
Klinken op het nieuwe jaar! 
 Na al het Feestgedruis van de laatste 

weken pikken wij de draad weer op. 
Graag informeren wij u over het reilen 
en zeilen in onze Stad. 

Op sportief vlak geeft Schepen Andre 
Vanmechelen graag het startschot! 
Er staat heel wat te gebeuren! 
En ook de seniorenwerking komt 
op kruissnelheid: het seniorenlokaal 
“De Klapstoel” is een schot in de 
roos. Activiteiten door en voor 
senioren, dit kan alleen maar een 
dikke pluim verdienen. 
Schepen Freddy Pans en Paul 
Hoebreckx lichten dit even toe!

Maar, vindt u pasta en tiramisu het 
einde en droomt u helemaal weg bij 
het horen van de klanken van Andrea 
Bocelli? Noteer dan alvast vrijdag 1 
april 2011 in uw agenda! 
CD&V Halen-Zelem-Zelk-Loks-
bergen organiseert dan haar Risto-
rante CD&V (Italiaanse avond) in het 
gemeenschapscentrum De Rietbron, 
vanaf 18 uur. 
U bent allen van harte welkom. 
Inschrijven kan bij al onze bestuurs-
leden. 

Tot binnenkort!

Heidi Wuestenbergs

Voorzitter CD&V Halen

Voorwoord voorzitter
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halen

CD&V Halen klonk op zondag 9 januari in het 
Gemeenschapscentrum de Rietbron samen met 
haar leden en sympathisanten op 2011.

Nationaal voorzitter Wouter Beke en 
Vlaams Minister van Welzijn Jo Van-
deurzen brachten ons een bezoek. Wij 
maakten dus een sprong van Natio-
naal naar Vlaams om zo terug op ons 
Marktplein bij Burgemeester Neven 
Willy terecht te komen. Zij wensen 

iedereen het allerbeste in 2011!
CD&V Halen dankt u voor uw aanwe-
zigheid. Het gaf ons een fijn gevoel u 
zo talrijk te ontvangen.

Heidi Wuestenbergs

Voorzitter CD&V Halen

Meer beelden van de Nieuwjaarsaperitief 

van CD&V Halen vindt u op pagina 4.
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Uiteraard betekent dit nog niet dat we 
elke Halense inwoner aan het spor-
ten hebben gezet maar toch wel dat 
ongeveer de helft van onze inwoners 
op een of andere manier met spor-
ten te maken heeft. Een hoopgevend 
resultaat.
Van die 65 sportclubs kwamen er in 
2009 zo’n 25 clubs in aanmerking 
voor beleidssubsidies en 12 die via 
hun jeugdwerking toegang hadden 
tot de impulssubsidies. Voor bijna 
elke club betekende deze subsidie een 
belangrijke verhoging in vergelijking 
met de voorgaande jaren. Meer dan 
50 euro per inwoner betekent dat 
onze stad zeker wil investeren in het 
Halense sportleven.  

Getuige daarvan de projecten die 
weer op stapel staan voor de volgende 
jaren:
• Aanpassingswerken sanitair en  

tribunes “De Koekoek”.
• Centrale verwarming en sanitair  

“De Kambergen” en aanpassing 
kleedkamers.

• Bijkomende berging sporthal  
“De Kambergen”.

• Fit-o-meter bijkomend aan Finse 
piste Loksbergen.

• Samenlopend mountain-bike par-
cours met de gemeente Lummen en 
Zelem.

• Renovatie vijver “De Panoven”.
• Aanpassingswerken piste en toegang 

andersvaliden sportcentrum  
“De Koekoek”.

• Petanque terreinen “Panoven”.

Dit is enkel een greep uit de meest 
dringende werken die in de toekomst 
zullen uitgevoerd worden. 
Elke sportclub kan beroep doen op 
eigen infrastructuursubsidies om de 
voor de hand liggende precaire wer-
ken in eigen beheer uit te voeren.
Sport is een belangrijk onderdeel 
geworden om onze gezondheid te 
optimaliseren.  Belangrijke inspannin-
gen worden geleverd door de verschil-
lende mutualiteiten om ons aan het 
sporten te krijgen. BV’s en politici 
verlenen hiertoe graag hun medewer-

king. Laat ons in Halen die uitdaging 
niet uit de weg gaan.

André Vanmechelen

Schepen van Sport Halen

Sport  
Indien we de Limburgse cijfers naast ons leggen en mogen geloven dat er 
zo’n 3000 clubs actief zijn in onze provincie met een totaal van 300 000 le-
den wat een gemiddelde zou betekenen van 1 club per 160 inwoners, doen 
we het als kleine stad in onze provincie nog niet zo slecht. Halen kan prat 
gaan op 65 sportclubs die een gemiddelde halen van 138 leden per club op 
een 9000-tal inwoners.  

Klinken op het nieuwe jaar!

in Halen 
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Seniorenwerking  
          op kruissnelheid
Dankzij een goed functionerende seniorenraad,  de gedrevenheid van 
het personeel van de dienst welzijn en de goede samenwerking met het 
OCMW en nog andere diensten, komt de werking in en rond de Klapstoel 
(seniorenlokaal) op kruissnelheid. De Klapstoel staat ook open voor seni-
orenverenigingen, wat voor hen een positieve vooruitgang is. In dit artikel 
willen we u een kort beeld schetsen van de Halense Seniorenwerking. 

Verschillende reeds georganiseerde 
workshops zoals knoppenwinkels, 
voetreflex, gezond optimisme, spreu-
kennamiddag, bloemschikken… ken-
den al succes. De workshops Zumba 
gold, digitale fotografie, … zijn nog 
lopende en er zijn er ook nog ver-
schillende gepland: palliatieven zorg, 

Engelse les, … 
De maandelijkse warme maaltijd voor 
senioren en andersvaliden is ook een 
groot succes. De senioren komen er 
gezellig samen eten. Het sociaal con-
tact is zeer verrijkend. 
De dienst welzijn in samenwerking 
met de sport- en cultuurdienst en de 

bibliotheek organiseerden samen 
“Senioren op zwier”: een namiddag 
waar onze senioren konden kiezen 
tussen verschillende activiteiten in de 
Rietbron . 
Ook de sportmaand mocht er wezen 
met het wekelijkse aanbod aan acti-
viteiten. Een groot aantal deelnemers 
maakten op deze wijze kennis met het 
ruime sportaanbod voor senioren.
De maandelijkse fietstochten in de zo-
mer en de wandeltochten in de winter 
kunnen steeds rekenen op heel veel 
deelnemers. 
lees verder p. 8
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Het herfstfeest, dit jaar met Christoff 
en Lindsay, was heel vlug uitverkocht. 
Het werd een gezellige namiddag 
waar humor en zang in combinatie 
met taart en koffie elkaar afwisselden. 
De organisatie van dit herfstfeest was 
een voltreffer!
Dankzij het senioren krantje weten 
alle senioren perfect wat er te doen is! 
Al deze activiteiten en organisaties 
worden mogelijk gemaakt dankzij 
de inzet en medewerking van vele 
vrijwilligers en dit gebeurt steeds 
met respect voor en in overleg met de 
seniorenverenigingen!
Het seniorenbeleid in onze stad  en de 
samenwerking van de verschillende 
diensten mag gezien worden!

Freddy Pans en Paul Hoebrekx

Huidig en voormalig Schepen 

van o.a. Sociale zaken Halen


