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OPENINGSUREN
STADHUIS • Markt 14
CULTUUR- en SPORTDIENST • 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. op afspraak
Vrijdag:
8.00 - 12.00 u.
JEUGD- EN 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.
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
9.00 - 13.00 u.
POLITIE • Sportlaan 2a
Maandag:
13.00 - 19.00 u.
Woensdag:
13.00 - 17.00 u.
Donderdag, vrijdag:
8.00 - 12.00 u.
CONTAINERPARK
Dinsdag en vrijdag:
9.00 - 12.30 u, 13.00 - 16.00 u.
Zaterdag:
9.00 - 12.30 u, 13.00 - 16.00 u.
OCMW, Halen Sportlaan, 2b
Maandag:
17.00 - 19.00 u.
Dinsdag, donderdag, vrijdag:
9.00 - 12.00 u.
BIBLIOTHEEK • Sportlaan 4a
Maandag:
15.00 - 18.00 u.
Woensdag:
13.00 - 20.00 u.
Vrijdag:
15.00 - 18.00 u.
Zaterdag:
9.00 - 13.00 u.
Zondag:
10.00 - 12.00 u.
DCO • Diestersteenweg 40
Maaandag, woensdag, donderdag en vrijdag: 8.00 - 12.00 u.

TELEFOONNUMMERS
Gemeentehuis:
Wijkkantoor Politie Halen:
Containerpark:
OCMW:
Sporthal Halen:
Sporthal Zelem:
Gemeenschapscentrum:
Jeugd- en welzijnsdienst
Bibliotheek:
Gemeentelijke Basisschool Zelem:
Kinderdorp Halen:
Kinderdorp Zelem
Kinderdorp Loksbergen:
DCO:

Fax

Fax

013 61 81 20
013 61 81 21
011 93 89 80
013 44 46 69
013 46 03 70
013 46 03 79
013 35 08 34
013 44 22 22
013 35 08 30
013 46 03 78
013 35 08 32
013 44 33 63
013 46 13 95
013 44 46 62
013 46 10 17
013 46 25 22

SLUITINGSDAGEN
NOVEMBER-JANUARI

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
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2018
2019

• Vrijdag 1 november 		
• Maandag 11 november		
• Vrijdag 15 november 		
• Woensdag 25 december		
• Donderdag 26 december		
• Woensdag 1 januari 2020		
• Vrijdag 3 januari 2020

www.halen.be

Opgelet! Het stadhuis is uitzonderlijk open
op dinsdag 24 en 31 december van 9.00 tot 12.00 u.

VOORWOORD

Beste inwoner

Bij het begin van de herfst denken we nog graag terug aan de voorbije zomerperiode.
Niet dat het zo’n uitzonderlijke zomer was, maar de langere dagen, de aangename
temperaturen en het vakantiegevoel geven steeds de nodige energie om onze
batterijen terug op te laden.
We mochten in onze stad weer van een heel actieve zomer spreken. De grote inzet
van vele helpende handen bij de talrijke activiteiten die in onze stad georganiseerd
werden zijn hartverwarmend: de schoolfeesten, het Oldtimertreffen, Zelem Zomert,
de kermissen van Zelk, Zelem, Loksbergen, Velpen, de Rutvrienden en Ertsenrijk en
de talrijke straatbarbecues en wijkfeestjes. Onze KSA en Chiro’s zorgden weer voor
onvergetelijke kampen voor hun leden en de jeugdclubs kwamen zoals altijd
origineel uit de hoek met toffe activiteiten.
Daarnaast waren er ook nog de traditionele gemeentelijke evenementen:
Halen kermis, de herdenking van de Slag der Zilveren Helmen met het Foodtruck
Festival, de ontvangst van onze huwelijksjubilarissen en onze nieuwe inwoners en,
ons paradepaardje, Twinsporten. De weergoden waren ons goed gezind en maakten
van al deze activiteiten een succes met een zeer grote opkomst.
Dankjewel aan iedereen die dit mee mogelijk maakte!
Al deze mensen, die zich elke keer opnieuw belangeloos inzetten voor ons
verenigingsleven, verdienen zeker onze appreciatie en steun. 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.

Jouw burgemeester
Erik Van Roelen
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BESLISSINGEN VAN DE
GEMEENTE- EN OCMWRAAD
ZITTING VAN 24 JUNI

GEMEENTERAAD

• Beslissing Budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2018
• Jaarrekening OCMW Halen, dienstjaar 2018 - kennisname
• Beslissing Jaarrekening AGB Halen, dienstjaar 2018
• Overeenkomst Interlokale Vereniging Deeltijds
Kunstonderwijs Academie Haspengouw Beeld en Podium stad Halen
• Wonen West Limburg - subsidieaanvraag -principiële
beslissing en samenwerkingsovereenkomst
• Overeenkomst tijdelijk gebruik strook site Bastijns voor
toegangsweg KMO-zone
• Aanpassing huishoudelijk reglement begraafplaatsen
• Buurtweg 45 Hees - afschaffen van een deel van de buurtweg
45, het verleggen van een deel van de buurtweg 45, het
verbreden van een buurtweg (chemin 3), vestigen van een
erfdienstbaarheid, inlijven van lot 2 bij het openbaar domein

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER

GEMEENTERAAD

• Eedaflegging Ludo Raymaekers ter vervanging van Guy
Mertens
• Jaarrekening 2018 Stad Halen - beslissing
• Beheersovereenkomst tussen OCMW en Stad Halen
betreffende gezamenlijke selectie en aanleg van werfreserves
• Intercommunale vereniging voor hulp aan gehandicapten
- Buitengewone A.V. van 25 september 2019 - agenda en
mandaat afgevaardigde
• Interlokale vereniging Scholengemeenschap basisscholen
Koersel-Beverlo-Lummen-Zelem - aanduiding afgevaardigde
en vervanger in het beheerscomité
• Raad van bestuur AGB - ontslag lid - Aanduiding nieuw lid
• IGS Wonen West Limburg - aanduiden leden Stuurgroep en
beheerscomité
• IGS Wonen West Limburg - projectaanvraag -

• Overdracht grond Industriepark 1122- beslissing en
voorwaarden

• Ondersteuning Plattelandsmotie gemeenten Glabbeek en
Linter

• Inlijving openbaar domein Molenweg

• Overdracht van een goed via onroerende leasing,
Stadsbeemd 1212, sie B nr. 298/S P0000

OCMW

OCMW

• Beslissing Jaarrekening OCMW Halen, dienstjaar 2018

• Beheersovereenkomst tussen OCMW en Stad Halen
betreffende gezamenlijke werving en aanleg van werfreserves
en gebruik van mekaars werfreserves
• Vervanging van de voorzitter van het BCSD in geval van
tijdelijke verhindering - aanduiding door de voorzitter akteneming
• IGS Wonen West Limburg - aanduiden lid OCMW stuurgroep
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WORDT HALEN FIETSSTAD 2020?

Stem mee!!

ALLERLEI
STAMBOOMONDERZOEK
FOD Justitie heeft recent
meer duidelijkheid
gegeven over
genealogische opzoekingen
en stamboomonderzoek.
Werkwijze wettelijk gezien
Het KB genealogie is in
opmaak. Aangezien er dus
voorlopig wettelijk niets
specifiek geregeld is,
moet de algemene privacywetgeving worden toegepast
voor wat betreft de bescherming van de persoonsgegevens.

Vorig jaar haalden wij de 10.000 stappen trofee binnen!
En nu is er een nieuwe uitdaging! Halen kan fietsstad 2020
worden! Maar daar hebben we jouw hulp voor nodig!
Vul dus zeker de fietsenquête in! Zo draag jij je steentje bij
zodat wij deze prestigieuze titel in de wacht kunnen slepen.
Maar er is meer! We maken kans op een mooie geldprijs om
de fietsinfrastructuur nog te verbeteren!
Als fietser geef je je mening over de beleving, infrastructuur
en communicatie. Begin volgend jaar worden de 9 genomineerden bekend gemaakt in het Nieuwsblad. Een externe jury
zal dan ter plaatse gaan en de genomineerde gemeenten onderzoeken. De uiteindelijke winnaars worden bekendgemaakt
op het Fietscongres op 26 mei 2020.
Deze verkiezing is een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting
Verkeerskunde) in samenwerking met de Fietsersbond en Het
Nieuwsblad.
Vul de enquête in enkele minuten in op fietsgemeente.be!

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan dus genealogische
opzoekingen toestaan (m.a.w. genealogische opzoekingen voor de
betrokkenen verrichten), mits de verzoeker een bewijs voorlegt van
de toestemming van de personen op wie de akte betrekking heeft.
Bij overleden personen moet de toestemming door de erfgenamen
gegeven worden (één erfgenaam volstaat).
Akten van meer dan 50 (overlijdensakte), 75 (huwelijksakte) of 100
(geboorteakte) jaar oud zijn openbaar. Iedereen heeft dus recht op
een uittreksel of afschrift.
Procedure praktisch gezien
De toestemming moet specifiek zijn. Een onderzoek naar
“de familie Janssens” kan niet. De verzoeker moet een toestemming bijbrengen voor onderzoek naar de geboorteakte van Rik
Janssens bijvoorbeeld. Deze toestemming moet gegeven zijn door
Rik Janssens, of door één van zijn erfgenamen in het geval
Rik Janssens overleden zou zijn.
De toestemming kan eenvoudig onderhands worden gegeven.
Opgelet: toelatingen door de rechtbank, afgeleverd op basis van 		
oud artikel 45 BW, kunnen niet meer aanvaard worden.

GRAFCONCESSIES
Vanaf 1 oktober zullen op de begraafplaatsen in Halen (Velpen)
en Zelem vervallen concessies aangeduid zijn. Zo zal je aan de
ingang van het kerkhof een aanplakbiljet zien, aan de betreffende graven individuele bordjes.

Voor meer info over de hernieuwing van een concessie of voor
andere vragen kan je steeds terecht bij de dienst Burgerzaken op
het stadhuis of telefonisch op 013 61 81 20.

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.
INFOBLAD HALEN NOVEMBER 2019 5

ACTIE

MILIEU EN OMGEVING
Breng het bladafval van openbaar
domein KOSTELOOS naar het
RECYCLAGEPARK
Tijdens de periode van zaterdag 2 november tot en met
vrijdag 31 januari 2020 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 ganse jaar door zichtbaar)

‘KLIMAATBOOM
ZOEKT TUIN’
Plant een klimaatboom in je
tuin en help mee het
klimaat verbeteren. Tussen 1 september en 31 maart 2020
kan je kortingsbonnen ter waarde van € 20 verdienen voor
de aankoop van een grote klimaatboom bij een deelnemende handelaar in je buurt.
Als je een klimaatboom in je tuin plant,
kan je een ecologisch tuinontwerp winnen!
De positieve eigenschappen van bomen zijn legio en
worden ons gratis aangeboden. Bomen dragen bij aan een
gezonde woon-, werk- en leefomgeving.
Je kan op drie manieren kortingsbonnen verdienen
• Via de LimbU. Als je bijvoorbeeld zwerfvuil opruimt kan
je LimbU’s verdienen. Ruil via www.limbu.be online
je verdiende LimbU’s in voor een kortingsbon voor de
aankoop van een klimaatboom. Je kan zoveel kortingsbonnen aanvragen als je wil, indien je genoeg LimbU’s
hebt.
• Door een Amberworkshop te volgen in de Ambertuin
in Kiewit. Amberworkshops kaderen binnen het thema
ecologisch, onderhoudsvriendelijk en afvalarm tuinieren. Na het volgen van een Amberworkshop ontvang je
een kortingsbon.
• Door de infoavond ‘Klimaatboom zoekt tuin’ bij te
wonen. Deze infoavonden gaan door in een aantal deelnemende tuin- en plantencentra, in je (buur)gemeente
en in de Ambertuin in Kiewit. Na het volgen van de
infoavond ontvang je een kortingsbon.
Meer info over de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ vind je
op www.limburg.net/klimaatboomzoekttuin.

OOK ONZE STAD SLUIT AAN BIJ

WONEN
IN WEST-LIMBURG
De Interlokale Vereniging ‘Wonen in West-Limburg
(WWL)’, een samenwerkingsverband inzake woonbeleid
tussen de gemeenten Herk-de-Stad en Lummen, wordt
vanaf 1 januari 2020 uitgebreid met de stad Halen.
De drie gemeenten hebben hiervoor een samenwerkingsverband ondertekend. Bij Wonen-Vlaanderen wordt een
subsidieaanvraag ingediend voor de periode 2020-2025.

Photo by Autumn Mott Rodeheaver

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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Opzet van ‘Wonen in West-Limburg’ is te zorgen voor
betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor de inwoners van
Halen, Herk-de-Stad en Lummen. Speciale aandacht gaat
uit naar het begeleiden van projecten voor zowel sociale
als private huisvesting en het opzetten van een uitgebreid
informatieaanbod. Zo staat de adviseur van het Wooninfopunt van Wonen in West-Limburg de inwoners van
Halen vanaf 1 januari bij om zowel eigenaars, huurders als
verhuurders verder te helpen met al hun vragen rond
wonen, verbouwen, subsidies en premies. Elk advies is
gratis, vrijblijvend en geheel onafhankelijk.

WORD JIJ ONZE NIEUWE KRINGLOOPKRACHT?
“Wil jij je verder verdiepen in de biologische kringloop?”
Klinken de woorden groen, natuur, milieu en klimaat jou als
muziek in de oren? Gaat jouw hart sneller slaan van de
biologische kringloop? En sta je te popelen om al die kennis
met anderen te delen? Dan ben jij de enthousiaste kringloopkracht die wij zoeken!
Limburg.net beschikt, in samenwerking met de verschillende steden en gemeenten, over een uitgebreid netwerk van
kringloopkrachten in Limburg en Diest. Dag in dag uit zetten
zij zich in om de kringloopgedachte te verspreiden.
Uithangbord zijn voor kringlooptuinieren in Limburg, zegt
dat je wel iets? Voeg je dan snel bij ons team.
WAT MOET JE PRECIES DOEN?
Jouw passie delen met anderen.
Dat is alles wat we vragen. Hoe? Tal van mogelijkheden!
Wat dacht je van lesgeven over composteren in de lagere
school? Of handige tips geven aan particulieren over beter
omgaan met compost en snoeiafval in de tuin?
Spreek je liever voor een groter publiek? Geen probleem!
Vertel het kringloopverhaal op een infostand of geef een demonstratie over composteren, hakselen en vlechten. Eerder
een doe-het-zelver? Bouw insectenhotels of compostbakken! Of of of… de mogelijkheden zijn eindeloos. Wat, waar,
wanneer en hoe bepaal je zelf. Zolang het maar gebeurt met
de nodige dosis enthousiasme!
LIMBURG.NET ZORGT VOOR DE JUISTE OPLEIDING
Ben je geïnteresseerd, maar twijfel je of je al over de nodige
kennis beschikt? Geen paniek! Elke nieuwe kringloopkracht
start met een zesdelige vorming.
In zes interactieve sessies (5 november, 12 november, 19
november, 26 november, 3 december en 10 december
telkens van 13u30 tot 16u30) leer je alles wat je moet weten
over de biologische kringloop. Aansluitend volgt een dag
praktijk op locatie.
VOLGENDE THEMA’S KOMEN AAN BOD
Voedselverlies - Grasbeheer - Snoeihoutverwerking - Vaste
planten - Kippen - Thuiscomposteren - Compost gebruik
Meer info? zjef.vaes@halen.be of 013 61 81 24

ZWERFVUIL EN SLUIKSTORT
Afval in de openbare ruimte veroorzaakt niet alleen
ergernis. Het is ook duur. De opruim van het zwerfvuil
kost meer dan 60 miljoen euro per jaar. In Vlaanderen
gaat het over duizenden tonnen afval per jaar.

ZWERFVUIL
Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Dat kan bewust of onbewust zijn. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets,
blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes, …
De overheid probeert op verschillende manieren het
zwerfvuil te verminderen door bijvoorbeeld de omgeving
goed in te richten.
Een aantrekkelijke buurt dwingt respect af.
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 je actie toe op de online actiekaart. Je naam verschijnt dan 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 melden aan de milieudienst van de stad
Halen. Dit kan via een digitaal meldingsformulier op de
website, via de stadsapp of via mail naar milieudienst@
halen.be.
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FILMAVOND
‘PLANNEN VOOR PLAATS’

CULTUUR
WELZIJN
DIGITECHNIEKKAMP
Techniek- en wetenschapsacademie UCLL
i.s.m. Cultuurdienst

Wonen in West-Limburg organiseert op maandag
21 oktober van 19.30 tot 21.00 u. in De Markthallen
een gratis filmavond voor iedereen die zich interesseert
voor de veranderende leefomgeving.

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.

Leo Van Broeck

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en Nic Balthazar
nemen ons in de docufilm ‘plannen voor plaats’ mee
op een tocht langs Vlaamse wegen, dorpen en steden,
op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en
frisse ideeën over de inrichting van onze leefomgeving.
Want hoe vertrouwd of waardevol die Vlaamse (stads)
landschappen ook ogen, de pijnpunten zijn ons evenzeer
bekend: door de verkavelingswoede en de oprukkende
lintbebouwing worden groen en open ruimte alsmaar
schaarser, we rijden ons vast in de file en er zijn
problemen met de waterhuishouding. Aan de hand van
inspirerende voorbeelden en van gesprekken met
deskundigen en vernieuwers laat de film zien hoe het
beter kan. Door de juiste inzet van architectuur,
stedenbouw en landschapsontwerp kan een nieuw
ruimtelijk model worden ontwikkeld dat winsten oplevert
voor iedereen.
Inschrijven doe je door een mail naar
info@woneninwestlimburg.be te sturen met vermelding
van naam, adres,
telefoonnummer
en aantal personen.

Nic Balthazar
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Van 28 tot en met 31 oktober,
telkens van 9.00 – 16.00 u.
In GC De Rietbron Halen
Voor kinderen van 9 tot en met 13 jaar
(max 15 deelnemers)
Prijs: € 110, € 105 vanaf het 2e kind van eenzelfde gezin
Meer info en inschrijven?
Cultuurdienst 013 35 08 30, cultuurdienst@halen.be
Inschrijven kan nog, maar hou er rekening mee dat de
plaatsten beperkt zijn.

OPROEP:

KAMPIOENEN SEIZOEN 2018 - 2019

SPORT
HALENSE BOSLOOP
LOOPCRITERIUM LIMBURG
De Sportdienst organiseert in samenwerking met atletiekclub DCLA Halen voor de derde keer een recreatieve bosloop. Noteer alvast de datum zondag 20 oktober.
Deelnemers kunnen kiezen tussen een parcours van
4, 8 of 12 kilometer. Inschrijven kan vanaf 9.30 u. aan de
startplaats -Bakelstraat in Zelem. Het startschot zal om
10.15 u. gegeven worden.
De Halense bosloop is een recreatieve jogging op
onverharde wegen die deel uitmaakt van het loopcriterium Ham – Leopoldsburg – Beringen – Halen –
Heusden-Zolder en Tessenderlo.
Kruis ook 15 december aan in je agenda. Dat is de laatste
bosloop van het Limburgs Loopcriterium waaraan je nog
kan deelnemen in Gerhagen (Tessenderlo).
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Volg het loopcriterium op facebook!
www.facebook.com/loopcriteriumlimburg
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Tijdens de algemene vergadering van de sportraad in november
vieren we dé Bijzondere Kampioenen en, bij voldoende
kandidaten, de Sportpluimen van Halen.
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
2018-2019 leverden.
b/ Wie kan de trofee van 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 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 in het seizoen 2018-2019 een sportieve titel
behaalde (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.
Geef jullie kampioenen ten laatste op 25 oktober door aan de
Sportdienst via sportdienst@halen.be
013 35 08 35 – Sportlaan 4B
Terugblik…
Een terugblik met foto’s van onze activiteiten vind je terug op
onze facebookpagina www.facebook.com/SportdienstHalen
en op onze website www.halen.be.
Je kan ook zonder een facebookaccount deze pagina
bezoeken voor verslagen en foto’s.

Kerstvakantie: schaatsen en skiën/snowboarden
De gemeentelijke sport- en jeugddienst organiseert in de
kerstvakantie 2 activiteiten.
•
•

Voor meer informatie kan je terecht bij de Sportdienst op
013 35 08 35 of via sportdienst@halen.be

Schaatsen op vrijdag 27 december in Luna's ijsstadion in
Lommel voor kinderen van 7 tot en met 16 jaar.
Skiën/snowboarden op vrijdag 03 januari in Snow Valley
in Peer voor kinderen van 10 tot en met 16 jaar.
2 uur skiën/snowboarden i.p.v. 1 uur.
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Halen wordt een ‘Warme Stad’!

WELZIJN
CHANGEMAKERS:
MEER DAN OOIT NODIG
Dit jaar gaan we met de campagne naar het hart van 11.11.11:
we zetten changemakers wereldwijd op een voetstuk.
Waarom?
Changemakers streven naar
een duurzame, leefbare
toekomst waarin iedereen een
plaats krijgt. Ze doen dat elk op
hun eigen manier.
Ze strijden tegen ongelijkheid,
klimaatverandering, uitbuiting
door grote multinationals en ga
zo maar door. Maar het wordt
hen moeilijk gemaakt. Steeds
meer komt de vrijheid voor
meningsuiting onder druk te
Steun hun strijd.
staan. Net daarom zijn deze
changemakers belangrijker dan
ooit en voeren zij campagne.
Stort op BE30 0000 0000 1111
Ontdek al onze changemakers
op 11.be/changemakers

Maar wat kan jij doen?
Ontdek hun hoopvolle verhalen op www.11.be/changemakers
en steun ze!
11.11.11 en haar leden steunen changemakers in hun strijd
voor een duurzame en leefbare toekomst.
Steun de omhaling! Onze vrijwilligers zamelen geld in voor
11.11.11 op zaterdag 9 november 2019.
Of stort een bijdrage op BE30 0000 0000 1111
of via www.11.be/steunen.

700 plantjes voor
Kom op tegen Kanker
Vrijwilligers en verenigingen van
onze stad maakten een vuist tegen
kanker en dit voor de 25ste keer!
Samen verkochten zij 700 plantjes voor Kom op tegen Kanker
en dit voor een bedrag van 4900 euro.
Het ingezamelde geld gaat naar verschillende steunen zorgprojecten. Zo worden er bijvoorbeeld aangepaste
activiteiten voor kinderen en jongeren met kanker
georganiseerd. Een deel van de opbrengst gaat ook naar
palliatieve zorg en lotgenotengroepen.
Wij danken dan ook iedereen die hieraan
meewerkte en natuurlijk iedereen die een
plantje kocht!
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1 op 5 jongeren geeft
aan zich niet goed in
zijn vel te voelen… een
ontluisterend cijfer.
Tijd om daar iets aan te
doen! En dat is meteen
ook de motivatie van
om een deel te nemen
aan het project 'Warme
Stad'.
Halen stapt, samen met 41 andere steden en gemeenten,
in het project Warme Steden en Gemeenten. Op die manier
dragen wij een steentje bij aan het verhogen van het mentaal
welbevinden van kinderen en jongeren.
De stad Halen verenigt alle organisaties die werken rond
kinderen en jongeren en hun mentaal welzijn. Zo worden
de krachten gebundeld om de veerkracht van kinderen en
jongeren te verhogen. Een goede geestelijke gezondheid in
de jeugdjaren vormt namelijk de basis voor gezondheid en
welbevinden in het latere leven en vermijdt veel psychisch
leed.
Het einddoel?
Een veilige plek, waar veerkrachtige kinderen en jongeren
hun talenten en identiteit kunnen ontplooien, zich kwetsbaar
durven en kunnen opstellen en daarin gesteund worden
door hun omgeving en leeftijdsgenoten.
Daarbij zal Halen zich baseren op 8 pijlers om veerkracht te
versterken:
1. Besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten van 		
kinderen en jongeren
2. Moedig een warme, ondersteunende opvoeding aan
3. Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling
4. Creëer verbondenheid tussen kinderen, jongeren en hun
omgeving
5. Maximaliseer kansen op fysieke gezondheid
6. Maak kwetsbaarheid bespreekbaar in een veilige 		
omgeving
7. Zorg dat kinderen en jongeren makkelijk de weg naar 		
hulp vinden
8. Betrek kinderen en jongeren bij het beleid
Hierbij worden ze begeleid door de gezondheidsraad
ondersteund door een consortium van het Vlaams Instituut
Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s, initiatiefnemer Fonds
GavoorGeluk en het onderzoekscentrum LUCAS KULeuven.
Binnenkort zie je ook ‘Warme William’ in het straatbeeld
verschijnen. Deze campagne met bijhorende app wil de
jongeren en hun omgeving aanzetten om kwetsbaarheid te
delen en empathisch te luisteren naar elkaar zonder oordeel.
Wil je graag meer info? www.warmewilliam.be
www.warmestedenengemeenten.be
Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de
zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op
www.zelfmoord1813.be

ZORG DAT JE NIETS MIST DOOR GRIEP
Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt?
Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf half oktober je
griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts.
Waarom haal je best een griepprik?
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte aan longen, hart, lever
of nieren? Dan is het risico op complicaties door griep veel
hoger. Daarom laat je je vanaf half oktober best vaccineren.
Zo verklein je de kans op griep!
Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin af op het griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen in het najaar.
Hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft
terugbetaald. 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 na
bij je huisarts.
Meer weten over griep en griepvaccinatie?
Surf naar www.griepvaccinatie.be.

INFOAVOND

Onthaalouders & pleegzorg
Kom op donderdag 21 november vanaf 20.00 u. naar deze
interessante gratis infoavond met nuttige informatie over
onthaalhouders en pleegzorg in LDC De Klapstoel.
i.s.m. Huis van het Kind en LOK

MINDER MOBIELEN CENTRALE
Ben je nog op zoek naar zinvol en tof vrijwilligerswerk?
Misschien is vrijwilliger worden bij onze Minder Mobielen
Centrale dan iets voor jou!
Interesse? Alle info vind je op www.halen.be of contacteer
het OCMW op 013 46 15 17.

Gratis bevolkingsonderzoek
BORSTKANKER
De tijd vliegt… twee jaar is zo voorbij.
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een
uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep 50 tot en met
69 jaar behoort en het twee jaar geleden is dat je een
mammografie liet nemen.
Wil je graag meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel dan tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur gratis naar het
Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160, stuur een
e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be of surf naar
www.bevolkingsonderzoek.be/borstkanker

Twinsporten 2019
Op 31 augustus vond de 9de editie van Twinsporten plaats.
Dankzij onze 352 vrijwilligers konden die dag meer dan 900
deelnemers genieten van een prachtige en zonnige editie.
Hieronder een foto van een deel van die vrijwilligers. Alvast
hartelijk dank aan onze vrijwilligers en sponsors voor hun steun
aan Twinsporten. Dank je wel en tot in 2021!

Heb je vragen over
je persoonlijke
medische situatie,
neem contact op
met je huisarts of
gynaecoloog.
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VEILIGHEID

Be-Alert
3 OKTOBER WAS DE NATIONALE TEST BE-ALERT.
Ontving jij een berichtje? Super!
Maar jij wil toch ook graag dat je familie en vrienden veilig zijn
bij een noodsituatie?
Nodig ze uit om zich te registeren op BE-Alert!
Om de registratie en het bijwerken van contactgegevens te
vergemakkelijken, zijn het inschrijvingsformulier en de toegang
tot het profiel vereenvoudigd voor burgers.
Ga naar www.be-alert.be om toegang te krijgen
tot jouw profiel.

En plots klinkt een rookmelder als muziek in de oren!
Een rookmelder: een overbodige luxe die bovendien een
irritant geluid maakt? Hoog tijd om daar nog eens over na te
denken!
Als je de kans krijgt om jezelf en je gezin in veiligheid te brengen bij brand, dan klinkt dat irritante geluid gegarandeerd als
muziek in de oren!
HANG ROOKMELDERS…
Brand verwoest niet alleen woningen, maar ook levens…
Meer nog dan het vuur op zich, maakt vooral de rook slacht-
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offers. Rook verspreidt zich razendsnel en vooral ’s nachts is
de kans groot dat je de brand te laat opmerkt. Hang daarom
rookmelders en bescherm jezelf en je gezin tegen de gevaren
van brand.
Vanaf 1 januari 2020 zijn ze bovendien verplicht in elke
woning in Vlaanderen … en registreer ze!
Heb je al rookmelders hangen in je woning of heb je ze net
opgehangen? Registreer ze dan voor eind 2019 op hangrookmelders.be en maak kans op een Beats headphone
of een Spotify Premium maandabonnement.

LOKALE ECONOMIE

BEN JIJ OOK EEN CONTROL CRUISER?
Eindelijk een manier om voorbeeldige
chauffeurs in je straat te bedanken!
Iedereen kent ze wel: brokkenpiloten, zondagsrijders,
Johnny’s… chauffeurs die onze straten onveilig maken
door hun overdreven snelheid. Ook onze gemeente blijft
er helaas niet van gespaard.
Maar wat met mensen die zich wél aan de snelheidslimiet houden? Zij krijgen nu een eigen woord:
control cruiser.
En iedereen krijgt de kans om de control cruisers in hun
straat te bedanken. De nieuwe, positieve term kwam
er na een onderzoek van de VSV, de Vlaamse Stichting
Verkeerskunde.
Hun bevraging leerde dat de grote meerderheid van de
chauffeurs bereid is om zich aan de snelheidslimiet te
houden, maar dat ze soms een geheugensteuntje nodig
hebben.
Bovendien leerde het onderzoek dat één op de vier
mensen graag actief de automobilisten die het rustig
aan doen, wil bedanken. Daarom is er nu dus de control
cruiser: een positieve term om chauffeurs die zich aan de
snelheidslimiet houden te benoemen.
Je hebt de borden misschien al in het straatbeeld gezien.

Als ook jij een control cruiser bent,
kan je een affiche bestellen op
www.beloofd.be.

HAAL HET IN HALEN
Na het grote succes in 2018, gaat op

vrijdag 29 en zaterdag 30 november
de derde editie van
‘Haal het in Halen’ door
De Halense handelaars leggen tijdens deze twee dagen
hun klanten in de watten met tal van speciale acties en
aanbiedingen.
Verzamel tijdens deze twee dagen stempels bij vijf
verschillende deelnemende handelaars en maak kans
op prachtige prijzen.

De stempelkaarten kan je verkrijgen bij de deelnemende
handelaars op vrijdag 29 en zaterdag 30 november.
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BURGERLIJKE STAND

GEBOORTES
13/06
17/06
20/06
24/06
25/06
05/07
17/07
24/07
25/07
02/08

Martyna Okseniuk, Halen
Chayenne Toetenel Renard, Loksbergen
Lina Alem, Halen
Noémie Alaerts, Halen
Jules Mahieu, Zelem
Baran Sahin, Zelem
Yinthe Reymen, Loksbergen
Aaron Sümbül, Halen
Gust Vanhove, Halen
Aurelie Reekmans, Halen

09/08
16/08
27/08
01/09
02/09
10/09
18/09
21/09
24/09

Ioan Plesescu, Halen
Rins Verboven, Zelem
Louis Wynants , Zelem
Flo Lahou , Loksbergen
Fran Frederickx , Zelem
Marie en Miel Jacobs, Loksbergen
Nolan Groenendaels, Loksbergen
Lyana Bancken, Zelk
Klea Haxhija, Loksbergen

12/08
13/08
15/08
25/08
25/08
14/09
19/09
19/09
22/09
23/09
24/09
27/09
30/09

Anna Hendrickx, Zelem
Simona Laveren, Zelem
Julia Croes, Halen
Alfons Crispeyn, Halen
Jozef Vanheukelom, Zelem
François Vrancken, Zelem
Maria Willems, Zelem
Georges Ector, Halen
Louis Neuteleers, Zelk
Jan Somers, Halen
Elisabeth Feller, Zelem
Vic Verhemeldonck, Halen
Patricia Lelièfre, Loksbergen

OVERLIJDENS
29/06
03/07
08/07
10/07
10/07
12/07
16/07
20/07
22/07
24/07
25/07
25/07
26/07
04/08
06/08
12/08

Deborah Eykens, Halen
René Vandevenne, Zelk
Rogier Pieraerts, Loksbergen
Louisa Renders, Zelem
Louis Pieraerts, Loksbergen
Albert Vanwingh, Zelem
Frans Vlayen, Halen
Agnes Willems,Loksbergen
Marc Kennes, Zelk
Gilbert Rediers, Halen
Louisa Claes, Zelem
Patrick Vandevenne, Zelem
Roger Vranckx, Zelem
Jules Poitevin, Halen
Andreas Vleugels, Halen
Louis Hoebrekx, Zelem
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HUWELIJKEN

GOUDEN BRUILOFTEN

22/06
28/06
06/07
06/07
10/07
20/07
17/08
23/08
23/08
30/08
30/08
07/09
07/09
09/09
14/09
19/09
20/09

05/07
10/07
10/07
11/07
11/07
11/07

Hendrik Vanheusden en Yvonne Ehl, Halen
Bart Broux en Jessica Claes, Halen
Frederic Grutman en Cindy Valgaeren, Halen
Jimmy De Telder en Linda Aelbrecht, Zelk
Jimmy Wouters en Eva Pokorna, Halen
Kevin Reekmans en Annelien Jeuris , Zelem
Niels Willems en Evelien Longin, Zelem
Kenny Claes en Stephanie Govaerts, Loksbergen
Jimy Collin en Sandrina Bellen, Halen
Jean-Pierre Das en Patricia Guillé , Halen
Jef Somers en Eveline Ruysen , Halen
Max Verheyen en Miet Moons , Halen
Junior Rouabhi en Cindy Landuyt , Zelk
Jannick Loockx en Katrien Gilis , Loksbergen
Kevin Joris en Rina Gacoms , Loksbergen
Wim Baerts en Sarah Calatabiano, Halen
Sofie Roeffaers en Lenka Dewil, Halen

DIAMANTEN BRUILOFTEN

11/07
11/07
18/07
18/07
24/07
29/07
01/08
02/08
08/08
12/08
30/08
13/09
19/09

04/07
18/07
25/07
25/07
29/07
08/08
20/08
09/09
16/09
19/09
23/09

Gaston Jacobs en Elza Pieraerts, Zelk
Joseph Proven en Anna Campens, Halen
Romain Bex en Simone Gacoms, Halen
Emiel Pieraerts en Joseé Janssens, Loksbergen
Louis Vancraywinkel en Marie Vanhelmont, Halen
Theophile Gacoms en Rosa Uten, Zelk
Jules Baerts en Anastasia Bosmans, Zelem
Firmin Vaes en Odila Claes , Zelem
Jozef Hoebrekx en Luciana Govaerts, Halen
Firmin Hermans en Alice Langen, Halen
Ferdinand Schils en Maria Schots, Loksbergen

Emile Vanhaeren en Mariette De Brone, Halen
Paul Truyers en Rita Boets, Zelem
Jean Eykens en Germaine Gielen, Halen
Robert Pieraerts en Liliane Maes, Zelk
Hugo Gijsens en Angèle Bungeneers, Halen
Ferdinand Brughmans en Jacqueline Wouters, 		
Loksbergen
Eddy Dumon en Agnes Buttiens, Halen
Etienne Bosmans en Marie Vanderheyden, Zelem
Maurice Adriaens en Hilda Baerts, Zelem
Jean Vanonckelen en Agnes Paulus, Loksbergen
André Gacoms en Georgette Grieten, Zelk
August Jacobs en Gilberte Bastijns, Halen
Michael Maerivoet en Rosa Vaelen, Loksbergen
Louis Bellen en Godeliva Vanparijs, Loksbergen
Tony Droogmans en Hilda Vanoppen, Zelem
Felix Debrier en Anna Hermans, Halen
Robert Boffin en Josefina Vanderstukken,
Loksbergen
Hugo Hermans en Roza Vandermaesen,
Loksbergen
Jan De Coster en Clara Cams, Halen

BRILJANTEN BRUILOFTEN
04/08
14/08

Edmond Reynders en Maria Vandelook, Zelem
Constant Keldermans en Mathilde Bortels, Halen
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ACTIVITEITEN
15-okt
15-okt
16-okt
19-okt
21-okt
22-okt
26-okt
26 + 27/10
27-okt
28 tot 31/10
2-nov
3-nov
7-nov
9-nov
10-nov
12-nov
13-nov
14-nov
16-nov
16-nov
17-nov
19-nov
19-nov
21-nov
22-nov
24-nov
29 + 30/11
29+30/11
1-dec
5-dec
6+7/12
7-dec
8-dec
7-dec
8-dec
10-dec
11-dec
12-dec
14+15/12
18-dec
18-dec
19-dec
21-dec
22-dec
27-dec
31-dec
8-jan
9-jan
10-jan
11-jan
11-jan
12-jan
14 - 19/1
17-jan
18-jan
19-jan
21-jan
23-jan
25-jan

LDC De Klapstoel
LDC De Klapstoel
vzw De Pastorie
Chiro Loksbergen
t Oogappeltje Loksbergen
Neos Halen
Duivenbond
KMD Halen
Gezinsbond Halen-Loksbergen
Cultuurdienst
Ridders van de kromme elleboog
Darts
LDC De Klapstoel
KH De Koorgalmen
Team Hartendief
LDC De Klapstoel
vzw De Pastorie
Seniorenraad
KSA Zelem / JC Sfinx
DCLA Halen
Turnkring Halen
LDC De Klapstoel
LDC De Klapstoel
Vrij & vrouw
Seniorenraad
ROBA's Dancefactory
Haal het in Halen
Halens Volkstoneel
JC 't Leerke
LDC De Klapstoel
Halens Volkstoneel
JC De Berg
JC De Berg
Samana ziekenzorg
WTC Het Zilveren Wiel
LDC De Klapstoel
vzw De Pastorie
Neos Halen
Darts
LDC De Klapstoel
LDC De Klapstoel
Okra Halen
Academie Haspengouw
Welzijnsschakel 't Opstapje
KF Sint-Lambertus Zelem
HaELEN 3545
vzw De Pastorie
LDC De Klapstoel
Neos Halen
De Kerstvrienden Zelk
VZW Horizon Donk
Ridders van de kromme elleboog
Lustige Zangkanarie
FC Eendracht Zelem
t Oogappeltje
Ridders van de kromme elleboog
LDC De Klapstoel
VZW Horizon Donk
KMD Halen
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Kookles
Dansnamiddag senioren
Dorpsrestaurant
Don Simon fuif
Halloweentocht
Ignace Schops over klimaatopwarming
Kampioenenviering
Restaurantdag
Tweedehandsbeurs
Digitechniek kamp
Carnavalbal
Tornooi
Warme maaltijd senioren
Muziekcafé
Eetdag
Kookles beginners
Dorpsrestaurant
Shownamiddag senioren
Quiz
Ledenfeest
Eetdag
Kookles
Dansnamiddag senioren
Sinterklaasfeest met poppenkast
Shownamiddag senioren
Eetdag
Shoppingroute Halen
Toneelvoorstelling
Winterwonderland
Warme maaltijd senioren
Toneelvoorstelling
Kerstmarkt
Jingle Bergs
Kerstfeest
Mountainbiketocht
Kookles beginners
Dorpsrestaurant
Annelore Roose over Beter Slapen
Tornooi
Dansnamiddag senioren
Kookles
Kerstfeest
Kerstconcert
Kerstfeest
Eindejaarsconcert
Nieuwjaarsfeest
Dorpsrestaurant
Warme maaltijd senioren
Kaas- & wijnavond
Kerstboomverbranding
Receptie
Lachternoen
Vogelzangwedstrijd en tentoonstelling
Quiz
Pastadag
Eetdag van Prins carnaval
Dansnamiddag senioren
Wandeling
Fuif

GC De Rietbron
GC De Rietbron
De Pastorie Zelem
GC De Rietbron
t Oogappeltje Loksbergen
GC De Rietbron
Buurthuis Zelk
GC De Rietbron
Sporthal De Kambergen
GC De Rietbron
GC De Rietbron
Buurthuis Zelk
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
De Pastorie Zelem
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
Halen
Buurthuis Zelk
Loksbergen
GC De Rietbron
Buurthuis Zelk
Kerkplein Loksbergen
Jeugdhuis JC De Berg
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
De Pastorie Zelem
LDC De Klapstoel
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
Buurthuis Zelk
Sporthal De Kambergen
GC De Rietbron
De Pastorie Zelem
GC De Rietbron
GC De Rietbron
Stadsbeemd
GC De Rietbron
GC De Rietbron
Buurthuis Zelk
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron

