei
• zaterdag 21 mei
• zaterdag 28 mei
• zaterdag 28 mei

Uur
9u - 12u
14u - 17u
9u - 12u
14u - 17u
9u - 12u
14u - 17u
9u - 12u
14u - 17u

Inschrijven kan online via de volgende link:
https://www.centrumduurzaamgroen.be/
WorkshopSnoeihout
Als het je niet lukt om in te schrijven via deze online link,
kan je ook een mailtje sturen naar
annick.de.paepe@centrumduurzaamgroen.be.
Geef dan duidelijk je naam, gemeente en keuze door.

OPROEP: ‘Kapelletjes in Halen’
Momenteel zijn we een inventaris aan het opmaken van
alle kapelletjes in Halen. Daarom doen we een oproep
bij onze inwoners. Weet jij een kapel zijn (boomkapel,
niskapel,…)
laat dit dan weten via mail aan info@halen.be.
Graag even vermelden waar de kapel zich bevindt en
een foto erbij (indien mogelijk). Ook weetjes over de
kapellen zijn zeker welkom.
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VAN TEGEL NAAR EGEL
Onze leefomgeving is sterk verhard met
straten, stoepen, fietspaden, gebouwen
en terrassen. Dat leidt tot problemen zoals
overstromingen als het te veel regent.
En als het te droog is, komt onze
waterbevoorrading in het gedrang.
Al dat grijs, het versombert ons gemoed.
Dus: overbodige verharding opbreken en die plek
anders inrichten. Van kleine verharde stukjes in de tuin
tot grotere onthardingsprojecten onder het toezicht van
professionele tuinaannemers, alle beetjes helpen om beter
gewapend te zijn voor de toekomst.

Je tuin vorm geven, hoe begin je eraan?
Ben je een van die mensen die heel graag in de tuin werkt
en ja, zelfs zwoegt. En dan liefst ook nog zelf de touwtjes in
handen nemen om de tuin te ontwerpen en een persoonlijke
invulling te geven? Een uitdagend taakje waar je misschien
wat tegenaan ziet? Gelukkig bestaan er van die handige, gratis
tuinontwerptools om stapsgewijs een droomtuin op papier te
zetten. Alvorens aan de slag te gaan is het wel belangrijk na
te denken over wat je precies van je tuin verwacht. Wat is je
belangrijkste doelstelling? Dient de tuin om te genieten, moet
hij onderhoudsvriendelijk zijn, is biodiversiteit en ecologisch
beheer heel belangrijk? Deze elementen bepalen mee de
vorm en de inhoud van je tuin. Het is dus ook belangrijk hier
voldoende tijd voor uit te trekken. Eens een goed zicht op het
einddoel, kan je aan de slag gaan.
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❯❯❯

Registreer jouw ontharding en win!
Ben je fan van groen in plaats van grijs en ga je de komende
maanden tegels uitbreken en vervangen door plantjes en
bomen? Dan is dit je kans om het originele kunstwerk van Herr
Seele, speciaal geschilderd voor de campagne 'Van tegel naar
egel', te winnen. Of misschien was je nog niet van plan een
stuk(je) verharding op te geven maar droom je wel van 'een
echte Herr Seele' met een waarde van 3.000 euro aan je muur?
Neem dan nu je tuinplan onder de loep, er is ongetwijfeld wel
een stuk grijs dat je door groen kan vervangen.
En win je uiteindelijk toch geen Herr Seele, dan win je in elk
geval meer biodiversiteit!

Aarzel niet om actie te ondernemen
en je steentje bij te dragen (of eerder weg te halen)!
Meer info? https://vantegelnaaregel.be/

Volgend telmoment
gaat door op
donderdag 19 mei 2022
van 17 tot 18 uur.

Straatvinken is een jaarlijks telmoment dat nagaat hoe gezond
het verkeer is in onze straten. Dat gebeurt via een speciale
tel-tool of een papieren telformulier. Tijdens het telmoment
noteren burgers gedurende één uur hoeveel voetgangers,
fietsers en andere voertuigen er door hun straat passeren.
Wetenschappers onderwerpen de resultaten vervolgens aan een
analyse.
Het telmoment vindt plaats tijdens de avondspits op een
donderdagavond in mei. Daarnaast brengen de Straatvinken ook
de bredere verkeersleefbaarheid van hun straat in kaart over de
manier waarop ze hun straat beleven.
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V.U.: Peter Cabus, Secretaris-generaal Departement Omgeving
Koning Albert II laan 20, bus 8, 1000 Brussel

Minder
beton,
meer
bijen

DEPARTEMENT
OMGEVING

WEEKVANDEBIJ.BE
MOS
duurzame
scholen
straffe
scholen
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WAT MET ASBEST?

Heb je ASBEST
in huis?
Wist je dat Limburg.net een aanbod
heeft om veilig asbest te verwijderen
en af te voeren?
Asbest werd vroeger veelvuldig gebruikt
in de bouwsector. In de loop der
jaren werd duidelijk dat asbestvezels
inademen ernstige gezondheidsrisico’s
met zich meebrengt. Daarom is het
sinds 2001 verboden om asbest te
gebruiken en asbesthoudend materiaal
te verhandelen in België. Er is vandaag
echter nog steeds veel asbest in en
rond onze woningen aanwezig. Om het
verwijderen van asbest aan te moedigen
organiseert Limburg.net een huis-aanhuisophaling van asbest.
Asbest zelf veilig verwijderen en
afvoeren via Limburg.net
Asbest dat (hecht)gebonden en in goede
staat is kan je het zelf verwijderen.
Uiteraard moeten hierbij wel de nodige
veiligheidsvoorschriften worden gevolgd.
Mensen die zelf aan de slag gaan,
kunnen voor het afvoeren van het asbest
gebruik maken van de ophaling aan huis
van Limburg.net. Je kan asbest laten
ophalen in een container, een platenzak
of een bigbag. Op www.limburg.net/
asbest kan je dit eenvoudig online

aanvragen en betalen. Een container
kost 160 euro, een platenzak of bigbag
kost 20 euro. Bij elke ophaling is het wel
verplicht om een pakket persoonlijke
beschermingsmiddelen te kopen om
het asbest veilig af te breken. Dit pakket
bevat ook een instructiefolder met de
nodige informatie om de werken veilig te
kunnen uitvoeren en het asbest correct
te kunnen aanbieden voor de ophaling.
Kies voor een professionele
verwijdering via het aanbod
van provincie Limburg
Twijfel je over welk soort asbest het
gaat, of het nog in goede staat is
of laat je het asbest liever afbreken
door een professional? Dan kan je
intekenen op het aanbod van provincie
Limburg. Zij organiseren samen
met De Huisdokter (Dubolimburg)
twee begeleidingsformules voor een
professionele asbestverwijdering van
dakbedekking, gevelbekleding en isolatie

rond oude verwarmingsleidingen bij
particulieren.Meer info hierover op
www.de-huisdokter.be
Met verpakt asbest naar het
recyclagepark
Naast het aanbod voor ophaling aan huis
kan je asbest ook nog steeds naar het
recyclagepark brengen.
Voor de veiligheid van de bezoekers,
de parkwachters en de omwonenden
van het recyclagepark moet asbest wel
verplicht verpakt worden gebracht.
Het verpakkingsmateriaal hiervoor is te
koop in het recyclagepark. Zowel voor
de minibags als voor de verpakkingsfolie
voor 1 golfplaat betaal je 1 euro per
stuk. Op die manier kunnen er geen
asbestvezels meer vrijkomen bij het
aanleveren van asbest en het deponeren
in de container.
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SENIORENSPORTDAG
WELZIJN

LDC De Klapstoel
Doe mee met het Repair Café!

Heb je in 2021 de seniorensportdag gemist?
Geen nood, de sport- en welzijnsdiensten van Halen en
Herk-de-Stad slaan de handen in elkaar
voor een 2e editie.

Praktisch:
•
•

Repair Café Halen is een buurtinitiatief dat repareren als
alternatief voor weggooien promoot, dat reparatiekennis
wil behouden en dat de buurt wil versterken. Ons doel is om
vanaf september elke maand een Repair Café te organiseren.
Inwoners van Halen en omliggende gemeenten kunnen
met hun kapotte spullen langskomen om ze samen met de
aanwezige herstellers weer in orde te maken. We gaan hiervoor
ook een samenwerking aangaan met de naburige gemeenten.
Om dit initiatief mogelijk te maken zoeken we
vrijwilligers om te helpen met :
• herstellingen van kledij en textiel
• fietsen
• elektrische toestellen (bv broodrooster, mixer,…)
• meubels en houten voorwerpen
• computers, smartphones, tablets.
Je kan je ook opgeven om het onthaal te doen.
Interesse?
Mail dan naar dienstencentrum@halen.be
of bel naar 013 46 03 78.

•

Maandag 13 juni 2022 van 9.00 u. tot 15.30 u.
Prijs: € 3
(soep, koffie, taart, goodiebag en muzikale afsluiter
inbegrepen)
Locatie:
GC De Rietbron & sportcentrum De Koekoek
(Sportlaan 4A)

Een greep uit het aanbod: petanque, curvebowl,
curling, yoga, zumba, linedance, netbal, seniorengym,
badminton, tafeltennis, padel, boogschieten, virtual
reality, laser kleiduifschieten,…

Voor meer informatie:
•

Sportdienst: sportdienst@halen.be
013/35 08 36

•

Dienst Welzijn: dienstencentrum@halen.be
013/46 03 78

Meer over de achtergrond en doelstellingen van het Repair Café
lees je op www.repaircafe.org

Enkele activiteiten in de kijker!
• Infomoment over buurderijen
op dinsdag 3 mei, om 19.00 u.
• Quiz avond
op woensdag 11 mei van 19.30 u. tot 21.30 u.
Dit is een gezellige quiz waar ontmoeting voorop staat.
• Praatgroep voor mensen met een psychische 		
kwetsbaarheid, i.s.m. vzw UilenSpiegel:
elke tweede vrijdag van de maand
van 09.30 u. tot 12.00 u.
• WhatsApp
op maandag 16 mei van 19.00 u. tot 22.00 u.
Graag meer info?
www.deklapstoel.be
T: 013 46 03 78
M: dienstencentrum@halen.be

VOOR

5
0+
9-1
€3
Goodiebag
voor iedere
deelnemer

Dienst Sport
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Waar:

sportcentrum
De Koekoek

5 uur

Ontdek
tal van
sporten

Sportlaan 4B
3545 Halen

Muzikale
afsluiter

Zorgzaam Zelem

DE
Vanaf mei kan je de Klapbus met zijn enthousiaste vrijwilligers
elke woensdagvoormiddag weer ergens in het straatbeeld zien
opduiken. 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.

Vanuit de buurtanalyse in Zelem werden
een aantal aanbevelingen geformuleerd.
Enkele weken geleden ontvingen alle
inwoners van Zelem een enquête waarin ze
konden aangeven wat voor hen prioritaire
aandacht vraagt.

We kijken er alvast naar uit
om je te verwelkomen in
jouw buurt.

Waar vind
je ons?
Standplaatsen Klapbus

In een volgende fase gaan we samen met
de geïnteresseerde inwoners kijken welke
acties we kunnen ondernemen.

Mei

Belangrijk is dat deze acties mee gedragen
worden door inwoners van Zelem, want
een zorgzame buurt begint bij zorgzame
bewoners.

Juni

Wie graag de volledige buurtanalyse wil
nalezen kan dat op de www.deklapstoel.be.

Halen Pandputweg
Zelem Heidestraat
Loksbergen Stokstraat
Zelk Betserbaan 34

1 juni Halen Vroentestraat
8 juni Zelem Berkenstraat
15 juni Loksbergen Hageland- en 			
		Gebrandhofstraat
22 juni Halen Pijpenpoelstraat
29 juni Zelem Oude Schansstraat
Juli

Pamperboxen

4 mei
11 mei
18 mei
25 mei

6 juli
13 juli
20 juli
27 juli

Loksbergen Stokstraat
Halen Pandputweg
Zelem Heidestraat
Zelk Betserbaan 34

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’ is de pamperbox.
Dat is een inzamelpunt voor pampers die ouders op overschot hebben.
Het doel hiervan is deze te verdelen aan gezinnen met jongere kinderen
die het financieel moeilijk hebben.
De pamperboxen staan op drie locaties in Halen, namelijk in onze
buitenschoolse opvang Halen (Sportlaan 6), Loksbergen (Panovenstraat
47) en Zelem (Kruisstraat 35).
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27 augustus 2022 G
RATIS!
de

10 editie

TWINSPORTEN
2022
Activiteiten voor personen al dan niet met een handicap

Sportcentrum De Koekoek
Sportlaan 4b
3545 Halen
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SEGERS
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Vu: stad Halen, Markt 14 te 3545 Halen Vrij van zegel, artikel 198
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e: 1 7.3 0
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Inschrijven voor 19 augustus

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

• POP-UP SKATE PARK

VRIJE
WELZIJN
TIJD

Kom de hele maand juli sk8ten in ons pop-up skatepark
@GC De Rietbron.
Iedere dag van 10u tot 17u, behalve van 4 t.e.m. 8 juli,
dan is er in de voormiddag een sk8kamp.

• 24 APRIL ERFGOED DAG
G.B.S Op Dreef door de jaren heen
Kom kijken naar de evolutie van het onderwijs, mooi in kaart
gebracht door het gebruik van oude materialen. Met als groot
special-event de opening van het nieuwe gebouw van GBS Op
Dreef!

			

Dit wil je niet missen!

• CHILLBRON
Tijdens de hele maand juli is er ook een
chillbron @GC De Rietbron.
Hier mag je vanaf 10 jaar gratis komen chillen, hangen en je
amuseren.
Er zijn ook amusementspelen zoals een pool- en kickertafel.
Drankjes zijn verkrijgbaar aan democratische prijzen.
Er is zelfs een TikTokhoekje waar je je filmpjes kan komen
opnemen, met leuke accessoires en een echte TikToklamp.
Dus kom naar de chillbron en dans dans dans!
Mét gratis WiFi!!!

Gbs Op Dreef

• SKATEKAMP 4 T.E.M. 8 JULI
Een sk8kamp voor iedereen,
van beginner tot gevorderde.
Het belangrijkste is sk8ten! Schrijf je snel in.
Begeleiding door een echte professional.

• KOOKKAMP ‘BELGIË’
VAN 16 T.E.M. 20 AUGUSTUS
We koken volledig
in de Belgische driekleur.
Van échte frietjes met zelfgeklopte mayonaise en huisbereide
ketchup tot die balletjes met krieken van tante Madeleine.
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!
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• SPEELPLEINWERKING

• VAKANTIEAANBOD

Het is weer bijna zomervakantie en dat betekent speelplein!!
Speelpleinwerking HaZeLo heeft weer een uitgebreid
zomeraanbod opgesteld waarin iedereen zijn hartje kan
ophalen. Speelpleinwerking gaat door aan de lokalen van chiro
Halen in het sportcentrum De Koekoek. We starten deze zomer
op 4 juli en eindigen op 19 augustus.

Ook dit jaar organiseren Stad Halen en de verenigingen heel
wat toffe kampen tijdens de schoolvakanties. In de brochure
‘Jeugd Vakantieaanbod 2022’ vind je het volledige aanbod, niet
alleen voor kleuters maar ook voor de lagereschoolkinderen en
tieners.
De brochure is te verkrijgen bij de afdeling vrije tijd,
de bibliotheek, het stadhuis of online te consulteren
op www.halen.be/jeugdactiviteiten.
Wacht niet te lang om in te schrijven …

Verder is speelpleinwerking HaZeLo
nog opzoek naar nieuwe monitoren.

OPROEP!
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.
Je vindt ons ook terug op
Facebook ‘speelpleinwerking HaZeLo’.

• START OF SUMMER
Op 1 juli slaan de jeugddiensten van Halen, Lummen en Herkde-Stad de handen in elkaar en wordt er aan GC de Rietbron
de Start of summer georganiseerd. De start of summer is een
namiddag vol toffe activiteiten zoals een pop-up skatepark,
workshops, DJ-sessie, chillzone en zoveel meer!
De ‘Start of summer’ is gratis voor alle jongeren
van 10 tot 18 jaar. Fun gegarandeerd!

NIET TE MISSEN !
• Kampen van de plaatselijke clubs
• Kampen van het Schulensmeer
• Kampen voor tieners (10j t.e.m. 16j):
SPORTSENSATION i.s.m. Kanton: 18 tem 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.
Voor meer informatie voor de kampen kan je altijd terecht
bij afdeling Vrije tijd: reservaties@halen.be of 013/35 08 30.
Voor inschrijvingen kan je je aanmelden
op reservaties.halen.be
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• KAMPIOENENHULDE SEIZOEN 2020-2021

• KIJK IK FIETS

De bijzondere trofeeën werden uitgereikt tijdens
de Algemene Vergadering op 22 maart 2022
door de Raad van Bestuur Sportraad.

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

TROFEEËN WERDEN UITGEREIKT AAN:
5 beloftevolle jongeren:
• Fenne Steenaerts (Taekwondoschool Keumgang Diest)
• Michelle Remen (Turnclub Sta Paraat Hasselt)
• Jorre Debaele (Wielerteam Minerva Continental Team)
• Nio Vandevorst (Wielerteam Acrog Tormans)
• Rhune Clynen (Deschacht Hens Maes Cycling Team)

PRAKTISCHE INFO:
Locatie: Sporthal De Kambergen in Zelem
Prijs: € 4 (koekje, water en verzekering inbegrepen).
Voorinschrijving verplicht (max. 20 deelnemers).
Data:
- Zaterdag 23 april van 14.00 u. tot 16.00 u.
- Zaterdag 10 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:
• eigen fiets die technisch in orde is
(zonder steunwieltjes en indien mogelijk met bagagerekje)
• fietshelm
Inschrijven: reservaties.halen.be
Meer informatie:
reservaties@halen.be – 013/35 08 30

Sportpersoonlijkheid van het jaar:
• Sabrina Brugmans
& Stephan Machiels
(Duivenbond De Toekomst Halen)

• CITYRUN
Cityrun … op maandag 8 augustus,
startschot op de markt van Halen om 19.00u.!

3 trofeeën ‘Sportverdienste’:
• Paul Claeskens
• Martine Thomis
• Roland Van Diest

Tijdens de kermisweek van Halen wordt deze recreatieve
loop gepland door het Halens Feestcomité, de sport- en
jeugddienst samen met de plaatselijke kermis en
atletiekvereniging DCLA Halen.
Keuze uit verschillende afstanden: 2,5 en 5 en 7,5 KM.
Trek je sportieve schoenen aan en doe mee!
vlnr.: Roland, Martine, Paul

• ALS SPORTCLUB ERKEND WORDEN
DOOR DE STAD HALEN?
Dat kan !
Download het aanvraagformulier van de website (vrije tijd/
sportsubsidies) en bezorg het vóór 15 mei aan de sportdienst (Sportlaan 4A of sportdienst@halen.be)?
Voordelen?
- Je kan tegen een verminderd tarief feestmateriaal voor je
clubactiviteiten gebruiken (stoelen, tafels, nadar…).
- Ook kan je gemeentezalen aan een verminderd tarief 		
huren.
- Verder kan je ook sportsubsidies voor de clubwerking
verkrijgen (zie website Halen /vrije tijd/ sport/subsidies).
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BIB
• JEUGDBOEKENMAAND
In maart vierden we in de bibliotheek
jeugdboekenmaand.
Alle Halense klassen kwamen op bezoek voor een spel :
schurken werden verslagen en helden geboren!
De kleinsten zochten sporen tussen boekenbergen,
heldhaftige opdrachten voor de oudere klassen
en de 5de en 6de leerjaren werden even opgesloten in de
bib voor een echte escaperoom.
Alle klassen streden dapper voor de jeugdboekenmaandwisselbeker, maar deze klassen waren de snelste:
KL2:
KL3:
1ste lj:
2de lj:
3de lj:
4de lj:

Zelem K4
Loksbergen
Halen 1B
Loksbergen
Zelem 3B
Zelem

1’09”05”
1’06”91”
52”94”
49”98”
36”99”
49”51”

• BOEKENVERKOOP
We maken wat plaats in onze rekken. Boeken die
verouderd zijn of te weinig werden uitgeleend mogen
plaats maken voor nieuwe boeken.
Voor een spotprijsje kan je deze boeken een tweede
leven geven.
Het aanbod zal bestaan uit zowel informatieveals leesboeken.
Klasbibliotheek aanvullen?
Boeken om mee op vakantie te nemen?
Een knutselprojectje met oude boeken?
Onze bib is ‘the’ place om koopjes te doen!
Wanneer? elke openingsdag in juli en augustus
Waar? 		
het leeshoekje

• ESCAPE-THE BIB
5de lj:
6de lj:

Loksbergen 5
Halen 6A

24:20
24:06

• MYTHISCHE MEESTERWERKEN

• 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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Eureka!
We verwelkomen iedereen, met uitzondering van Trojaanse
paarden, voor de grote jaarexpo van de jeugdateliers.
Met Spartaanse discipline, filosofische creativiteit en
'goddelijke' inspiratie bewijzen de leerlingen van alle jeugdateliers alweer dat ze veel in hun mars hebben.
Jaarexpo van de kinder- en jongerenateliers
Zaterdag 7 en zondag 8 mei 2022,
telkens van 13.00u. tot 17.30u.
Academie Haspengouw Beeld,
Gorsemweg 55-57, 3800 Sint-Truiden
Meer info vind je op www.ahbeeld.be
of op www.facebook.com/ahbeeld

VACATURES
GEZOCHT
VOOR VERVANGINGSCONTRACTEN,
SNELLE OPSTART!

Kinderbegeleiders
buitenschoolse kinderopvang
(halftijds / IFIC- loonschaal 11)
Ben jij vriendelijk, sociaal, creatief, verantwoordelijk en een echte kindervriend?
Wil je graag instaan voor de begeleiding en veilige opvang van kleuters en lagere schoolkinderen
voor en na de schooluren en in vakantieperiodes?

Administratief medewerker
BKO/welzijn (C1-C3)
Ben jij de administratieve duizendpoot die wij zoeken voor de ondersteuning van de buitenschoolse kinderopvang
en de dienst Welzijn?

Nog enkele jobstudenten gezocht!
We zoeken enthousiaste, creatieve en sportieve speelvogels
die verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een groep.
Voorwaarden:
Kandidaten moeten minimum 18 jaar zijn en beschikken over één van volgende diploma’s:
• 7e jaar kinderzorg, verpleegkunde
(of volwassenenonderwijs);
• 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:
Solliciteren kan door je cv + brief te sturen naar:
Personeelsdienst Stad Halen, Markt 14 - 3545 Halen.
Of via mail naar personeelsdienst@halen.be.
Solliciteren kan tot 6 mei.
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LOKALE ECONOMIE

WONEN

“HAAL HET IN HALEN”
Op donderdag 31 maart nodigde stad Halen
de 20 gelukkige winnaars van de jaarlijkse Haal het in
Halen actie uit in GC De Rietbron. Deze mensen mochten
een geschenkmand in ontvangst nemen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nele Alaerts
Marc Beelen
Danny & Gerda Deferm-Doucé
Kelly Deprez
Fam. Deveux - Van de Broeck
Nadia D'Exelle
Renilde D'Exelle
Inge Hansen
Sylvia Hermans
Maggy Keyen
Fam. Nijs – Vlaeyen
Jo Pex
Ria Princen
Marleen Roozen
Rudi Steenbergen
Marleen Van Elven
Alida Vanhelmont
Rosette Vanlaer
René Wauters
Luc Wouters

Halen
Geetbets
Berbroek
Nieuwerkerken
Kortenaken
Halen
Donk
Halen
Halen
Halen
Halen
Halen
Halen
Halen
Halen
Kortenaken
Halen
Halen
Halen
Halen

Nog eens proficiat aan de winnaars!
Dankjewel aan alle deelnemende handelaars en aan
iedereen die bij onze Halense handelaars winkelt!

#winkelhier
#shoplokaal
#haalhetinhalen

Woonloket Wonen
in West-Limburg
Heb je vragen over wonen?
Voor informatie over energiebesparende maatregelen,
premies en voor hulp bij het aanvragen van de premies
kan je terecht bij het woonloket. Hier kan je ook problematische situaties op vlak van wonen melden. Dit kunnen onder meer problemen zijn inzake woningkwaliteit,
leegstand en verwaarlozing van panden of vermoedens
van discriminatie op de private huurmarkt.
Bij meldingen van discriminatie op de private huurmarkt
kan het woonloket een melding aanmaken bij Unia, de
onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. Je kan discriminatie
ook zelf melden aan Unia via het online meldingsformulier www.melding.unia.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
Openingsuren wooninfopunt:
HERK-DE-STAD: dinsdag van 9u tot 12u, 013 380 316
HALEN:
maandag van 14u tot 19u, 013 460 377
LUMMEN:
woensdag van 9u tot 12u, 013 390 529

WONEN IN WEST-LIMBURG
Voor meer informatie kan je terecht bij:
Wonen in West-Limburg
013 46 03 77
info@woneninwestlimburg.be
Openingsuren wooninfopunt: enkel op afspraak
Maandag van 14.00 u. -19.00 u.
Woensdag van 13.30 u. -16.00 u.
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BURGERLIJKE
WELZIJNSTAND

GEBOORTES

OVERLIJDENS

13/12
30/12
07/01
17/01
27/01
31/01
03/02
10/02
14/02
04/03
09/03
11/03
11/03

12/12
10/12
12/12
24/12
25/12
25/12
29/12
01/01
06/01
07/01
08/01
11/01
13/01
13/01
20/01
26/01
26/01
28/01
14/02
16/02
16/02
27/02
27/02
01/03
02/03
04/03
07/03
11/03
14/03
20/03

Marlie Bossens, Zelem
Fil Peeters, Zelem
Casper Gabriel, Loksbergen
Miiko Morais, Halen
Leon De Waele, Loksbergen
Sep Jacobs, Zelem
Dean Dingens, Zelem
Billie Nickmans, Halen
Esmee Pauli Putteman, Loksbergen
Alexia Gilis, Halen
Mohamed Hadergjonaj, Halen
Miguel Kennedy Pandian Antonysamy, Loksbergen
Dren Gashi, Halen

HUWELIJKEN
21/12
25/02
14/03

Geert Wustenberghs en Sylvia Hermans, Loksbergen
Jonas Wollants en Sarah François, Halen
Steven Cottem en Sofie Willems, Zelem

GOUDEN BRUILOFTEN
01/01
15/01
12/02
31/03

Huseyin Demir en Gulustan Demir, Halen
Yvo Sannen en Marie Claeys, Zelem
Romain Vandezande en Jenny Grommen, Zelk
André Vanhoudt en Maria Nollet, Loksbergen

DIAMANTEN BRUILOFTEN
17/03

Martin Sannen en Gaby Toelen, Zelem

François Vanmechelen, Zelem
Christine Vandebroek, Zelem
François Vanmechelen, Zelem
José Steegen, Zelem
Walter Reynders, Zelem
Theophile Gacoms, Zelk
Irène Moermans, Halen
Hilda Toetenel, Zelem
Ernelle Smets, Halen
Karel Thiels, Zelem
Henrietta Putseys, Halen
Maria Coppers, Loksbergen
Ahmidi Abdallah, Halen
Alphonsina Vandegaer, Zelem
Lisette Luyten, Zelem
Anna Vanhamel, Zelem
Herman Pelgrims, Zelem
Victor Jaenen, Halen
Liliane Verhemeldonck, Zelk
Hake Bernd, Halen
Emile Pans, Zelk
Magda Valgaeren, Zelem
Liliane Ombelet, Zelem
Maria Dillen, Loksbergen
Anna Vanlaer, Halen
Monique Pauwels, Halen
Josepha Verdonck, Zelem
Yvonne Bollaerts, Zelem
Frans Bilsen, Loksbergen
Nini Wuyts, Zelem

BRILJANTEN BRUILOFTEN
28/02

Joseph Vanluyten en Alida Vanhelmont, Loksbergen
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ACTIVITEITEN

21/04
23/04
23/04
23/04
30/04
3/05
5/05
7/05
8/05
14/05
14/05
15/05
17/05
21/05
22/05
28/05
29/05
2/06
3 - 05/06
11/06
11/06
12/06
13/06
17/06
18 + 19/06
21/06
24 - 26/06
28/06
1/07
4 - 08/07
4 - 29/07
7/07
19/07
1 - 5/08
1 - 5/08
1 - 12/08
4/08
8/08
13 - 14/08
8 - 12/08
9/08
14/08
15 - 19/08
15 - 19/08
16 - 20/08
16/08
16 - 19/08
22 - 26/08
22 - 24/08
22 - 26/08
27/08

Dienst welzijn
Shownamiddag
Dienst welzijn
Twinquiz
Cultuurraad
Erfgoeddag
Horizon Donk
wandeling
KSA Zelem
Lolapalooza fuif
Dienst welzijn
Infoavond Buurderij
Dienst welzijn
Warme maaltijd
JC De Berg
Zelk feest
KSA Zelem
Eetdag
WTC Zelem Cycling
Toerrit
Samana
Lentefeest
Dartsclub De Koekoek
Eetdag
Dienst welzijn
Dansnamiddag
GBS Op Dreef
Schoolfeest
VBS Wegwijs
Ijsjesdag
WTC Zilveren Wiel
Dylan Teuns Classic
t Visplantinéeke
Zelems Oldtimertreffen
Dienst welzijn
Warme maaltijd
Rutvrienden
Rutfeesten
Halense Turnkring
ontbijt
VBS 't Oogappeltje
Schoolfeest
CV Ridders van de kromme elleboog
Ontbijt
Afdeling vrije tijd - sportdienst
Seniorensportdag
Zelem Zomert
Zelem Zomert run
Zelk kermis
Zelk kermis
Dienst welzijn
Dansnamiddag
Zelem Zomert
Familieweekend
Afdeling vrije tijd - sportdienst
Fun@schulensmeer
Afdeling vrije tijd
Start of summer
Afdeling vrije tijd
i.s.m. Stoked Board company
Skatekamp
Afdeling vrije tijd
Pop-up skatepark en chill-bron
Dienst welzijn
Warme maaltijd
Dienst welzijn
Dansnamiddag
Tennis- & padelclub De Zwaluw
Tennis- en padelkamp
Afdeling vrije tijd		
Afdeling vrije tijd i.s.m. Oscar Crew
Zomerschool
Dienst welzijn
Warme maaltijd
Afdeling vrije tijd
City Run
Stad Halen
Foodtruckfestival Chefs on Wheels
Afdeling vrije tijd
i.s.m. Schulensmeer O.S.M.
Xperiencekamp
Dienst welzijn
Kermisterras
WTC Het Zilveren Wiel
Dylan Teuns Classic
Tennis- & padelclub Zelem
Kids padelkamp
Tennis- & padelclub Zelem
Kids tenniskamp
Afdeling vrije tijd i.s.m De Kleine Chef
Kookkamp "België"
Dienst welzijn
Dansnamiddag
Halense Turnkring
Turnkamp
Tennis- & padelclub Zelem
Tienerkamp tennis/padel
Afdeling vrije tijd
Sportavonturenkamp
i.s.m. kantonnale sportdiensten		
BC Shuttle Halen
Badmintonkamp
vzw Twinsporten m.o.v. Dienst welzijn
en afdeling vrije tijd
Twinsporten

GC De Rietbron
GC De Rietbron
GBS Op Dreef
Buurthuis Zelk
GC De Rietbron
LDC De Klapstoel
GC De Rietbron
Buurthuis Zelk
GC De Rietbron
Sportcentrum De Kambergen Zelem
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GBS Op Dreef Zelem
VBS Wegwijs Halen
GC De Rietbron
Kerkplein Zelem
GC De Rietbron
Tent Corneliusstraat Halen
GC De Rietbron
VBS 't Oogappeltje Loksbergen
GC De Rietbron
GC De Rietbron en Sporthal De Koekoek
Sportcentrum De Kambergen Zelem
Buurthuis Zelk
GC De Rietbron
Sportcentrum De Kambergen Zelem
Schulensmeer Lummen
Evenemententerrein GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
Sportcentrum De Koekoek Halen
Sporthal De Kambergen Zelem
GC De Rietbron
GC De Rietbron
Markt, Halen
Markt, Halen
Schulensmeer Lummen
GC De Rietbron
GC De Rietbron
Sportcentrum De Kambergen Zelem
Sportcentrum De Kambergen Zelem
GC De Rietbron
GC De Rietbron
Sporthal De Koekoek Halen
Sportcentrum De Kambergen Zelem
Telkens op een andere locatie
Sporthal De Koekoek Halen
Evenemententerrein GC De Rietbron

