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OPENINGSUREN
STADHUIS • Markt 14
CULTUUR- en SPORTDIENST • Sportlaan 4A-B
Maandag:
13.00 - 19.00 u.
Dinsdag:
gesloten
Woensdag
08.00 - 12.00 u., 13.00 - 17.00 u.
Donderdag:
08.00 - 12.00 u., 13.00 - 16.00 u. op afspraak
Vrijdag:
08.00 - 12.00 u.
JEUGD- EN WELZIJNSDIENST • Diestersteenweg 42
Maandag:
13.00 - 19.00 u.
Dinsdag:
gesloten
Woensdag
08.00 - 12.00 u., 13.00 - 17.00 u.
Donderdag:
gesloten
Vrijdag:
08.00 - 12.00 u.
LCC 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:
09.00 - 13.00 u.
POLITIE • Sportlaan 2a
Maandag:
13.00 - 19.00 u.
Woensdag:
13.00 - 17.00 u.
Donderdag, vrijdag:
08.00 - 12.00 u.
CONTAINERPARK
Dinsdag en vrijdag:
09.00 - 12.30 u, 13.00 - 16.00 u.
Zaterdag:
09.00 - 12.30 u, 13.00 - 16.00 u.
OCMW, Halen Sportlaan, 2b
Maandag:
17.00 - 19.00 u.
Dinsdag, donderdag, vrijdag:
09.00 - 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:
09.00 - 13.00 u.
Zondag:
10.00 - 12.00 u.
DCO • Diestersteenweg 40
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag: 08.00 - 12.00 u.

Wijkkantoor Politie Halen:
Containerpark:
OCMW:
Sporthal Halen:
Sporthal Zelem:
GC De Rietbron:
Dienst Welzijn - LDC De Klapstoel:
Bibliotheek:
Gemeentelijke Basisschool Zelem:
Kinderdorp Halen:
Kinderdorp Zelem
Kinderdorp Loksbergen:
DCO:

Fax

Fax

013 61 81 20
013 61 81 21
013 61 99 24
013 44 46 69
013 46 03 70
013 46 03 79
013 35 08 34
013 44 22 22
013 35 08 30
013 46 03 78
013 35 08 32
013 44 33 63
013 46 13 95
013 44 46 62
013 46 10 17
013 46 25 22

E-MAIL ADRESSEN
burgemeester@halen.be
algemeen.directeur@halen.be
bevolking@halen.be
financien@halen.be
technische.dienst@halen.be
duurzaamheidsambtenaar@halen.be
ruimtelijke.ordening@halen.be
milieudienst@halen.be
jeugddienst@halen.be
personeelsdienst@halen.be
rijbewijzen@halen.be
middenstand@halen.be
sportdienst@halen.be
cultuurdienst@halen.be
info@halen.be
welzijnsdienst@halen.be
bibliotheek@halen.be
onthaal@ocmwhalen.be
derietbron@halen.be
communicatie@halen.be
dienstencentrum@halen.be
2 INFOBLAD HALEN JANUARI
4
OKTOBER2018
2020

Beste Halenaar,
Bij het begin van de herfst denken we normaal gezien graag terug aan de voorbije zomerperiode.
De voorbije zomer zal nog lang in ons geheugen gegrift staan. Niet omwille van het mooie
weer maar vooral omwille van de beperkingen die ons opgelegd werden waartoe het
kleine coronabeestje ons verplichtte. Ik hoop toch dat de mooie lange zomerdagen, de
aangename temperaturen en het andere vakantiegevoel de nodige energie gaven om de
batterijen weer op te laden.

SLUITINGSDAGEN
NOVEMBER 2020 JANUARI 2021
Maandag 2 november 		
Woensdag 11 november
Vrijdag 25 december

TELEFOONNUMMERS
Stadhuis:

VOORWOORD

Gelukkig voor onze kinderen konden de jeugdkampen doorgaan, weliswaar onder strenge
voorwaarden. We kunnen de enthousiaste leidingsploegen dan ook niet hard genoeg
danken voor al hun inspanningen.

Allerzielen
Wapenstilstand
Kerstmis

Vrijdag 1 januari 		Nieuwjaar

Hierbij mogen we zeker ook onze begeleiding van de speelpleinwerking en de buitenschoolse kinderopvang niet vergeten, want ook voor hen maakten de opgelegde
maatregelen het extra moeilijk om al die kinderen op te vangen de voorbije maanden.
Daarnaast ook een dank aan de dienst vrije tijd die nog bijkomende kampen organiseerde
om toch alle kinderen zoveel mogelijk te kunnen opvangen en een zinvolle invulling van
de tijdsbesteding te kunnen geven.
Zoals eerder aangekondigd zat de gemeenteraad niet stil deze zomer en werd in augustus
het ondersteuningsplan voor onze stad éénparig goedgekeurd. Het ondersteuningsplan
werd opgemaakt door ons managementteam en schepencollege en in overleg met alle
politieke fracties. Dit is een mooi voorbeeld van samenwerken waar men op andere
niveaus gerust een voorbeeld mag aan nemen. Verder in dit infoblad kan je hierover meer
info terugvinden. De cadeaubon voor elk gezin werd de afgelopen dagen aan iedereen
bezorgd en kan bij de deelnemende Halense handelaars opgekocht worden.
Ik hoop samen met jullie dat we snel terug kunnen overschakelen naar het ‘gewone’
leven. Ik vrees echter dat dit nog even zal duren. Toch wil ik jullie allen vragen om moedig
alle richtlijnen te blijven opvolgen, hoe moeilijk het ook is.
Voor de verenigingen komt de uitdaging eraan om proberen met mondjesmaat
coronaproof activiteiten te organiseren. De samenhang in onze verenigingen en het
samenhorigheidsgevoel is volop aan het kriebelen en er borrelen heel wat ideeën.
Maar de veiligheid zal steeds gegarandeerd moeten worden.
Daarom wil ik al deze mensen, die zich elke keer opnieuw belangeloos inzetten voor ons
verenigingsleven, zeker onze appreciatie en steun overmaken. Zij zorgen er samen met
ons voor dat onze stad een gezellige en aangename plaats blijft om te wonen, te werken,
te leven, te ontspannen en te ondernemen.

Jullie burgemeester,
Erik Van Roelen

www.halen.be
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CORONA

HAAL HET IN HALEN

CORONACRISIS:
VOLG ONZE COMMUNICATIEKANALEN

HAAL HET IN HALEN
CADEAUBON
1 OKTOBER – 31 DECEMBER

De situatie en de maatregelen om het coronavirus tegen
te gaan veranderen voortdurend.
Het coronavirus is immers een beestje dat zich erg
moeilijk laat temmen en vooral heel onvoorspelbaar
is. Daarom vragen we je om onze website www.halen.
be en onze sociale media te volgen om zo op de hoogte
te blijven van de meest actuele informatie over deze
pandemie.

Het coronavirus heeft ons leven grondig overhoop
gehaald. Het stadsbestuur wil jullie allemaal bedanken
voor de geleverde inspanningen tijdens deze crisis.

DOWNLOAD NU CORONALERT
CoronAlert is een applicatie voor je smartphone die
je een seintje geeft wanneer je dicht in de buurt bent
geweest van iemand die corona had, of intussen blijkt te
hebben.
We kunnen de verspreiding van het coronavirus enkel
stoppen door sneller te weten wie er besmet is.
Misschien ben je drager van het virus omdat je in nauw
contact kwam met iemand die het virus heeft. Dan is het
belangrijk dat je verwittigd kan worden om zo jezelf en
anderen te beschermen.

ALS JE DE CORONALERT APP
GEBRUIKT, KAN JE:
• te weten komen of je nauw contact had met een 		
andere CoronAlertgebruiker die positief testte op het
virus, zonder dat je weet wie het is;
• anoniem je nauwe contacten waarschuwen als je zelf
positief zou testen op het coronavirus;
• actief meewerken aan een snellere contactopsporing;
• helpen om de verspreiding van het virus te stoppen.
Je kan deze app downloaden in de App Store of via
Google Play.

MEER INFO?
HTTPS://CORONALERT.BE/NL

Daarom biedt het stadsbestuur ieder gezinshoofd dat
op 1 september 2020 ingeschreven was in Halen, een
‘Haal het in Halen’ cadeaubon van € 15 aan. Voor elk
bijkomend gezinslid dat op dat moment ingeschreven
was op hetzelfde adres, komt daar nog € 5 per persoon
bovenop.
Deze cadeaubon kan je gebruiken bij de deelnemende
Halense ondernemingen. Onderaan de bon staat een
QR-code die je door de handelaar laat scannen om te
betalen. Je kan het bedrag in verschillende keren en/of
bij verschillende handelszaken gebruiken.
Wist je dat… je deze bon ook kan inscannen in onze stad
app zodat je hem niet kan vergeten als je gaat winkelen.
De bon is geldig tot 31 december 2020.

Je herkent de deelnemende handelaars
aan de ronde sticker op hun venster /
deur.

Bakkerij De Bruyn Nederstraat 3
Bakkerij Holiviers Halen Generaal De Wittestraat 22
BBQ-Johan Liniestraat 25
Beja Halen Fonteinstraat 33A
Boeketterie Florama Fonteinstraat 8
Bottega Vini Oude Leuvensebaan 20
Brasserie Driepunt Koepoortstraat 8
Café Contrast Fonteinstraat 14
Cafetaria De Kambergen Kruisstraat 37
Casa del Sabor Halensestraat 23
Dagbladhandel Kurt Loksbergenstraat 71A
De Groene Goesting Liebroekstraat 54
De Groene Letters Generaal de Wittestraat 6/1
Den Boogerd Karestraat 35
Drukkerij Frederickx bv Fonteinstraat 41
Easycomputer Kanonniersstraat 17
Electro Das Stationsstraat 114
Electro Mullens Loksbergenstraat 7
Finesse Car Care Tuinwijkstraat 42
Flair Generaal De Wittestraat 11
Friet Factory Diestersteenweg 14
Frituur Dydy’s Halensestraat 5
Hairfashion Parfait Staatsbaan 8/1
Het Stampertje Lindestraat 16
Hoeveslagerij ter hees Heesstraat 40
Huis van Mem Zepbrugstraat 34

Huize Nassau Dorpsstraat 34
Kamado BBQ Zandstraat 17
Katrien Benaets Illustrator Ansembroekstraat 7
Keurslager Boucherieke Fonteinstraat 18
Koffiepotje Fonteinstraat 20
Kokett Staatsbaan 82
Moana Babyspa & Wellness Meldertsestraat 44
Mood-s Zwarte-Duivelsstraat 15/1
Optiek Minten Generaal de Wittestraat 14
Paztahuis Etestijd Ansembroekstraat 7
Place Douze Markt 12
Poweron Lanciersstraat 7
Puur beauty bar Tuinwijkstraat 7b
Rothemse molen Gidsenstraat 24
Schoonheidsinstituut Tamara Diestersteenweg 30 bus 1
Snuffelmarkt Staatsbaan 2 Sportcafé De Koekoek Halen Sportlaan 4c
Tout fait Kruisstraat 36
TRèSBo Staatsbaan 1
Tuinbeelden Nolmans Kanonniersstraat 37
TV Somers Marc Diestersteenweg 13
‘t Winkeltje Loksbergen Loksbergenstraat 39a
Vandepaer Fonteinstraat 1
Vanvuchelen bv Liebroekstraat 63
VDR Bikes Fonteinstraat 15

Je vindt de lijst met de deelnemende winkels/horecazaken/… ook terug op
https://cirklo-light.com/pages/deelnemende-handelaars.
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STAD
HALEN
ONDERSTEUNINGSPLAN
WAAROM EEN
ONDERSTEUNINGSPLAN?
De gemeenteraad keurde op 10 augustus éénparig het
ondersteuningsplan goed. Dit plan werd opgesteld in
overleg met alle politieke fracties.
Het moet ons helpen om de impact van de coronacrisis
op onze samenleving zo goed mogelijk op te vangen en
de schade zoveel mogelijk te vermijden, in te perken of
te herstellen.
Hiermee beoogt het stadsbestuur een heropleving van
Halen met aandacht voor onze lokale economie, het
verenigingsleven, onze inwoners en in het bijzonder de
meest kwetsbare groepen. Vanzelfsprekend heeft heel
dit gebeuren ook effect op de werking van onze diensten en de dienstverlening.
De impact op het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding en sociale contacten is groot. Het wegvallen van
publieke sociale evenementen in onze dorpskernen
begint zwaar door te wegen. De samenhorigheid tussen
mensen verzwakt en kan leiden tot sociale isolatie.

DOELSTELLINGEN
Uit de analyse werden 8 doelstellingen geformuleerd
waaraan dit ondersteuningsplan moet voldoen:
1) In kaart brengen van de financiële toestand van de
gemeente en de financiële impact van de coronacrisis op de gemeentelijke organisatie en dienstverlening;
2) Onderzoeken van de impact op de (meest) kwetsbare groepen en hen bijkomend ondersteunen waar
nodig;
3) Een inschatting maken van de gevolgen voor de
lokale economie en bekijken hoe deze kan worden
versterkt;
4) De balans opmaken van de weerslag op het verenigingsleven en ondersteuning;
5) Personeel: impact op de organisatie;
6) Impact op het onderwijs en opvanginitiatieven;
7) Impact op rouwenden na een afscheid in coronamodus;
8) Bekijken hoe dit alles kan worden gecombineerd
zonder hierbij te raken aan de koopkracht
(geen belastingverhoging, …).

FINANCIËLE TOESTAND –
WAT IS DE FINANCIËLE IMPACT?
- Meer uitgaven
o Logistiek (maskers, handschoenen, gels,…)
o Bijkomend leefloon				
o Klaarmaken schakelzorgcentrum
o Klaarmaken prétriage
o Bijdrage huisartsenwachtpost
- Minder uitgaven
o Busvervoer school + speelpleinwerking		
o Personeelskosten (corona ouderschapsverlof,
		 technische werkloosheid,...)
o De Winning					
o Vrije tijd (prijssubsidie, activiteiten)			
o Presentiegelden gemeenteraad en bijzonder 		
comité sociale dienst
o Evenementen (kermis/herdenking Slag der
		 Zilveren Helmen)			
o Sluiting De Klapstoel			
o Infoblaadjes (met verrekening coronapost)
- Meer inkomsten
o Toelage Vlaanderen verenigingen		
o Subsidie BKO werking			
o Federale toelage armoedebestrijding
o Consumptiebudget Vlaanderen		
o Vlaamse toelage OCMW armoede		
o Toelage Kind&Gezin
- Minder inkomsten
o Personenbelasting				
o Kinderopvang vergoeding			
o Reclamedrukwerk				
o Concessie cafetaria’s				
o Annulatie zaalverhuur				
o Kienavonden					
o Ingebruikname openbaar domein
Hieruit blijkt dat we in het budget van dit jaar een
overschot creëren. Dit geld gebruiken we integraal om
terug in onze lokale economie en het verenigingsleven
te stoppen.
Bijkomend halen we uit de overschot van het werkingsjaar 2019 € 200.000 om aan dit plan toe te voegen.
Dat betekent dat we in totaal € 605.000 in dit herstelplan kunnen gebruiken zonder toekomstige middelen
te hypothekeren, want het zijn middelen die er vandaag
zijn.
Deze € 605.000 bestaat uit:
€ 181.000 subsidies vanuit Vlaanderen
€ 37.000 federale subsidies
€ 200.000 uit overschot 2019
€ 37.000 uit financiële analyse corona
€ 150.000 ter compensatie minder personen		 belasting vanaf 2022

Ieder gezin ontving een ‘Haal het in Halen’ cadeaubon.
Hiervoor werd een budget voorzien van € 99.000. Op
deze manier ondersteunen we rechtstreeks elke inwoner en onze lokale handelaars.

l
l
l
l

STEUN AAN ONZE KANSARMEN
De subsidies van onze overheden worden integraal gebruikt om hulp te bieden waar nodig. We spreiden deze
tegemoetkoming ook over de ganse legislatuur zodat
ook in de toekomst de gevolgen nog voelbaar zullen zijn.
Uitbreiding Participatiefonds (deelname vereni		 gingen, schooluitstappen,…)
Aankoop informaticamateriaal
Bijkomend consumptiebudget doelgroepen
Huurtussenkomst
Tussenkomst energiefactuur
Budget voor extra leeflonen
l

l
l

STEUN AAN ONZE
VERENIGINGEN
Uit de bevraging van onze verenigingen bleek de grote
diversiteit van onze verenigingen. Voor sommige was de
financiële impact beperkt, voor andere was deze groot.
We besloten om voor dit jaar een uniform subsidiesysteem op te zetten onafhankelijk of de activiteiten al dan
niet konden plaatsvinden.
We vertrekken vanuit de subsidies van 2019 en de
verhouding tussen de subsidies van de verschillende
verenigingen.
Dit betekent concreet:
De subsidie die we in 2020 voorzien hadden,
		 wordt uitgekeerd in dezelfde verhouding als deze
		 van 2019.
Verenigingen die geen subsidie aanvroegen of
		 kregen, krijgen toch een minimumbedrag in 2020.
De subsidie die we van Vlaanderen ontvingen
		 voor jeugd, sport en cultuur wordt verdeeld onder
		 alle verenigingen in dezelfde verhouding als de
		 subsidies van 2019.
De stad Halen doet bijkomend een inspanning om
		
€ 50.000 extra aan deze subsidie toe te voegen.
		o Elke vereniging krijgt een waardebon van € 100
			 om stad of AGB te betalen (huur zalen, huur
			 tafels en/of stoelen, copy’s,…). (€ 11.700 in
			totaal)
		o Elke vereniging met eigen lokalen krijgt een
			 compensatie van € 1.000 voor hun vaste kosten.
			(€ 20.000 in totaal)
		o Het resterende bedrag wordt verder verdeeld
			 onder de verenigingen in dezelfde verhouding
			 als hierboven beschreven. (€ 18.300 in totaal)
l

l

l

l

Op deze manier trachten we elke vereniging de nodige
financiële ondersteuning te geven. Deze subsidie werd
nu reeds uitbetaald in plaats van eind december.

l

Deze middelen worden gebruikt om een praktische
invulling te geven aan onze vooropgestelde doelstellingen.
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‘HAAL HET IN HALEN’
CADEAUBON VOOR ELK GEZIN

In totaal wordt er € 187.767 onder de verenigingen
verdeeld. Hiervan is € 92.410 door de Vlaamse overheid
gefinancierd en komt € 93.357 uit dit ondersteuningsplan.
We zijn er ons van bewust dat niet alle leed met een
subsidie gestild is, maar hopen dat het een motivatie
kan betekenen om de komende maanden door te zetten
om met z’n allen samen dit virus verder te bestrijden.

l
l
l

We investeren op deze manier € 87.009 in kansarmen in
onze stad waarvan,
€ 20.000 uit dit herstelplan
€ 30.693 van Vlaanderen
€ 37.316 van de federale overheid
l
l
l

ONDERWIJS EN
OPVANGINITIATIEVEN
Zowel in het vorige als het huidige schooljaar waren er
heel wat initiatieven om onderwijs (deels) mogelijk te
maken.
Tijdens de zomervakantie moesten ook de opvanginitiatieven hun werking aanpassen. Daarom werden ook
hier bijkomende initiatieven genomen:
Bijkomende kampen
Organisatie zomerschool
Herorganisatie buitenschoolse kinderopvang
Alternatieven voor geplande uitstappen
Ondersteuning kampen jeugdverenigingen
Hiervoor werd een budget van € 20.000 vastgelegd.
l
l
l
l
l

STEUN AAN ALLEN DIE AFSCHEID
MOESTEN NEMEN VAN EEN
DIERBARE IN ONDANKBARE
OMSTANDIGHEDEN
4 oktober organiseerden de leden van de gemeenteraad
een wandeling ter nagedachtenis van de coronaslachtoffers. Deze activiteit geeft een voorbeeld van goede
samenwerkingen. De opbrengst hiervan gaat naar een
blijvende herinnering die nog concreet moet uitgewerkt
worden.
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VERVOLG
ONDERSTEUNINGSPLAN
KORT OVERZICHT
In totaal zit er € 605.282 in dit herstelplan.
Dit komt neer op €63.71 per inwoner
Hiervan komt € 181.472 van de Vlaamse overheid
Dit komt neer op €19.10 per inwoner
Hiervan komt € 37.316 van de federale overheid
Dit komt neer op € 3,93 per inwoner
De stad Halen steekt zelf € 386.494 in dit herstelplan
Dit komt neer op €40,68 per inwoner

STADSDIENSTEN WERKEN OP
AFSPRAAK!
Onze diensten werken sinds het uitbreken van het coronavirus op afspraak.
Voor sommige producten zoals bijvoorbeeld het afhalen
of kopen van vuilzakken, groenzakken of PMD-zakken
heb je geen afspraak nodig. Wist je trouwens dat je heel
wat documenten vanuit je eigen luie zetel kan bestellen
via ons digitaal loket? Ben je wat handig met de computer, dan is een verplaatsing naar het gemeentehuis
dikwijls overbodig.
Hoe maak ik een afspraak?
Je kan een mailtje sturen naar info@halen.be
Je kan telefonisch op 013 61 81 20 terecht.
l
l

Huidige afspraakuren
maandag:
dinsdag:
		
		
woensdag:
donderdag:
vrijdag:

13.00 –19.00 uur
09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur 		
(geen afspraken,
enkel afhalen huisvuilzakken)
08.00 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur
08.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur
08.00 – 12.00 uur

OOK IN DE BIB NOG
AANGEPASTE MAATREGELEN!
CORONACIJFERS STIJGEN BLIJF ALERT!
Onze stad doet het goed en heeft niet veel besmettingen en dat willen we zo houden!
Het is intussen duidelijk merkbaar dat de bereidwilligheid om de COVID-richtlijnen te blijven volgen, sterk
afneemt. Dat kan verschillende oorzaken hebben, maar
het is vooral de duur van de crisis die begint te wegen.
En daar is uiteraard begrip voor, het is niet evident om
de boog gespannen te houden, maar we moeten ons
wel realiseren dat de cijfers terug stijgen. Hou je dus aan
de zes regels!

Ook in de bibliotheek wordt maximaal ingezet om de
veiligheid van de lezers te garanderen. De verplichte
winkelmandjes worden door het bibliotheekpersoneel
ontsmet. De touchscreens ontsmetten we ook regelmatig. Als je enkel boeken wil binnenbrengen, hoef je de
bib niet eens binnen te komen. Inleveren kan 24/24 en
7/7 via onze inleverbus (links in de hoek aan de ingang).
Er wordt ook een looprichting aangegeven in de bib
zodat je elkaar zo weinig mogelijk kruist en de afstand
van 1,5m gegarandeerd kan worden. Computergebruik
en het lezen van de krant is terug toegelaten in de bib.
Als je, om welke reden dan ook, toch niet naar de bib
kan of wil komen is er nog steeds de afhaalbib.
We leveren zelfs boeken aan je deur dankzij de
vrijwilligers van #halenhelpt.

BESLISSINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD
EN OCMW-RAAD
ZITTING VAN 10 AUGUSTUS 2020
GEMEENTERAAD
• Burgemeestersbesluit betreffende annulatie kermis Halen
centrum - bekrachtiging
• Corona - ondersteuningsplan - definitieve versie - goedkeuring
• Opschorting subsidiereglementen sport, jeugd, senioren,
gehandicapten en socioculturele verenigingen in 2020
- éénmalige alternatieve subsidieverdeling in 2020 goedkeuring
• Personeel - verhoging van de maaltijdcheques en toekenning
van aankoopbonnen - sectoraal akkoord 2020 - goedkeuring
• Personeel - organogram stad en OCMW Halen - aanpassing goedkeuring
• AV De Watergroep - agenda en afvaardiging
• Aanpassing schooluren GBS Op Dreef vanaf 1-9-2020 goedkeuring
• Verlenging samenwerkingsovereenkomst School GBS - Vrije
Centra voor Leerlingenbegeleiding Limburg vzw
• Onderwijs - Mandatering OVSG voor de ondertekening van
algemene protocollen voor de elektronische doorgifte van
persoonsgegevens tussen instantie
• Reglement Kampvuren grondgebied Halen

ZITTING VAN 7 SEPTEMBER 2020

BURGERZAKEN
ONTDEK ONS VERNIEUWD
DIGITAAL LOKET, 24/24, 7/7
BESCHIKBAAR!
Documenten aanvragen verloopt nu nog makkelijker via ons
gloednieuw digitaal loket. Bekijk de mogelijkheden op
https://halen.smartloket.be/smartloket. Je kan ook
rechtstreeks via onze website www.halen.be gaan en dan op
de homepagina doorklikken op digitaal loket.
Een uittreksel uit het strafregister of geboorteakte, een attest
van woonst of van gezinssamenstelling of zelfs een nieuwe
pin- en pukcode aanvragen na verlies…, klik op het gewenste
onderwerp en volg de stappen. Van zodra het gevraagde document beschikbaar is, vind je het in je mailbox. Een rechtsgeldige
elektronische handtekening garandeert de echtheid van de
documenten. Je kan het document meteen afdrukken, maar
het blijft ook drie maanden online beschikbaar.
Met ons uitgebreid digitaal loket kan je heel wat administratie
van thuis uit regelen: zonder verplaatsing, zonder wachttijd,
zonder afspraak.

GRAFCONCESSIES

GEMEENTERAAD
• Openbaar vervoerplan 2021 - Vervoerregioraad Limburg goedkeuring
• Samenwerkingsovereenkomst met de 5 EersteLijnsZones
inzake de COVID-19 teams - goedkeuring
• Ondersteuningsplan Halen - reglement cadeaubonnen goedkeuring
• Hulpverleningszone Zuid-West-Limburg - Goedkeuring
voorschriften/reglement brandveiligheid kamerwoningen en
studentenkamers
• Patrimonium - definitieve beslissing tot aankoop van een
perceel door stad Halen in uitbreiding van de speelplaats van
de school
• Patrimonium-onderhandse verkoop perceel grond op de
Panovensite voor de bouw van een school en aanhorigheden
- principiële beslissing
• Aanpassing meerjarenplan 20-25 Stad Halen - goedkeuring
• Wijziging meerjarenplan 20-25 OCMW Halen - goedkeuring

Vanaf 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, aan de betreffende
graven individuele bordjes.
De nabestaanden hebben dan een jaar de tijd om de concessie
te hernieuwen. 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.
Ook 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 een afspraak maken bij de dienst burgerzaken op het stadhuis of telefonisch op 013 61 81 20.

OCMW
• Financiën - wijziging meerjarenplan 20-25 OCMW Halen goedkeuring
• Reglement en afsprakennota inzake toekenning van lokale
huurtussenkomst- goedkeuring
• Ondersteuningsplan - consumptiebudget - bepalen
categorieën begunstigden - goedkeuring
8 INFOBLAD HALEN OKTOBER 2020
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MILIEU EN OMGEVING
VERBINDINGSRIOLERING LOKSBERGEN – DEEL HAGELANDSTRAAT/
GEMENGDE BRIGADESTRAAT/ LINDESTRAAT
In de Lindestraat (tussen de Steenbakkerstraat en de Loksbergenstraat), in de Hagelandstraat (tussen de Loksbergenstraat en de Gemengde Brigadestraat) en in de Gemengde
Brigadestraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel
aangelegd. Hierbij wordt het afvalwater van 65 woningen
afgevoerd naar het geplande pompstation ter hoogte van de
Ijzerenbeek.
Van daaruit wordt het water verpompt en aangesloten op
het reeds gescheiden stelsel in de Loksbergenstraat. Voor
de afvoer van het regenwater worden ook nieuwe leidingen voorzien en deze sluiten aan de op de Ijzerenbeek.
Ten noorden van de Ijzerenbeek, blijft de bestaande gracht
behouden. Die blijft dienst doen voor de afvoer van het
regenwater.
De werken zullen ongeveer 1 jaar duren en zullen uitgevoerd worden door de firma GEMOCO.
Voordat de rioleringswerken kunnen beginnen, voeren de
nutsbedrijven (De Watergroep, Fluvius en Proximus) aanpassingswerken uit aan hun netten. Deze aanpassingswerken zijn reeds in augustus gestart . Bij deze werken zal
de doorgang voorzien blijven.
De werken zijn opgesplitst in 3 fases

Fase 1:
				
				
Fase 2:
Fase 3:
				

Gemengde Brigadestraat – gedeelte Hagelandsstraat
tussen kruispunt Gemengde Brigade straat en
Loksbergenstraat (ongeveer 4 maanden)
Kruispunt Loksbergenstraat (5 dagen)
Lindestraat (vanaf kruispunt Loksbergenstraat tot
kruispunt Steenbakkersstraat (ongeveer 4 maanden)

Omleiding werken fase 1 (afhankelijk van de weersomstandigheden - eind oktober)
richting Assent, Waanrode en Rijnrode:
Kauwplasstraat - Oude Leuvense baan (eerste deel
		 eenrichting) - Hagelandsstraat
richting centrum Loksbergen:
Hagelandsstraat - Gebrandhofstraat (eenrichting)
		 - Stokstraat - Lindestraat
De firma Gemoco begon eind september met rioleringswerken in Gemengde Brigadestraat.

PLANTENVERKOOP

STRAAT.NET 2021

Alle Limburgse tuinen samen vormen
een gigantisch potentieel natuurgebied.
Door mee te doen met de plantenverkoop kan ook jij meegenieten
van egels, vlinders, bloemen of
vruchten die méér leven brengen
in jouw tuin.
Bomen halen ook CO2 uit de lucht.
Zo helpen we de natuur, het klimaat
en onszelf.
Een tuin vol bomen en planten ‘van hier’ trekt leven aan!

GROTE ZWERFVUIL OPRUIMING IN
ONZE GEMEENTE. DOE MEE OP 19,
20 EN 28 MAART 2020.
Genoeg van al dat zwerfvuil ? Ook in 2021 trekken we
er weer massaal op uit om samen onze leefomgeving te
bevrijden van al dat zwervend vuil. We willen deze editie
nog meer scholen en verenigingen warm maken om
de handen uit de mouwen te steken voor een propere
buurt.

Natuurpunt en de Stad Halen willen het klimaat een handje
helpen en de achteruitgang van onze wilde dieren en planten een halt toeroepen.
We hebben ook jouw hulp nodig!

Wil jij samen met jouw klas of vereniging meehelpen om
van je eigen buurt een aangenamere omgeving te maken,
of om plastic soep in de oceanen te voorkomen en er nog
wat aan verdienen ook?

Als iedere tuin natuurvriendelijk zou ingericht zijn, vormen
ze samen het grootste natuurgebied in Vlaanderen én halen
ze heel wat CO² uit de lucht voor een beter klimaat. Met
onze eigen tuin helpen we zo de natuur én onszelf.

Neem dan deel aan de grote Straat.net zwerfvuil opruimactie op 28 maart 2021. Inschrijven kan tot 26 februari
2020 door een mailtje te sturen naar zjef.vaes@halen.be.

Vul dus de bestellijst in op www.natuurpuntlimburg.be en
bereid je tuin alvast voor op véél extra leven. Iedere besteller heeft recht op een gratis klimaatboom.
De plantenverkoop in Schulen (Kerkplein Kiezelweg) gaat
door op zaterdag 28 november tussen 10u en 12u.

Meer info vind je op www.aquafin.be/Particulieren

BRENG HET BLADAFVAL
VAN OPENBAAR DOMEIN
KOSTELOOS NAAR HET RECYCLAGEPARK
Tijdens de periode van 3 november tot en met 31 januari 2021
kan je kosteloos met bladafval van laanbomen terecht op het
recyclagepark. Het moet 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
wel aangerekend op zijn quotum groenafval. De parkwachters
zullen hierop toezien.
Hoe de aanlevering van het bladafval registreren?
• verzamel zuiver bladafval in een zak of bak
• registreer je bij het oprijden van het recyclagepark met je eID
• druk op de knop BLADAFVAL (is niet het hele jaar door
		zichtbaar)
Tip
Laat gevallen bladeren gewoon liggen tussen uw perken.
Ze vormen een prima isolatie voor je plantjes en composteren
vanzelf. Je bespaart bovendien een hoop werk. De natuur ruimt
zichzelf op!
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VIJF DINGEN DIE JE MOET WETEN
OVER GRATIS ENERGIESCANS

LENEN AAN 0% OF 1,5% INTEREST
DANKZIJ DE VLAAMSE ENERGIELENING EN LIMBURGSE RENOVATIELENING
Met slimme investeringen zoals isolatie of een zuinige
verwarmingsketel kan je je energiekosten doen dalen
en je wooncomfort verhogen. Misschien wil je ook iets
aan je woning vernieuwen, maar heb je niet meteen
het budget voor handen. Dankzij een voordelige lening
aan 0% interest of 1,5% interest kan je deze projecten
toch realiseren.
Om in aanmerking te komen voor een lening met 0%
interest moet je voldoen aan één van volgende voorwaarden:
• Verhoogde tegemoetkoming
• Beschermde afnemer
• Personen met een gezamenlijk belastbaar inkomen
		 dat lager dan of gelijk is aan 31.550 euro, verhoogd
		 met 1.650 euro per persoon ten laste.
Je kan in dit geval via de Vlaamse Energielening maximum
15 000 euro lenen aan 0% interest om energiezuinige
werken uit te voeren. Wil je meer lenen? Dan kan. Je kan
nog tot 15 000 euro extra lenen aan 1,5% via de Limburgse renovatielening. Met deze lening kun je dan ook
voor niet-energiebesparende werken lenen. Wel moet
je minstens de helft van het geleende bedrag gebruiken
voor energiezuinige maatregelen. De terugbetaaltijd voor
beide leningen is maximum 10 jaar. Wie niet in aanmerking komt voor een lening aan 0% interest, kan nog
altijd een voordelige lening met advies krijgen aan 1,5%
interest via de Limburgse renovatielening. Je kan dan tot
maximum 30 000 euro lenen op maximum 10 jaar.
Informatie/afspraak maken voor de Vlaamse energielening of Limburgse renovatielening:
Ilse Verleysen, 089 77 81 29,  ilse.verleysen@stebo.be
Meer info: www.energiehuislimburg.be

WELZIJN

Wat is een energiescan?
Dit is een onafhankelijk en gratis advies aan huis. Je leert
iets over je eigen verbruik, het verbruik van de toestellen
in je huis en je krijgt haalbare en praktische tips om je energieverbruik te verlagen. Samen met de energiescanner
kijk je welke energieleverancier het best bij je past. Dit kan
een besparing opleveren van tientallen euro’s per maand!

Ook in 2020 zet 11.11.11 changemakers op een voetstuk. Changemakers zijn sterke mensen en straffe organisaties die actie ondernemen. In alle uithoeken van de
wereld strijden ze voor beter. Voor mensenrechten, voor
democratie, voor een planeet die blijft draaien.
Changemakers: meer dan ooit nodig
Daarom verdienen ze onze steun. Zij kunnen dit niet
alleen. Jij geeft hen de kracht om door te gaan. Omtrent
de changemakers zijn indrukwekkende verhalen te vertellen. Benieuwd? Je vindt ze op 11.be/changemakers.

Wat levert een energiescan op?
• Lagere energiefacturen
• Een pakket met enkele ledlampen
Is een energiescan voor iedereen?
Je hebt recht op een gratis energiescan als je aan één
van deze voorwaarden voldoet:
• Je bent beschermde afnemer.
• Je hebt een bruto belastbaar inkomen maximum
		 van 31.550 euro, verhoogd met 1650 euro per
		 persoon ten laste. (inkomen van drie jaar terug)
• Je hebt recht op verhoogde tegemoetkoming
		 (klevertje ziekenfonds eindigt op 1)
• Je hebt een actieve budgetmeter voor elektriciteit
		 of aardgas
• Er is een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/
		 of aardgas bij de Lokale Adviescommissie inge		diend.
• Je huurt bij de sociale huisvestingsmaatschappij,
		 een sociaal verhuurkantoor, lokaal bestuur of
		OCMW.
• Je maandelijkse huur is niet hoger dan 521,69 euro
• Het OCMW begeleidt je omdat je de facturen voor
		 gas en elektriciteit niet meer kan betalen.
Wie voert deze energiescan uit?
De ervaren energiespecialisten van Stebo voeren de
energiescans uit. Zij werken hiervoor samen met het
energiehuis Limburg en de gemeentelijke woon- en
energieloketten.
Hoe vraag ik een energiescan aan?
Bezorg je gegevens (naam, adres en telefoonnummer)
aan Nadia Swijsen, 089 77 81 28 - nadia.swijsen@stebo.be
Info: www.energiehuislimburg.be

Hoe kan je steunen?
Steun 11.11.11 met een gift op doneer.11.be of op het
rekeningnummer BE30 0000 0000 1111.
V.U.: Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel – versie 09/2020

WONEN WEST-LIMBURG

CAMPAGNE CHANGEMAKERS:
ZORG MEE VOOR VERANDERING

De enveloppen worden opgehaald door de 11.11.11vrijwilligers op zaterdag 7 november. Wij hopen dat we
op jouw steun kunnen rekenen. Via 11.11.11 geef je
meer dan geld.

LAAT GRIEP
DEZE WINTER
IN DE KOU
STAAN
Zwanger, 50+, diabetes of chronisch ziek?
Bescherm jezelf: laat je vaccineren.
LAATJEVACCINEREN.BE

INFOSESSIE OVER DE DIGITALE
METER - DE DIGITALE METER:
ZIN EN ONZIN
Sinds 1 juli 2019 plaatst Fluvius stelselmatig digitale meters. Op zich verandert er niks voor de gebruikers.
Maar waarom dan digitale meters? Wat zijn de voor- en
nadelen ervan? Welke mogelijkheden zal een digitale
meter in de toekomst brengen?
Over de combinatie van een digitale meter met zonnepanelen doen heel wat verhalen en geruchten de
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ronde. Tijdens deze infosessie hoor je de juiste feiten en
worden heel wat mythes ontkracht.

AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID

Meer info
Wonen in West-Limburg organiseert i.s.m. Stebo en het
Energiehuis Limburg een infosessie voor inwoners van
Halen, Lummen en Herk-de-Stad op maandag 26 oktober
om 19u30, Markthallen Herk-de-Stad.
De infosessie is gratis, maar inschrijven is verplicht via
https://energiehuislimburg.be/infosessies
Wegens de coronamaatregelen zullen er slechts een
beperkt aantal aanwezigen toegelaten worden.
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is ventileren en verluchten belangrijk om de kans op
besmetting te verminderen.

WELZIJN
HOU JE KOT GEZOND!
85% van onze tijd…. zoveel zitten we met ons allen binnen!
En zeker als het kouder wordt, of we ineens allemaal in
ons kot moeten blijven!
Gelukkig zijn er deze simpele vuistregels om ons kot
gezond te houden. Want niet alleen in tijden van corona

Heb ook aandacht voor vocht, dat in huis geproduceerd
wordt bij bv. koken, douchen of de was drogen. Je kan dit
simpel afvoeren door een raam te openen en zo de kans
op vocht en schimmelproblemen de kop in te drukken.
Sta ook stil met stoffen die lucht in huis vervuilen. Beperk
het gebruik van vervuilende stoffen in huis zoals gevaarlijke poetsproducten, sigarettenrook,… Zorg voor een
open raam, of gebruik ze buiten.
Een laatste tip, maar dan ook één van levensbelang om
het dodelijke CO te vermijden: laat je verwarmingstoestel
regelmatig nakijken.

VRIJE TIJD
E-BOEKEN LENEN OP JE EIGEN
TOESTEL DANKZIJ DE BIB!

BIB-WEETJES!

Sinds 15 september kan je e-boeken lenen via het
platform cloudLibrary dat de bibliotheek van Halen deelt
met 164 andere bibliotheken in Vlaanderen en Brussel.
Leners melden zich aan met hun ‘Mijn Bibliotheek’profiel om e-boeken te lezen op tablet, smartphone,
computer en de meest courante e-readers zoals Kobo,
Talino en Vivlio.

3 Mijn leestipper = leestips op maat
van je interesses en leengeschiedenis
3 Fundels: digitale boekjes voor kleuters en eerste 		
lezertjes – download de app!
3 De online catalogus is veel meer dan welk-boekstaat-waar: korte inhoud, boekbespreking, auteursinfo, bekroningen, suggesties voor gelijkaardige
boeken… Via de filters kan je ook heel gericht zoeken
naar het ideale boek. Als je ingelogd bent kan je
gebruik maken van lijstjes om boeken te bewaren die
je graag wil lezen.
3 Verlengen en reserveren of je bib contacteren, koppel
je kinderen of partner aan je eigen profiel en beheer
al de uitleningen van op 1 pagina!

Welke boeken kan ik lenen?
Tussen de ruim 2.500 titels vinden volwassenen leners
voornamelijk Nederlandstalige literaire en populaire
romans, toegankelijke non-fictie, aangevuld met een beperkt aanbod Engelstalige werken. Er wordt voortdurend
verder gebouwd aan een kwaliteitsvolle, diverse collectie,
die inspeelt op de vraag van het publiek. De klemtoon
ligt op aantrekkelijke, vlot leesbare fictie met plaats voor
spannende en romantische boeken, literaire romans en
populaire non-fictie.

Gebruik hiervoor je ‘mijn bibliotheek’ account. Meer info
op de website: http://halen.bibliotheek.be

Hoeveel en hoe lang?
Je kan telkens 2 e-boeken lenen, 2 e-boeken reserveren
en elk boek maximaal 6 weken houden. Over boetes hoef
je je geen zorgen te maken, want na 6 weken verdwijnen
de titels automatisch van het toestel.
Hoe werkt het concreet?
1. Tablet of smartphone? Download de app
		 cloudLibrary Computer? Surf naar de cloudLibrary
		website
		 e-reader? via Adobe Digital Editions - gebruik de 		
		 handleiding op onze website
2. Kies in het keuzemenu voor België – E-boeken 		
		 Vlaanderen en Brussel – de Bib.
3. Meld je aan met je ‘mijn bibliotheek’-profiel, dat je
		 ook gebruikt op de bibliotheekwebsite om je
		 boeken te verlengen.
4. Kies de boeken die je wil lenen of reserveren op het
		 platform
Meer info vind je terug op Bibliotheek.be/e-boeken.

HERFSTVAKANTIE:
SPEELPLEINWERKING
Tijdens de zomervakantie beleefden heel wat kinderen weer
de tijd van hun leven. Ook tijdens
de herfstvakantie voorzien we van 2 tot
6 november 4 dagen speelpleinwerking tussen 10 en 17
uur. Een toffe leidingsploeg biedt jullie opnieuw boeiende
activiteiten aan. Iedereen tussen 4 en 14 jaar is welkom.
Kom dus zeker naar Domein de Panoven in Loksbergen
en laat je onderdompelen in een wereld vol spel en fun!
Voor al deze activiteiten mag een speelpleinwerkingspas
gebruikt worden! Je kan hiervoor ook contact opnemen
met de jeugddienst op
jeugddienst@halen.be of 013/35.08.36.
Inschrijven is verplicht via I-School.
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VRIJE TIJD
OPROEP:
SPORTKAMPIOENEN SEIZOEN
2019 – 2020

OBSTAKELRUN 24 SEPTEMBER
WAS EEN SUCCES!

START TO MOUNTAINB!KE
1.0 + 2.0

Omwille van corona zag de scholenloop op donderdag
24 september er lichtjes anders uit. De competitieve
reeksen vonden niet plaats. We beperkten ons tot een
obstakelrun in klasverband. De leerlingen gaven het beste
van zichzelf en genoten van dit nieuwe concept.

Start to mountainbike 1.0 is een project van Sport
Vlaanderen, in samenwerking met de erkende Vlaamse
wielerfederaties en de Vlaamse wielerscholen.

Onder voorbehoud (corona) vieren we tijdens de algemene vergadering van de sportraad in december de
‘Bijzondere Kampioenen’ en de ‘Sportpluimen’ van Halen.

30 deelnemers begonnen op 6 september 2020 aan deze
lessenreeks en krijgen zo hopelijk de smaak te pakken om
dit na deze lessenreeks regelmatig te gaan mountainbiken.

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 leverden 2019-2020.
b/ Wie kan dé trofee der sportverdienste winnen?
Iedereen die zich jarenlang als sporter, organisator,
bestuurslid, klusjesman of club zéér verdienstelijk
maakte.
2/ Wie verdient een sportpluim?
Een vrijwilliger die minstens 20 jaar 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 2019-2020 (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 2021.
Bezorg je nominaties ten laatste op 10 november 2020
aan de sportdienst - sportdienst@halen.be –
013/35 08 36 – Sportlaan 4A
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De gemeentelijke sportdiensten van Lummen, Halen en
Herk-de-Stad organiseren deze lessenreeks voor de vijfde
keer en willen zo meer mensen laten kennismaken met
mountainbiken en sporten in de natuur. Het aanbod is
afgestemd op de beginnende mountainbiker, zonder of
met beperkte ervaring met de klemtoon op het recreatief
aspect. Ook gezinnen zijn welkom.

Er is een vervolgsessie “Start to mountainbike 2.0” voor
de gevorderde mountainbiker die 4 oktober startte.
Wil je nog aansluiten? Neem dan even contact op met de
sportdienst op 013/35 08 36.

DIGITECHNIEKKAMP
TECHNIEK- EN WETENSCHAPSACADEMIE UCLL I.S.M.
CULTUURDIENST
Is STEM jouw passie of wil je kennis maken met STEM?
Laat je dan onderdompelen in de wereld van ICT. Binnen
STEM maak je kennis met moderne technologie zoals 3D
(tekenen en printen), drones (besturen en programmeren), gaming en robots.
Wanneer?
3 tot en met 6 november, telkens van 9.00 u. – 16.00 u.
Waar?
GC De Rietbron Halen
Voor wie?
Kinderen van 9 tot en met 13 jaar
max 15 deelnemers
Prijs?
€ 135 - € 125 vanaf het 2e kind van eenzelfde gezin
Meer info en inschrijven?
cultuurdienst
T 013 35 08 30
E reservaties@halen.be

  Inschrijven voor 23 oktober !!!!

TERUGBLIK OP DE ZOMER…
Een terugblik met foto’s van onze activiteiten vind je
terug op onze facebookpagina
www.facebook.com/SportdienstHalen.
Je kan ook zonder een facebookaccount deze pagina
bezoeken voor verslagen en foto’s.

KERSTVAKANTIE:
SCHAATSEN EN SKIËN/
SNOWBOARDEN

  Plaatsen zijn beperkt!!!!

Ga jij op woensdag 23 december mee schaatsen in Luna’s
ijsstadion in Lommel? voor kinderen van 7 tot en met
16 jaar.
We gaan dit jaar ook terug skiën/snowboarden in Snow
Valley. Dit gaat door op woensdag 30 december en is
voor kinderen van 10 tot en met 16 jaar.
Voor meer informatie kan je terecht bij afdeling vrije tijd
op 013/35 08 36 of reservaties@halen.be
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BURGERLIJKE
WELZIJNSTAND

GEBOORTES

HUWELIJKEN

01/07
10/07
20/07
23/07
27/07
30/07
04/08
13/08
13/08
17/08
19/08
19/08
20/08
31/08
02/09
04/09
12/09
14/09
16/09
21/09

04/07
24/07
08/08
08/08
21/08
29/08
12/09
18/09
19/09
26/09

Vic Jeuris, Halen
Lex Claes, Halen
Simay Yumlu, Halen
Cosette Vanlommel, Halen
Aron Dusart, Zelem
Helena Gilis, Halen
Lewis Goris, Zelem
Leon Degeest, Loksbergen
Nila Depuydt, Halen
Margot Vanden Berghe, Zelem
Axelle Vanbrabant, Zelem
Cleo Droogmans, Loksbergen
Thor Deboutte, Loksbergen
Robyn Vanhove, Halen
Otil Geyskens, Loksbergen
Tibo Schmitz, Halen
Liselot Coppin, Halen
Liz Van de Sande, Zelem
Juul Durlet, Halen
Pippa Willems, Loksbergen
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Freijo Verboven en Melory Reweghs, Zelem
Joris Waterschoot en Liesl Wouters, Halen
Dimi Van Langenhoven en Yane Beckers, Loksbergen
Rudi Kimps en Natasja Wauters, Halen
Erwin Vaes en Lisbet Liesenborghs, Halen
Peter Camps en Sabrina Christ, Halen
Sven De Maeseneer en Sara Demeyer, Zelem
Patrick Janssens en Cindy Vanderstukken, Halen
Jo Geerdens en Bahar Güclü, Zelem
Dominique Thomas en Barbara Karolczuk, Halen

GOUDEN BRUILOFTEN
18/06
01/07
01/07
08/07
10/07
15/07
24/07
24/07
24/07
27/07
01/08
01/08
07/08
07/08

Gaston Timmermans en Bernadetta Dox, Zelem
Alfons Isenborghs en Simone Segers, Loksbergen
Camiel Swerts en Godelieve Tielens, Halen
Paul Vermeulen en Mathilde Marx, Zelk
Fredy Claeskens en Arlette Swinnen, Loksbergen
Guillaume Michiels en Lutgardis Reenaers, Halen
Omer Molders en Gerarda Daniëls, Halen
Felix Huysmans en Arlette Gressens, Zelem
André Mullens en Rita Fonteyn, Loksbergen
Jonny Janssens en Anna Jouck, Halen
Raoul Hoebrechts en Hilda Schots, Loksbergen
Paul Wouters en Christiane Broos, Halen
Richard Liefsoens en Maria Busselen, Halen
Yvon Hermans en Geertruy Vanduynhoven, Halen

18/08
21/08
21/08
28/08
29/08
25/09

Hachmi Fajr en Fatma Qachchar, Halen
Hugo Luyten en Cornelia Wijckmans, Zelem
Frans Vanderick en Yvette Brems, Loksbergen
Theodoor Gerrits en Eveline Janssen, Zelem
Jean Bosmans en Georgette Mertens, Zelem
François Renders en Magdalena Van den Bossche,
Halen

DIAMANTEN BRUILOFTEN
18/06
22/06
20/08
17/09
24/09

Firmin Creten en Amanda Karremans, Zelem
August Piron en Lizette Tweepenninckx, Halen
Paul Corthouts en Maria Schots, Halen
Eduard Schouwenaar en Sonja Houkes, Halen
André Vanderheyden en Marie Vanhoren, Zelem

BRILJANTEN BRUILOFTEN
25/06
23/08

Livinus Vanmol en Maria Moonen, Zelem
Roland Vranken en Johanna Oyen, Zelem

OVERLIJDENS
03/07
03/07
04/07
09/07
16/07
17/07
16/07
28/07
12/08
14/08
26/08
29/08
30/08
01/09
04/09
08/09
08/09
15/09
22/09
24/09

Simonne Somers, Zelem
Henri Stevens, Zelem
Madeleine Vanmechelen, Zelem
Denis Raeymaekers, Zelem
Micheline Wouters, Halen
Romaan Verlinden, Zelem
Micheline Wouters, Halen
Augusta Bollen, Zelem
Nadine Goeleven, Zelem
Joseph Proven, Halen
Maria Kimpen, Zelem
Rita Pictoel, Zelem
Ivonne Vandecraen, Zelem
Simonne Reeckmans, Halen
Alfons Verstreepen, Halen
Angèle Borgers, Loksbergen
Suzanne Wuyts, Zelem
Paul Magdelijns, Halen
Leopold Ooms,Loksbergen
François Vandenbergh, Zelem
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