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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:

013 61 81 20
011 93 89 80
013 46 03 70
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
reservaties@halen.be
communicatie@halen.be
dienstencentrum@halen.be
www.halen.be
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SLUITINGSDAGEN
NOVEMBER - DECEMBER 2022
Dinsdag 1 november

Allerheiligen

Woensdag 2 november

Allerzielen

Vrijdag 11 november

Wapenstilstand

Dinsdag 15 november

Koningsdag

Maandag 26 december

Tweede kerstdag

VOORWOORD

Beste Halenaar
De uitzonderlijk mooie zomermaanden zijn voorbijgevlogen. Heel wat activiteiten
konden plaatsvinden onder een stralende zon. Zoals altijd waren er veel vrijwilligers
in de weer om al die evenementen mogelijk te maken. Deze mensen, die zich bijna
allemaal volledig belangeloos inzetten voor onze gemeenschap, verdienen onze
appreciatie en steun. Langs deze weg wil ik hen allemaal van harte bedanken voor hun
inzet.
Energie
Er staan ons alweer nieuwe uitdagingen te wachten. De energiecrisis treft ons allemaal.
De prijzen swingen de pan uit en met de herfst en winter voor de deur moeten we ons
daarvoor wapenen.
De energie die we niet verbruiken, zal nog steeds de goedkoopste blijven. We moeten
allemaal samenwerken en ons energieverbruik beperken waar mogelijk. Dit geldt voor
iedereen, ook voor het stadsbestuur. Naast het sensibiliseren en informeren van onze
inwoners, hebben we als stadsbestuur zelf ook al een aantal concrete maatregelen
genomen. In alle gemeentelijke gebouwen hebben we de verwarming 1 of 2 graden
(afhankelijk van het gebruik) lager gezet. We sloten een energieprestatiecontract af met
het VEB, om onze gebouwen nog energiezuiniger te maken. Daarnaast zullen we de
openbare verlichting aanpassen, om ook daar de nodige besparingen te kunnen doen.
We blijven ook zoeken naar andere manieren om te besparen op onze energiekosten.
Financiën
Ook in deze crisis blijven we - net als altijd - oplossingen zoeken om enerzijds de
gemeentelijke financiën gezond te houden en anderzijds onze beleidsprioriteiten toch te
kunnen uitvoeren. Dit is een hele uitdaging, waar we samen met ons personeel dagelijks
aan werken. We nemen de ontzettend brede waaier taken die wij momenteel uitvoeren
onder de loep, om te bepalen welke taken noodzakelijk zijn om onze doelstellingen te
bereiken en hoe we deze zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren.
Investeringen
We blijven onze stad verder ontwikkelen en werken verder aan verschillende
investeringsprojecten. De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen voor het
project van de Mosstraat zijn afgerond. Op 12 september is de aannemer gestart met de
eerste fase van de werken aan het fietspad.
Rioleringswerken in de Halensestraat/Vinnenhoekstraat en in de Stokstraat zijn volop in
uitvoering.
Het is jammer genoeg onmogelijk werken van die omvang uit te voeren zonder hinder
te veroorzaken. We rekenen op jullie begrip hiervoor en vragen met aandrang de
snelheidsregels te respecteren, ook op de omleidingswegen.
Enkele stadsdiensten zijn tijdelijk verhuisd. Dankzij de uitbreiding van het stadhuis
kunnen we binnenkort de diensten van de stad en het OCMW centraliseren.
Net als bij de vorige moeilijke periodes, blijven we ook nu weer onze stad verder
ontwikkelen en verbeteren.
Samen met jullie hoop ik dat we nog kunnen genieten van veel mooie herfstdagen en
een zachte winter.
		
		

Je burgemeester,
Erik Van Roelen
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BESLISSINGEN VAN DE
GEMEENTE- EN OCMWRAAD
ZITTING VAN 4 JULI

ZITTING VAN 5 SEPTEMBER

GEMEENTERAAD

GEMEENTERAAD

• AV OSM Schulensmeer op 30/06/2022 - agenda en mandaat bekrachtiging van de beslissing van het CBS van 20/6/2022

• Schenking perceel landbouwgrond Sie1 B 73C Mosstraat voor
aanleg fietspad - Aanvaarding - principiële beslissing

• Onderhandse verkoop van 2 percelen landbouwgrond
aan vzw Natuurpunt De vrienden van het Schulensbroek ontwerpakte - beslissing

• Uitbreiding samenwerking West-Limburg voor wijk-werken
uitbreiden met de regierol sociale economie en werk principiële beslissing

• Samenwerkingsovereenkomst voor pedagogische
ondersteuning met Herk-de-Stad, het Pagadderke en het
Duimelotje - beslissing

• Advies omtrent de te vormen woonmaatschappij in het
werkingsgebied Limburg - beslissing

• Jaarrekening AGB Halen, dienstjaar 2021 - goedkeuring beslissing

• Samenwerkingsovereenkomst met gemeente Nijlen in kader
van projectoproep ‘Gemeente Zonder Gemeentehuis’ beslissing

• Jaarrekening OCMW Halen, dienstjaar 2021 - Goedkeuring

• Samenwerkingsovereenkomst met gemeente Affligem in
kader van projectoproep ‘Gemeente Zonder Gemeentehuis’ beslissing

• Meerjarenplan 2020-2025 - eerste aanpassing 2022 Goedkeuring

• Samenwerkingsovereenkomst met stad Lier in kader van
projectoproep ‘Gemeente Zonder Gemeentehuis’ - beslissing

• Herziening projectaanvraag WWL periode 2023-2025 beslissing

• Samenwerkingsovereenkomst met stad Mechelen in kader
van projectoproep ‘Gemeente Zonder Gemeentehuis’ beslissing

• Jaarrekening Halen, dienstjaar 2021 - Goedkeuring

• Gemeente overschrijdend aanvullend reglement betreffende
de politie over het wegverkeer houdende invoeren van een
zonale tonnagebeperking langs de verbinding SchaffenZelem-Linkhout – beslissing

• Goedkeuring arbeidsreglement met algemene afspraken
functiebeschrijving en evaluatie (evaluatiereglement)
gesubsidieerd personeel onderwijs - beslissing

• Aanvullend reglement betreffende Nederstraat – beslissing

• Aanvraag goedkeuring horecareglement - beslissing

• Aanvullend reglement betreffende kruispunt
Mannekenshaagstraat en Lindestraat - beslissing

• Gemengde Brigadestraat aanvullend verkeersreglement beslissing

• Aanvullend reglement betreffende beveiliging begin en einde
fietspad VBR Loksbergen – beslissing
• Project ‘Renovatie fietspad Mosstraat’ (Halen) Overeenkomst tot het vestigen van een erfdienstbaarheid
tussen stad Halen en O.V. Fluvius Limburg - beslissing

OCMW
• Wachtlijstbeheer thuiszorgdiensten - aanpassing – beslissing
• Samenwerkingsovereenkomst GBO ikv opvang Oekraïense
vluchtelingen - subsidieverdeling - beslissing
• Voorstel uitbetaling kilometervergoeding thuiszorgdienst:
onderhoudsmedewerkers, verzorgenden en logistiek
personeel - beslissing
• Jaarrekening OCMW Halen, dienstjaar 2021 - Goedkeuring
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BURGERZAKEN
ALLERHEILIGEN
Sinds 1 oktober zijn op de begraafplaatsen in Halen
(Velpen) en Zelem vervallen concessies aangeduid.
Zo zal je aan de ingang van het kerkhof een aanplakbiljet
zien en aan de betreffende graven individuele bordjes.
De nabestaanden hebben een jaar om de concessie te
hernieuwen.

OMGEVING

OPENBARE WERKEN
Wegen- en rioleringswerk: Stokstraat fase 2
Rioolbeheerder Fluvius en de stad Halen leggen een gescheiden
rioleringsstelsel aan in de Stokstraat.
Tegelijkertijd zal ook de rijweg mee vernieuwd worden.
De aangestelde aannemer is Carmans. Er is gepland om deze
werken te voltooien in februari 2023.

Concessies die niet hernieuwd worden, vervallen.
Het gemeentebestuur kan dan overgaan tot de
verwijdering en eventuele ontruiming van het graf.
Ook graven zonder concessies krijgen een aanduiding.
Hier hebben nabestaanden een jaar de tijd om toch
nog een concessie aan te gaan. Nadien worden de
grafmonumenten eigendom van het gemeentebestuur
en zal een verwijdering volgen.

Voor meer info
over de hernieuwing van een concessie
of voor andere vragen kan je steeds terecht
bij de dienst Burgerzaken
op 013 61 81 20
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Wegen- en rioleringswerk: Halensestraat / Vinnenhoekstraat
Rioolbeheerder Fluvius en de stad Halen leggen een gescheiden
rioleringsstelsel aan in de Halensestraat en Vinnenhoekstraat.
Tegelijkertijd zal ook de rijweg mee vernieuwd worden.
De aangestelde aannemer is V&V Infra.
Er is gepland om deze werken te voltooien in november 2022.

Werf Mosstraat - Vinnehoekstraat

Wegenwerk: Vinnehoekstraat / Mosstraat
De bouwheer stad Halen en gemeente Lummen leggen in
de Mosstraat - Vinnehoekstraat vrijliggende fietspaden aan.
Tegelijkertijd zal ook de rijweg mee vernieuwd worden.
De aangestelde aannemer is Ambaro. Tijdens de huidige fase zal
de weg tussen rotonde Halensebaan-Linkhoutstraat en de brug
Gete volledig afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer.
Het industrieterrein is enkel bereikbaar via de N2. Er is gepland
om de werken te voltooien in februari 2023.
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Wij trachten er samen met de aannemer op toe te zien dat de
aangegeven planning gerespecteerd wordt. Niemand heeft er
baat bij dat een project langer duurt dan voorzien.
Helaas kunnen we vandaag geen inschatting maken van
eventuele onvoorziene omstandigheden zoals weerverlet,
ongewoon lange levertermijn van materialen,… waardoor de
planning steeds indicatief is.

Het onderhoud van de buurtwegen
Er wordt een aanbesteding uitgeschreven om enkele
geselecteerde wegen een onderhoud te geven. Meestal wordt
er bijvoorbeeld een nieuwe asfalt toplaag aangebracht.

Bouwwerken:
uitbreiding van het stadhuis

De volgende (delen van) straten zijn voorzien om dit najaar en
in het voorjaar van 2023 een onderhoudsbeurt te krijgen:

Momenteel wordt er gewerkt aan de uitbreiding van
het stadhuis met als doel ook de medewerkers van het
OCMW in het stadhuis te huisvesten. Via deze uitbreiding
vergroten we de synergie van de diverse diensten en
centraliseren we de diensten.

•

Beekstraat

•

Ovonde

•

Molenstraat

•

Liebroekstraat

•

Kolenbergstraat (fietsbrug)

•

Begraafplaats Velpen

•

Firmin Jacobslaan

•

Van Zurpeledijk

De nieuwbouw naast het stadhuis is dus het gedeelte dat
dienst zal doen als uitbreiding van het stadhuis. Omdat
deze bouwwerken heel wat hinder met zich meebrengen,
verhuisden de stadsdiensten dan ook tijdelijk.

Op die manier kunnen
alle diensten optimaal
blijven verder werken en
kan de dienstverlening
gewoon doorlopen. Van
zodra het mogelijk is
zullen de stadsdiensten
terug operationeel zijn
vanuit het stadhuis.
Er is gepland om de werken volledig te voltooien
in februari 2023.

VEILIGHEID
Een nieuwe weg of een veilig fietspad aanleggen is nodig, maar kan natuurlijk niet zonder
hinder voor het passerend verkeer, de omwonenden en de omliggende bedrijven.
We vragen dan ook je begrip bij hinder en willen je vragen om de signalisatie te
respecteren voor je eigen veiligheid. Een werfzone betreden houdt namelijk risico’s in.
Voor verdere actuele info van de werken kan je terecht op onze website
www.halen.be waar je bij de nieuwsberichten regelmatig de stand van zaken
en de planning kan nalezen.

CON UNDER
STRU
CTIO
N
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TRAGE WEGEN PROJECT
Doorsteken, steegjes en fietsverbindingen, maar
evengoed bospaden en veldwegen zijn allemaal trage
wegen. Voornamelijk voetgangers en fietsers zijn er de
baas. We vinden ze overal in Halen: in de dorpskernen,
tussen de wijken en doorheen de open ruimte.
Het zijn vaak korte, snelle en veilige verbindingen tussen
jouw thuis en de school, het werk of de winkel.
Trage wegen verhogen ook de natuurbeleving,
bevorderen gezonde ontspanning en maken deel uit van
ons erfgoed. En ze bieden ruimte voor ontmoeting,
om te spelen en leiden je langs verrassende plekken in
de stad.
Jammer genoeg kennen we deze trage wegen niet
allemaal of zijn sommigen in slechte of onbruikbare
staat. Bijgevolg blijven hun troeven sterk onderbenut.
Daarom begon de stad het netwerk samen met
Trage Wegen (www.tragewegen.be) en lokale vrijwilligers
te inventariseren. Sinds ons infomoment op
7 september zijn de vrijwilligers op pad om deze trage
wegen in kaart te brengen. Op die manier krijgen we
een geactualiseerd beeld en kan het netwerk naar de
toekomst toe verbeterd en versterkt worden.

HOU HET MOOI!
Stoor jij je ook aan afval
dat achterblijft op straten,
bossen en andere
openbare plaatsen?

Wij ook!

Samen met ‘Mooimakers’, het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil
en sluikstort, willen wij hier iets aan doen! Gelukkig geraken
we samen al een heel eind. Ben je onderweg en is er geen
vuilnisbak in de buurt? Gooi je afval thuis in de vuilbak.
Naar het recyclagepark met de aanhangwagen?
Dek deze goed af zodat er onderweg niets kan wegwaaien.
Is de glasbol vol? Laat het glas dan niet langs de bol staan,
maar breng het naar een andere bol of neem het terug mee
naar huis. Samen gaan we voor een propere stad!
Buurtbewoners die mee zorg dragen voor hun buurt, kunnen
ondersteuning krijgen. Organiseer je een opruimactie?
Hou je een plek of een traject proper, alleen of met een groep?
Voeg dan je actie online op de website www.mooimakers.be toe.
Dan verschijnt jouw naam bij de zone die je opruimt. Wie online
zo een plek ‘claimt’, krijgt automatisch informatie over mogelijke
ondersteuning van de stad. Wij zorgen voor zakken,
handschoenen, grijpstokken en de ophaling van het verzamelde
afval.
Sluikstort
Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of
bedrijfsafval. Het gaat dan om afvalstoffen die gestort of
achtergelaten worden:
• op plaatsen waar het niet mag;
• op momenten waarop dat niet is toegelaten (afval mag pas
na zonsondergang de dag voor de ophaling aangeboden
worden);
• en/of in de verkeerde bakken of containers.
Sluikstort kan je aan onze milieudienst melden.
Dit kan via een digitaal meldingsformulier
of via mail naar milieudienst@halen.be.

Een defecte straatlamp?

Fluvius beheert ruim een miljoen openbare verlichtingspunten
over heel Vlaanderen.
Een kapotte straatlamp kan je gratis melden.
De ploegen van Fluvius zorgen bij een eerstvolgende passage in
de buurt voor de herstelling. Zeker nu het vroeger donker wordt,
is een goede straatverlichting extra belangrijk. Je kan je melding
rechtstreeks bij Fluvius doen via www.straatlampen.be .
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ECO2050:

Samen windenergie op zee ondersteunen
Investeer via de coöperatieve vennootschap ECO2050
in de windparken op de Noordzee. Zo ondersteun je het
klimaat én het kan je een mooi rendement opleveren.
Een win-win situatie dus, voor jou en je leefomgeving!
ECO2050 is een initiatief van Nuhma, Het Limburgs
klimaatbedrijf, waartoe ook Halen behoort. Nuhma
investeert al 20 jaar in de productie van hernieuwbare
energie via participaties in diverse vennootschappen zoals
o.a. Aspiravi, Limburg Wind en Bionerga.
In 2019 besliste Nuhma om een coöperatieve
vennootschap op te richten: ECO2050. Dit om
burgers te betrekken en hen de kans te bieden ook te
investeren in haar groene energieprojecten. Sinds 2020
is ook Efin betrokken in ECO2050. Efin is in handen
van 15 gemeenten en investeert net als Nuhma in
vennootschappen die actief zijn in hernieuwbare
energieproductie.

Raadpleeg www.eco2050.be
voor meer info of stuur je vraag
via e-mail
naar welkom@eco2050.be.

Via ECO2050 investeer je in drie windparken op de
Noordzee: C-Power (54 turbines) het eerste Belgische
offshore windpark, Rentel (42 turbines) en tot slot
SeaMade (58 turbines). De drie parken samen zijn goed
voor de energieproductie equivalent aan het verbruik
van méér dan 1 miljoen gezinnen! Wist je trouwens dat
ECO2050 op heden de enige coöperatieve vennootschap
is met een lopende uitgifte die burgers in staat stelt te
participeren in de offshore windprojecten in de Belgische
Noordzee? We stellen dan ook met enige fierheid dat we
voorloper zijn in burgerparticipatie voor wind op zee!
Zo ondersteunen we allen samen de energietransitie.
Ook jij kan je steentje bijdragen aan de energietransitie
en meewerken aan duurzame oplossingen voor de
huidige maatschappelijke uitdagingen.
Windenergie op zee ondersteunen, kan door in te
tekenen op aandelen via de website van ECO2050 vanaf
50,64 euro per aandeel. Je wordt regelmatig betrokken
bij de werking van ECO2050 om zo samen meer draagvlak
te creëren voor een duurzaam energiebeleid.
Tot slot kan een aandeel in ECO2050 je als coöperant
een mooi rendement opleveren.
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SUBSIDIES klimaat en biodiversiteit
Ben je een inwoner, vereniging of school van stad Halen?
Dan heb je zeker een projectje dat in aanmerking kan komen voor het
aanvragen van een van deze subsidies. Projecten die hiervoor in aanmerking
komen zijn zeer verschillend.
Denk je er bijvoorbeeld aan om je gazon om te vormen naar een bloemenweide, wil je een poel aanleggen of een andere vorm van regenwateropvang
voorzien, wil je jouw tuin opfleuren met enkele hoogstamfruitbomen, een
groendak of groene gevel aanleggen, extra isoleren, maatregelen die de
CO2-uitstoot verminderen, energiebesparende maatregelen, …?
Kijk dan snel op onze website “stad Halen – wonen en leven – milieu,
natuur en duurzaamheid – subsidies milieu en natuur” en vul het
aanvraagformulier in. Dit is slechts een kleine moeite en je kan er tot
50% van je investering mee terugverdienen (met een maximum van 200 euro).
Voor scholen en verenigingen kan dit zelfs oplopen tot maximum
70% met een maximum van 500 euro.

Bladafval kan
vanaf 2 november
naar het recyclagepark
Ook dit jaar kan je vanaf woensdag 2 november tot en met
dinsdag 31 januari 2023 op de Limburg.net-parken kosteloos
bladafval van het openbaar domein afleveren. Het moet wel
gaan om zuiver bladafval van bomen op openbaar domein
en niet om ander fijn tuinafval of snoeihout. Wie tussen zijn
bladafval ander afval vermengt, krijgt dit aangerekend op zijn
quotum groenafval. De parkwachters zullen hierop toezien.
Hoe wordt deze aanlevering van bladafval geregistreerd?
• Je verzamelt zuiver bladafval in een zak of bak
• Met je eID registreer je je bij het oprijden van het de
weegbrug
• Je kiest voor de knop ‘bladafval’
(is niet het ganse jaar door zichtbaar)

WINTERUURREGELING
VAN KRACHT
OP HET RECYCLAGEPARK
Vanaf woensdag 2 november gaat de winteruurregeling
in op het recyclagepark. Vanaf dan kan je op volgende
tijdstippen je afval naar het park brengen:
Maandag

Gesloten

Gesloten

Dinsdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 16.00 uur

Woensdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 16.00 uur

Donderdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 16.00 uur

Vrijdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 16.00 uur

Meer info over de werking van een Limburg.net-park
In sommige straten zal de stad, net als de vorige jaren,
ook bladkorven plaatsen. Ook hierin mogen er enkel de
bladeren van laanbomen in verzameld worden.
Bij misbruik worden de korven terug weggenomen.
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vind je op www.limburg.net/recyclageparken.

WELZIJN
Opvang.Vlaanderen
In de afgelopen maanden heeft de stad Halen samen
met Opvang.Vlaanderen een platform gelanceerd
waarop ouders eenvoudig opvang kunnen zoeken voor
hun kind. Ouders kunnen online een aanvraag bij het
opvanginitiatief van hun voorkeur indienen.
Je kan je aanmelden op
www.opvang.vlaanderen/#/halen en het aanbod
doorzoeken. Via je persoonlijk profiel kan je al je
aanvragen vlot opvolgen.
Het Lokaal Loket Kinderopvang biedt ondersteuning
aan in deze zoektocht. Contacteer ons via
welzijnsdienst@halen.be of 013 46 03 78.

Infomoment:

Omgaan met koppige peuters en
kleuters
Maandag 21 november om 19u30

“Ik ben twee en zeg nee”. Peuters en kleuters maken grote
sprongen in hun ontwikkeling. Je kind ontdekt wie hij is en
wordt zelfstandiger. Hij botst hierbij op grenzen met een
driftbui tot gevolg. Ondanks dat het normaal gedrag is, is
het een uitdagende periode voor ouders. Samen bekijken
we hoe je je kind kan ondersteunen.
LDC De Klapstoel, Diestersteenweg 42, Halen
Inschrijven kan via 0490 44 16 11 of
www.opvoedingswinkelwestlimburg.be/vormingen
Een organisatie van Huis van het Kind Halen
en Opvoedingswinkel West-Limburg

Week van de kinderopvang
Van 10 tot en met 16 oktober vierden we de week van
de kinderopvang. Dagelijks vertrouwen talloze ouders
hun meest kostbaarste bezit toe aan de begeleiding van
de opvang. Elke dag spelen zij de sterren van de hemel
en zetten ze zich met hart en ziel in om elk kind een fijne
opvangtijd te bezorgen.

Zich aanpassend aan elke situatie of omstandigheid tot ze
soms ‘sterren zien’, staan de begeleiders elke dag opnieuw
paraat. Ze verdienen stuk voor stuk een podium, dat is
zeker!
Daarom werden deze ‘Sterren op de speelvloer’ die week
extra in schijnwerper geplaatst.
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OKTOBER 2022: MAAND VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER.

Ik doe het straks wel. Eerst nog wat lezen.

BLA
BLA
BLA

GEEN EXCUSES. LAAT EEN SCREENINGSMAMMOGRAFIE NEMEN.

VROEGTIJDIGE OPSPORING IS DE BESTE BESCHERMING
TEGEN BORSTKANKER
Laat van je 50ste tot en met je 69ste elke twee jaar een screeningsmammografie nemen.
Een screeningsmammografie kan afwijkingen in je borsten vroegtijdig opsporen, lang voordat
je er zelf iets van merkt. Borstkanker kan al in een vroeg stadium worden opgespoord. Tijdig
opsporen is belangrijk. Doordat de ziekte vroeger wordt vastgesteld, kunnen verwikkelingen of
een (zwaardere) behandeling worden vermeden en is de kans op volledige genezing groter.
DE TIJD VLIEGT: TWEE JAAR IS ZO VOORBIJ…

Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep behoort en
het twee jaar geleden is dat je een mammografie liet nemen.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 tussen 9 en 12 uur en
13 en 16 uur, stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar
https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be/
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, contacteer je huisarts.
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Corona: HERFSTBOOSTERCAMPAGNE IS VOLOP BEZIG
Alle 18-plussers krijgen een nieuwe boosterprik tegen het
coronavirus aangeboden. De Halenaar kan opnieuw terecht
in het vaccinatiecentrum in Webbekom.
De herfstboostercampagne startte vanaf 12 september 2022
in het vaccinatiecentrum in Webbekom. Intussen is deze
campagne volop bezig en ontving bijna iedereen haar of zijn
uitnodiging.
Er wordt ingeënt met aangepaste vaccins die goedgekeurd zijn
voor gebruik door de EMA. Ze bieden een betere bescherming
tegen de omikronvariant.
De regering raadt mensen met een hoger risico en onderliggende aandoeningen sterk aan om zich te laten vaccineren.
Het gaat dan om 65-plussers, mensen met een verminderde
immuniteit, bewoners van woonzorgcentra en iedereen
werkzaam in de zorgsector.

Winter op komst?
V.U.: Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel – versie 07/2021

Haal dan snel je griepprik!

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt?
De COVID-19 epidemie maakt het ook dit jaar extra belangrijk
voor risicogroepen om zich te laten vaccineren tegen de griep.
Behoor je tot één van volgende groepen, vraag dan je vaccin in
de apotheek zodra het beschikbaar is. Je hebt daarvoor geen
voorschrift meer nodig.
Wie laat zich het best vaccineren?
• Iedereen vanaf 50 jaar;
• zwangere vrouwen;
• chronisch zieken;
• mensen die in een woonzorgcentrum, psychiatrische
instelling voor langverblijf of instelling voor personen met
een beperking opgenomen zijn;
• iedereen die onder hetzelfde dak woont als deze
risicogroepen;
• iedereen die onder hetzelfde dak woont als kinderen
jonger dan 6 maanden;
• iedereen werkzaam in de gezondheidssector.

LAAT GRIEP
DEZE WINTER
IN DE KOU
STAAN
Zwanger, 65+, diabetes of chronisch ziek?
Bescherm jezelf: laat je vaccineren.

Hoeveel kost je griepvaccin?
Voor risicogroepen kost het vaccin minder dan 5 euro.
Verblijf je in een woonzorgcentrum dan is het zelfs gratis.
Wil je weten of je tot een risicogroep behoort en hoeveel je
griepvaccin precies kost? Vraag het je huisarts of huisapotheek.

LAATJEVACCINEREN.BE
AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID

Meer weten over griep en griepvaccinatie?
Surf naar www.laatjevaccineren.be.
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In de periode rond 11 november gaan er naar jaarlijkse traditie weer duizenden vrijwilligers
op pad voor 11.11.11, de koepelorganisatie van Internationale Solidariteit.
Vrijwilligers komen op zaterdag 12 november langs voor de deur-aan-deurinzameling
in onze stad.
Ze roepen op voor een rechtvaardig beleid dat de ongelijke
gevolgen van de klimaatcrisis bij de wortel aanpakt.

De klimaatcrisis treft niet iedereen gelijk.
Integendeel. De grootste gevolgen, zoals extreem weer en
de stijgende zeespiegel, treffen vooral mensen in de landen
die het minst verantwoordelijk zijn. Dat klimaatonrecht zien
we bijvoorbeeld in Bangladesh, waar vissersdorpen langzaam
verdwijnen in de stijgende zee. Of in Zambia, waar de droogte
het stilaan onmogelijk maakt om landbouw te bedrijven.
Maar klimaatonrecht is geen ver-van-ons-bed show. Ook bij
overstromingen in België delen kwetsbare mensen het hardst in de
klappen.

GROS

Het klimaatprobleem is dus ook een socio-economisch probleem.
Veel slachtoffers kunnen zichzelf niet beschermen, omdat de
middelen daarvoor ongelijk verdeeld zijn. En op politieke steun
moeten ze meestal ook niet rekenen. Hoewel de toestand
bijzonder ernstig is in grote delen van de wereld, is er van urgentie
en internationale samenwerking nog nauwelijks sprake.

Halen is een Fairtrade gemeente, wat betekent
dat veel handelaars, bedrijven en scholen in onze
stad zich inzetten voor eerlijke en duurzame
(lokale) handel. Een belangrijk luik is interculturele
ontmoetingen. We werken aan een beleid om
contacten tussen verschillende culturen te
bevorderen.
Zo kunnen jongeren die op uitwisseling gaan bij
ons bijvoorbeeld een subsidie aanvragen voor hun
ontwikkelingswerk in het buitenland.
Er is een goede samenwerking met de mensen van
Sint-Vincentius. Zij werken aan de vierde wereld
problematiek met bijvoorbeeld maaltijdbedelingen.

Een steeds grotere groep mensen heeft dat begrepen.
Klimaat- en burgeractivisten, gemeenschappen en middenveld
voeren actie. Moedige politici nemen hun verantwoordelijkheid.
Ondernemers brengen een rechtvaardige en duurzame wereld in
de praktijk. Wetenschappers, grote denkers en bekende mensen
gebruiken hun kennis en invloed. Individuen gaan bewuster leven
en laten hun stem horen.
Ook 11.11.11 zet alles op alles om een krachtdadig beleid te eisen.
De klimaatcrisis moet bij de wortel aangepakt worden en wel
meteen. Samen voeren we strijd tegen klimaatonrecht en voor een
duurzame en rechtvaardige wereld. Nu het nog kan.
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De Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking
Halen, kortweg ‘GROS', is de overleg- en adviesraad
van het samenwerkingsverband van alle personen
en verenigingen, die in de stad Halen actief zijn op
het vlak van internationale solidariteit en Derde
Wereld.

Heb je interesse om hierin een helpende hand te
zijn? GROS is op zoek naar nieuwe leden voor
hun raad.

Wij zoeken nieuwe leden.

LDC De Klapstoel
Opendeurdag was een succes!
Tijdens de opendeurdag van zondag 4 september mochten
we meer dan 170 enthousiaste bezoekers verwelkomen.
Zij konden uitleg krijgen over een 40-tal verschillende
activiteiten en meteen proeven van yoga, klankschalenmeditatie, Linedance en Zumba.
Als afsluiter werden ze getrakteerd op prachtige muziek
en zang gebracht door onze Klapband.
Een overzicht van onze activiteiten vind je terug op onze
website www.deklapstoel.be. We hopen jou dan ook te
mogen verwelkomen op een van onze activiteiten.

ACTIVITEIT IN DE KIJKER
DOE MEE MET HET REPAIR CAFÉ!

Repair Café Halen is een buurtinitiatief dat repareren
promoot als alternatief voor weggooien, dat reparatiekennis
wil behouden en dat de buurt wil versterken. Elke tweede
woensdag van de maand organiseren we een Repair Café
van 13.00 u. tot 16.00 u.
Je kan bij ons terecht voor het herstellen van:
• kledij en textiel;
• elektrische toestellen (bv broodrooster, mixer,…);
• allerlei voorwerpen;
• elektronica, computer,…

Heel deze dag werd gedragen en mee mogelijk gemaakt
door een grote groep vrijwilligers.

Een welgemeende dankjewel
aan alle vrijwilligers,
jullie maken echt het verschil,
het hele jaar door!
Heb jij zin in vrijwilligerswerk?
Meld je dan aan via 013 46 03 78
of dienstencentrum@halen.be.
We zoeken o.a. nog enkele mensen om te helpen
bij de Klapstoelquiz.

De voorbije maanden waren een succes voor de Klapbus.
De buurtbewoners werden door onze vrijwilligers ontvangen
voor een gezellige babbel en kregen de nodige info over het
zorg -en dienstverleningsaanbod. Onze bus rijdt dit jaar
de laatste keer uit op 26 oktober. Je vindt ze dan in de
Pijpenpoelstraat vanaf 09.30 u.
Wil je deelnemen aan activiteiten in De Klapstoel,
maar is vervoer voor jou een probleem?
Dan kan je een beroep doen op de Klapbus. Een vrijwilliger
haalt je op en brengt je na de activiteit terug naar huis.
Je dient dit vervoer wel minstens 2 dagen vooraf aan te
vragen via 013 46 03 78.
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TWINSPORTEN
Op zaterdag 27 augustus liet Halen zich weer van zijn
warmste kant zien met Twinsporten.
Dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers konden we er dit
jaar opnieuw een groot succes van maken. Bezoekers konden
verschillende activiteiten doen op de vier thema-eilanden:
rustig een rondrit met een treintje of de huifkar maken,
helemaal naar boven klimmen op de klimmuur, het beste
van jezelf in de fotostudio of bij de playback show geven,
knuffelen met konijnen, ezels of kippen aaien, naar hartenlust
djembé spelen, jezelf laten grimeren tot een prinses of een
stoere tijger of met een echte brandweerslang spuiten,…
Het kon er allemaal!
Radio Twin zorgde voor de nodige ambiance en de vliegende
reporters brachten een verslag uit van de spannende
eendjesrace. Met ronkende motoren reden de blinkende
oldtimers de King en Queen en hun gevolg door de straten
van Halen in de sterrenparade. Marie-Jeanne Vandyck
en Yves Segers gaven het beste van zichzelf en zetten het
Twinsportpaleis in vuur en vlam.

De volgende editie van Twinsporten
zal plaatsvinden
in augustus 2024.

Hopelijk ben
jij
dan ook (teru
g)
van de partij.

16 INFOBLAD HALEN OKTOBER/DECEMBER 2022

Wensboom
Nog enkele weken en dan begint stillaan de eerste
kerstversiering op te duiken.
Na het succes van vorig jaar verschijnt in de bibliotheek
terug een speciale kerstboom. In deze boom kan je de
wensen terugvinden van kinderen uit kansengroepen.
Als je een wens plukt, zie je geschenkjes op de briefjes
staan. Je gaat daarvan eentje kopen en brengt dat
binnen in de bib.
Je weet niet voor wie je kerstcadeautje bestemd is,
maar je maakt er een kind heel erg gelukkig mee.

VRIJE
WELZIJN
TIJD
Oproep:
Kampioenen seizoen 2021-2022
Tijdens de algemene vergadering van de sportraad in
december vieren we dé Bijzondere Kampioenen en de
Sportpluimen van Halen, bij voldoende kandidaten.
1/ BIJZONDERE KAMPIOENEN:
a/ Wie wordt dé beloftevolle jongere, dé sportman,
dé sportvrouw en dé sportploeg van het voorbije
seizoen?
Dit zijn de sporters die zeer opvallende sportieve
prestaties in 2021-2022 hebben geleverd.
b/ Wie kan dé trofee der sportverdienste winnen?
Iedereen die zich jarenlang als sporter, organisator, bestuurslid, klusjesman of club zéér verdienstelijk maakte.

WEEK VAN DE SMAAK: ‘SAMEN SMAAKT BETER’
Voedselintoleranties, je hoort het meer en meer.
Maar wat is het? Hoe kan ik er voor zorgen dat iedereen kan
genieten van iets lekkers? Kom het te weten tijdens deze
lezing met tips & tricks, een bakdemo en lekkere proevertjes
die je mee naar huis mag nemen.
wanneer?
maandag 21 november
wat kost het? 25 euro
		
maximum 20 personen
Inschrijven is dus noodzakelijk via https://reservaties.halen.be

SKIËN IN DE KERSTVAKANTIE
Op donderdag 5 januari gaat Afdeling Vrije Tijd opnieuw
skiën in Snow Valley Peer. 2 uur skiën/snowboarden voor
kinderen van 10 tot en met 16 jaar.
Voor meer informatie kan je terecht bij
Afdeling Vrije Tijd - Sportlaan 4 - tel: 013/35 08 36
of reservaties@halen.be

2/ WIE VERDIENT EEN SPORTPLUIM?
Een vrijwilliger die minstens 20 jaar of langer actief is
in de sportclub. Tijdens de sportviering overhandigt iemand van het clubbestuur een aandenken, geschonken
door het stadsbestuur, aan de verdienstelijke vrijwilliger
of lid sportclub. Deze personen worden door jullie uitgenodigd om aanwezig te zijn.
3/ WIE IS KAMPIOEN?
Iedereen die een sportieve titel behaalde in het seizoen 2021-2022 (gewestelijk tot internationaal, zowel
als individu of als ploeg). Graag de volgende gegevens
van de kandidaat vermelden: naam, adres, titels en korte
uitleg. Eigen clubkampioenen komen niet in aanmerking.
Deze personen krijgen een eervolle vermelding in het
gemeentelijk infoblad begin 2023.

Bezorg ons je nominaties ten laatste op 13 november
2022 aan de sportdienst van Halen
(sportdienst@halen.be – 013/35 08 36 – Sportlaan 4A,
3545 Halen).

BOSLOOP ZELEM
Nu zondag 23 oktober kan je in Zelem terecht voor een
recreatieve jogging (op onverharde wegen) die deel uitmaakt
van het Loopcriterium Ham - Leopoldsburg - Heusden-Zolder Beringen en Halen en is geschikt voor zowel de beginnende
als meer geoefende loper.
Er is een keuze tussen 3 afstanden: 4, 8 of 12 km.
Deelnameprijs: € 2
Parking:
weide Bakelstraat 6, 3545 Zelem (Halen) - 		
bereikbaar via de Meldertsestraat.
Meer informatie: https://www.facebook.com
loopcriterium.limburg
of via sportdienst@halen.be
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SPEELPLEINWERKING
Tijdens de zomervakantie beleefden
heel wat kinderen weer de tijd van hun
leven. Twee maanden lang werd er naar
hartenlust geravot aan de chirolokalen.

MAAND
VAN DE HALENSE
JEUGDHUIZEN

Naast de dagelijkse creatieve activiteiten werden er ook
workshops op het plein gegeven.

November is traditiegetrouw de maand van de Halense
jeugdclubs. Tijdens deze maand zullen er verschillende
toffe thema avonden georganiseerd worden door JC Sfinx,
JC de Berg en JH ’t Leerke.

Tijdens de herfstvakantie voorzien we opnieuw speelpleinwerking op 31 oktober,
3 en 4 november!

Kom zeker een kijkje nemen in één van de Halense
jeugdclubs!

Kom dus zeker naar Domein de Panoven en laat je onderdompelen in een wereld vol spel en fun!
Meer info?
Je kan hiervoor ook contact opnemen met de jeugddienst
via jeugddienst@halen.be of 013/35 08 36.

Tip:
Hou de facebookpagina van jeugddienst
Halen in de gaten voor meer info!

KINDERGEMEENTERAAD
Ben je leerling van het 5de leerjaar uit de school van Halen, Loksbergen of Zelem en heb je tijd en zin om
in de kindergemeenteraad te zetelen? Stel je dan zeker kandidaat via de brief die je op school ontving!
Op 7, 8 en 9 november zijn het verkiezingen voor de kindergemeenteraad!
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BIBNIEUWS
VOORLEESHALFUURTJES
IN DE BIB!
Ons voorleeshalfuurtje gaat weer door!
Elke laatste woensdag van de maand kan je om 14.00 uur
komen luisteren naar de mooiste verhaaltjes. In november
doen we een ‘speciale editie’ want dan is het voorleesweek!
Op 30 november gaat het voorleeshalfuurtje daarom
uitzonderlijk om 15.00 uur door in plaats van het
gebruikelijke uur.
Saar en Kasper,
mama en zoon,
lezen alle twee super
graag en komen dat
met ons delen.
Kom gezellig
meeluisteren!

OPROEP
Gezelschapsspelletjes
Heb jij nog gezelschapsspelletjes die je niet meer gebruikt,
maar die wel nog netjes en volledig zijn? Daar zou de bib
heel blij mee zijn! Zowel volwassen- als kinderbordspellen
zijn welkom. Wij willen graag een spelletjescollectie
uitleenbaar maken in onze bib, dus veel mensen gaan er
nog plezier aan hebben!

DAISY-BOEKEN IN DE KIJKER
Daisy-boeken zijn luisterboeken, bestemd voor mensen voor
wie lezen moeilijk is of moeilijk wordt. Ze zijn er in alle soorten
en alle genres en worden gratis ter beschikking gesteld in de bib
en via Luisterpuntbibliotheek. In onze online catalogus worden
deze boeken aangeduid met een hoofdtelefoontje:
Daisy staat voor Digital Accessible Information System.
Dit is de wereldwijde standaard voor luisterboeken voor
personen met een leesbeperking. Het grote voordeel daarvan
is dat je zo'n 'boek' kan hanteren als een gewoon boek. Je kan
in één ruk door lezen, maar je kan ook door het boek bladeren,
van zin naar zin, bladzijde naar bladzijde en van hoofdstuk naar
hoofdstuk. Je kan stukken opnieuw beluisteren, stiekem vooruit
lezen, een bladwijzer plaatsen enz.

In onze bib kan je aan de balie een collectie Daisyboeken
uitlenen, of je kan je rechtstreeks lidmaken op
luisterpuntbibliotheek.be.
Dat kan voor jongeren met een leesbeperking zoals dyslexie of
blinden, maar ook evengoed voor
een senior die lezen
niet meer zo makkelijk vindt
als vroeger.

DE BIB.NETWERK
Bibliotheek Halen is deel van het Slim Netwerk. Tot 2019 was onze bib deel van het provinciale
netwerk. Vandaag de dag rijkt ons bibliotheeknetwerk al ver over de provinciegrens heen en zijn
ook heel wat Vlaams-Brabantse bibliotheken aangesloten.
Een netwerk met de baseline ‘bibliotheken samen slimmer’.
Samenwerken maakt de bibliotheken slimmer, maar biedt vooral
ook voor de klanten voordelen. Wanneer je lidgeld betaalt in één
bibliotheek van het netwerk, ben je immers onmiddellijk lid van alle
netwerkbibliotheken. Dit maakt de collectie die rechtstreeks voor
jou beschikbaar is groot maar ook laagdrempelig. Het enige wat je
moet doen de eerste keer je in een andere netwerkbib komt, is aan
de balie melden dat je reeds lid bent in Halen. De baliemedewerker
activeert je lidmaatschap kosteloos. Voor Halenaren zijn in
de eerste plaats de randgemeenten Bekkevoort, Kortenaken,
Geetbets, Lummen en Herk-de-Stad interessant. Ben je toevallig in
Overijse of Lommel, dan werkt het net zo goed. Je moet de boeken wel terugbrengen naar de bibliotheek waar je ze uitleende.
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OCMW
Dat de energieprijzen hard gestegen zijn, moeten
we je wellicht niet meer vertellen. Samen met de
stijgende kosten voor wonen, transport en boodschappen zorgt dit er voor dat het alsmaar lastiger
wordt om elke maand rond te komen.
Misschien is dit ook voor jou het geval.

WIJ SOMMEN HIERONDER ALVAST ENKELE
STEUNMAATREGELEN VOOR JE OP.
• TOELAGE SOCIAAL VERWARMINGSFONDS
(ook gekend als verwarmingstoelage)
• Let op: nieuwe voorwaarden sinds 1 juli 2022
• Voor de meest kwetsbare gezinnen
• Aan te vragen via het OCMW
• Voor de aankoop van:
-

huisbrandolie of propaangas in bulk.

-

aankoop van huisbrandolie of lamppetroleum

		

(type c) aangekocht aan de pomp in kleine

		

hoeveelheden of jerrycans

• STOOKOLIEPREMIE
• Een éénmalige premie voor elke gebruiker van
stookolie en/of propaangas – in bulk
• Aan te vragen bij FOD economie voor 10 januari
Wist je dat er verschillende opties zijn waar je (misschien)

2023, online of via een papieren versie

recht op hebt. Je kan dit zelf nakijken via een handige tool
‘Vraag het aan Mina’. In een aantal vragen helpt de digitale

• FEDERALE VERWARMINGSPREMIE

assistente Mina je op weg om de juiste steunmaatregelen

• Wordt automatisch toegekend door je (toenmalige)

terug te vinden.

elektriciteitsleverancier aan elk huishouden dat op

Ga hiervoor naar https://www.verwarmingsfonds.be/index.

31 maart 2022 een lopend elektriciteitscontract had

php/vraag-het-aan-mina

voor zijn woning
• De premie werd ofwel ingehouden van je voorschot

Indien je graag meer uitleg hebt of hulp bij het aanvragen van

factuur/afrekening of je ontving een kredietnota

een premie kan je contact opnemen met het OCMW op het
nummer 013 46 15 17.

Voor de meest actuele info kan je steeds contact opnemen
met sociale dienst OCMW Halen op 013/46 15 17
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WONEN
INFOSESSIE OVER
VOORDELIGE LENINGEN
EN PREMIES BIJ RENOVATIES

LEER HOE JE
KAN BESPAREN
OP JE ENERGIEFACTUUR!

HEB JE RENOVATIEPLANNEN?
Wist je dat je dan misschien kan rekenen op voordelige
leningen en premies?

Je verneemt er alles over tijdens
EEN INFOSESSIE OP DINSDAG
8 NOVEMBER VAN 19.00 TOT 21.00 UUR
in GC De Rietbron

Je wil je woning energetisch renoveren en bent op
zoek aan duidelijke informatie over voordelige
leningen en premies? Dan is deze infosessie zeker iets
voor jou! Er zijn heel wat mogelijkheden om die slimme
investering financieel te ondersteunen.
Zo is er de Mijn VerbouwLening waarvan je gebruik kan
maken. Ook zijn er nog steeds heel wat premies waarop
je recht hebt wanneer je bepaalde werken uitvoert.
Tijdens deze infosessie geeft een specialist van het
energiehuis Limburg een heldere en duidelijke uitleg
over deze leningen en premies.

Wil je zonder moeite en zonder grote investeringen
honderden euro’s per jaar besparen op jouw
energiefactuur en dit met weinig moeite?

Dan is de sessie
‘snelle energiebesparing’
op woensdag 23 november
van 19.30 tot 21 uur
in De Markthallen iets voor jou!

Misschien heb je er ook al eens aan gedacht om je
pand te verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor?
Ook dan kan je rekenen op heel wat extra voordelen
en extra premies. Ook hierover vertellen specialisten je
alles.

Een energiespecialist geeft jou praktische info over het
energieverbruik van huishoudtoestellen, verwarming,
verlichting en de digitale meter. Zo kan je nadien meteen
vlotjes aan de slag.

Deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht
via www.energiehuislimburg.be/infosessies-renovatie/

Fluvius en de energiespecialisten van Bond Beter
Leefmilieu ontwikkelden samen deze avondsessie met
een hele reeks verrassende energietips.

Deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht
via https://www.fluvius.be/nl/thema/benoveren/
energiefitsessies.
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SOCIAAL TARIEF

VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT
Wie komt in aanmerking?
Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is een
goedkoper tarief dan het normale energietarief.
Het tarief is bedoeld voor mensen die zich in een moeilijke of kwetsbare situatie bevinden. Ze ontvangen bijvoorbeeld een leefloon, een tegemoetkoming als persoon met
een handicap of een inkomensgarantie voor ouderen.
Automatisch toegekend!
Het sociaal tarief is hetzelfde bij alle energieleveranciers.
Zij zijn verplicht het toe te kennen aan iedereen die er
recht op heeft. Het sociaal tarief wordt automatisch toegekend. Als particulier hoef je geen stappen te ondernemen. Het is de FOD Economie die om de drie maanden
aan de energieleverancier meedeelt welke klanten recht
hebben op het sociaal tarief.
Tot eind december ‘22 ook sociaal tarief voor mensen
met een verhoogde tegemoetkoming
Het sociaal tarief werd sinds 1 februari 2021 ook uitgebreid tot residentiële klanten van energieleveranciers die
een verhoogde tegemoetkoming ontvangen. Als je recht
hebt op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorgen, dan eindigt de code onderaan je klever van
het ziekenfonds op '1' . Klanten die hier recht op hebben,
krijgen dit tijdelijke voordeel ook automatisch toegekend.
Wat als prijzen hoog blijven?
De federale regering bereikte een princiepsakkoord om
de uitbreiding van het sociaal tarief te verlengen tot eind
maart 2023 als de prijzen hoog blijven. Dat wordt in het
kader van de begrotingsopmaak voor 2023 nog definitief
beslist. De federale regering verlengde ook al de tijdelijke
btw-verlaging van 21 naar 6 procent op elektriciteit, aardgas en warmte via warmtenetten voor klanten zonder
ondernemingsnummer tot eind 2022. Deze maatregel
werd genomen om de gevolgen van de stijgende prijzen
op de energiemarkten op korte termijn te verzachten
voor gezinnen.
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Kende je deze voordelen voor mensen met (uitgebreid)
sociaal tarief al?
Heb je recht op sociaal of tijdelijk sociaal tarief?
Ken je deze voordelen op jouw maat al?
• Ontdek via een gratis energiescan van Stebo vzw
hoe je energie kan besparen!
Lees meer over de voorwaarden en meld je aan via
www.stebo.be/energie-en-waterscan .
Telefonisch kan je terecht op het nummer
089 77 81 28.
• Met de kortingsbon van Fluvius (t.w.v. € 250) koop je
een nieuwe, energiezuinige koelkast, diepvries,
wasmachine of droogkast. Lees meer over de
voorwaarden en vraag je bon aan via www.fluvius.
be/nl/thema/premies/kortingsbon-bij-de-aankoop-van-een-energiezuinige-wasmachine-of-koelkast
• Slim investeren in energie besparende maatregelen?
Een renteloze energielening maakt het betaalbaar!
Energiehuis Limburg zet je graag op weg.
https://energiehuislimburg.be/lening
• Mis ook de diverse premies voor energiebesparende
maatregelen niet. Ga langs bij het woonenergieloket
in je gemeente voor meer uitleg.
https://energiehuislimburg.be/contact/

BURGERLIJKE
WELZIJNSTAND

GEBOORTES
22/06
28/06
15/07
15/07
15/07
20/07
26/07
27/07
04/08
22/08
24/08
07/09
07/09
08/09
15/09

Buna Haxhija, Halen
Fay Wojcik, Zelem
Vital Vanmechelen, Zelk
Léonore Breugelmans, Halen
Obbe Pauwels, Zelem
Renée Sannen, Zelem
Fille Mertens, Halen
Louis Machiels, Halen
Ewout Jacobs, Zelem
Mona Baert, Zelem
Eléa Driesen, Zelem
Younes Chabtou, Halen
Celle Frederickx, Zelk
Noémi Schreurs, Halen
Sophia Pijpops, Loksbergen

HUWELIJKEN
09/07
09/07
05/08
13/08
13/08
19/08
27/08
27/08
03/09
16/09
23/09

Rugen Heidbüchel en Nele Crama, Zelk
Jordy Bossens en Vicki Dubois, Zelem
Geert Schraepen en Marie-Christine Froyen, Halen
Yannik Mullens en Isabel Vanhoutte, Loksbergen
Rob Conings en Cindy Smedts, Halen
Hans Verlinden en Sofie Degol, Halen
Joris Schepers en Liesbeth Postelmans, Zelem
Pascal Vercaeren en An Vanbrabant, Halen
Joeri Van Laken en Bea Schruers, Halen
Glenn Wouters en Katinka Buekers, Zelem
Brecht Branders en Shana Beynaerts, Loksbergen

GOUDEN BRUILOFTEN
06/07
07/07
07/07
08/07
11/07
15/07
28/07
29/07
04/08
21/08

Edgard Polleunis en Marie Volders, Zelem
Jean-Pierre Vanlaer en Constance Mondelaers, Halen
Jean Mariên en Maria Baeten, Zelem
Hubert Renders en Liliane Toetenel, Loksbergen
Roger Reynders en Rita Bullens, Zelem
Omer Kimps en Leona Bullens, Zelem
Guy Schots en Rita Dickmans, Halen
Donald Gacoms en Nicole Buttiens, Halen
Georges Roosen en Lucienne Vanwezemael, Zelem
Daniël De Coster en Rosa Maes, Zelk

DIAMANTEN BRUILOFT

07/07
14/07
28/07
04/08
04/08
16/08
01/09
05/09

Raymond Madalijns en Maria Vanbergen, Zelk
Emiel Vanaken en Anita Vanonckelen, Zelk
Paul Claeskens en Lizette Willems, Loksbergen
Maurice Alllard en Romaine Swinnen, Halen
René Wauters en Philomena Damours, Loksbergen
Philippe Fonderie en José Karremans, Zelem
Walter Thijs en Jeanine Magdelijns, Halen
Paul Vrancken en Magda Vaes, Zelk

BRILJANTEN BRUILOFTEN

17/07
02/08
26/08
28/09
28/09

Ferdinand Severi en Pelagie Wustenberghs,
Loksbergen
Persoons Roger en Marie Vandebon, Halen
Jozef Vaes en Eliane Mues, Zelem
Corneel Segers en Maria Reynders, Zelem
Maurice Roosen en Maria Stockmans, Zelem

OVERLIJDENS

23/06
23/06
27/06
04/07
06/07
14/07
19/07
20/07
31/07
06/08
08/08
09/08
10/08
20/08
26/08
02/09
02/09
05/09
07/09
09/09
09/09
11/09
11/09
13/09
14/09

Maria Lemmens, Halen
Marie Jeanne Vanhoren, Zelem
John Janssens, Zelk
Maria Nollet, Halen
Rosa Oyen, Zelem
Roger Adriaens, Halen
Jozef Walschot, Zelem
Yolande Denaigre, Zelem
Armand Vanschoenwinkel, Zelem
Denis Costermans, Loksbergen
Marc Brems, Zelem
Georgette Coppers, Halen
Ferdinand Creten, Loksbergen
Richard Buvens, Zelk
Willy Beliën, Zelem
Roger Persoons, Halen
Yvo Sannen, Zelem
Anna Heeren, Zelem
Elisa Claes, Zelem
Marie-Claire Vanwinghe, Zelem
Mariette Karremans, Zelem
Gaston Vanhove, Halen
Hilda, Swaen Loksbergen
Tony Moreels, Halen
Paul Strauven, Zelem
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ACTIVITEITEN

22/10/22

KFCMD Halen

Quiz

GC De Rietbron

23/10/22

Sportdienst

Bosloop

Bakelstraat, Zelem

26/10/22

Bibliotheek Halen

Voorleeshalfuurtje

Bibliotheek Halen

29/10/22

Ouderraad Tita Tovenaar

Pompoentocht

Buurthuis, Zelk

30/10/22

WTC Het Zilveren Wiel

Holle Wegen Rit

GC De Rietbron

Afdeling vrije tijd ism Speelpleinwerking
HAZELO

Speelpleinwerking

Chirolokalen De Panoven, Loksbergen

2 tot 4/11/22

Taekwondoschool Zelem

Taekwondokamp

Sporthal De Kambergen, Zelem

2 tot 4/11/22

BC Shuttle Halen

Badmintonkamp

Sporthal De Koekoek, Halen

3/11/22

LDC De Klapstoel

Warme maaltijd

GC De Rietbron

5/11/22

Ridders van de Kromme Elleboog

Carnavalbal

GC De Rietbron

8/11/22

Wonen West Limburg

Energiehuis

GC De Rietbron

11/11/22

Ridders van de Kromme Elleboog

Opening carnaval

Buurthuis, Zelk

12/11/22

Koninklijke Harmonie De Koorgalmen

Muziekcafé

GC De Rietbron

13/11/22

Team Hartendief

Eetdag

GC De Rietbron

30/11/22

Bibliotheek Halen

Leesclubje

Bibliotheek Halen

15/11/22

LDC De Klapstoel

Dansnamiddag

GC De Rietbron

16/11/22

Vrij en Vrouw

Poppenkast

GC De Rietbron

20/11/22

Halense Turnkring

Eetdag

GC De Rietbron

21/11/22

Cultuurdienst

Week van de smaak : lezing + bakdemo

GC De Rietbron

24/11/22

Neos ism de cultuurdienst

Lezing Stefaan Blommaert

GC De Rietbron

Het Halens Volkstoneel

Voorstelling

Buurthuis, Zelk

Bibliotheek Halen

Voorleeshalfuurtje SPECIAL

Bibliotheek Halen

Het Halens Volkstoneel

Voorstelling

Buurthuis, Zelk

3/12/22

Bokkenberg

Quiz

GC De Rietbron

8/12/22

LDC De Klapstoel

Warme maaltijd

GC De Rietbron

11/12/22

KV Loksbergen

Eetdag

GC De Rietbron

20/12/22

LDC De Klapstoel

Dansnamiddag

GC De Rietbron

26/12/22

KF Sint Lambertus Zelem

Eindejaarsconcert

Sporthal De Kambergen, Zelem

BC Shuttle Halen

Badmintonkamp

Sporthal De Koekoek, Halen

HaELEN 3545

Oudejaarsavond

GC De Rietbron

5/01/23

Afdeling vrije tijd

Skiën

Snow Valley Peer

5/01/23

LDC De Klapstoel

Warme maaltijd

GC De Rietbron

17/01/23

LDC De Klapstoel

Dansnamiddag

GC De Rietbron

19/01/23

Horizon Donk

Wandeling

GC De Rietbron

21/01/23

VBS 't Oogappeltje

Eetdag

GC De Rietbron

22/01/23

Ridders van de Kromme Elleboog

Eetdag

GC De Rietbron

23/01/23

Bibliotheek Halen

Leesclubje

Bibliotheek Halen

25/01/23

Bibliotheek Halen

Voorleeshalfuurtje

Bibliotheek Halen

30/01/23

Rode Kruis

Bloedinzameling

GC De Rietbron

31/10, 3 + 4/11/22

25/11 - 26/11
30/11/22
02/12 - 03/12

27 tem 30/12/22
31/12/22

