
Op 25 september organiseerden we opnieuw een Kind- 
en Jongerendag in de wijk Windmoleken. Ondertussen 
dateerde de laatste editie van 2013. Met de hulp van de 
jeugd- en integratiedienst van de stad Halle maakten we 
er, samen met onze vrijwilligers een fijne dag van voor 
de kinderen van de wijk en heel Halle. Er waren 
verschillende gesmaakte attracties zoals een rodeostier, 
klimmuur, drie springkastelen en sumo-pakken. Hoewel 
de regen in de late namiddag roet in het eten probeerde 
te gooien, was het toch nog erg gezellig zoals de foto’s 
verderop in de Buurtklap tonen! Volgend jaar volgt een 
nieuwe editie op 24 september 2017! 

BUURTKLAP Windmoleken & Vogelweelde 

Ondertussen is de zomer weer voorbij en heeft de herfst 

duidelijk zijn intrede gedaan. In de zomer was het wat 

rustiger in de wijk, maar sinds september zijn ook wij 

weer hard aan de slag gegaan. Zo hebben we onze 

verschillende werkingen weer opgestart, organiseerden 

we onze eerste buurtmaaltijden en voor het eerst sinds 

2013 ook de Kind– en Jongerendag.  Daarnaast 

verwelkomen we ook een nieuwe buurtwerker Maureen, 

die Fien komt vervangen.  In deze Buurtklap lees je onder 

andere over Kind– en Jongerendag, November 

wereldmaand etc.  

 

Heb je zelf suggesties of wil je een zoekertje plaatsen of 

een artikel schrijven, neem dan zeker contact met ons 

op via e-mail of in levende lijve! 

 

Het buurtwerkteam met Jenthe, Maureen en Yannis is er 

voor u! Wees welkom!   

Kind– en Jongerendag! 

V.U.: Buurtwerk Halle—Kopheiweg 145—1500 Halle— 

02/ 360 24 66—info@buurtwerkhalle.be 

Herfst 2016 

CONTACTEER ONS: 

02/ 360 24 66 

buurtwerkhalle@samenlevingsopbouw.be 

LIKE ONS OP  

www.facebook.com/buurtwerk.halle 

HERFSTVAKANTIE 

De Buurthuizen in Vogelweelde en Windmoleken sluiten tijdens de 
herfstvakantie: Terug open vanaf 8 november! 

Het sumo-worstelen was een succes! 
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Hoi amigos en amigas van buurthuis Windmoleken! 

Bij deze neem ik de vrijheid mij even voor te stellen. Mijn 

naam is Maureen, ik ben de nieuwe buurtwerkster van 

windmoleken &vogelweelde , en dit zijn mij favoriete 

quotes allertijden. 

Nieuwe buurtwerker Maureen stelt zich voor: 

Dus met andere woorden, trek u niets aan van wat anderen van u denken, eet gezond en sport & behandel de men-

sen rondom je zoals je jezelf zou behandelen. Ik blijf graag mysterieus,  één van de vele troeven die een vrouw bezit 

( schrijf op in jullie notaboekje meisjes! ) Dus, om nog meer mémé (oma) advies te verkrijgen & om mij in ‘t echt  te 

zien mogen jullie gerust eens langskomen in het buurthuis. 

Buurtmaaltijd!  
Sinds september draait onze buurtmaaltijd dankzij onze 

vrijwilligers weer op volle toeren. Voor de jaarwisseling 

volgen nog twee edities in november en december.  

Op de volgende buurtmaaltijd staat er  een heerlijk 

heksenbrouwsel (hutsepot) op het menu.  

Schrijf volgende data alvast in je agenda! 

 Vrijdag, 4 november 2016  

 Vrijdag, 2 december 2016 
 

NIEUWE EDITIE REPAIR-CAFE IN VOGELWEELDE OP 10 December! 

In mei organiseerden we samen met Repair-Café Halle voor het 

eerst een heus repair-café in het buurthuis in Windmoleken. Het 

werd, mede dankzij de vrijwilligers een succesvolle avond waarbij 

maar liefst 63 reparaties werden uitgevoerd. De reparatiegraad 

(wat het reparatiesucces weergeeft) lag hoog: 85%!  Op 10 

december doen we dit nog eens over in het buurthuis van 

Vogelweelde: noteer het alvast in je agenda! 

 

Zaterdag 10 December om 16u tot 19u in Vogelweelde! 

Adres: kwikstaartlaan 6b, 1500 Halle 

Een sfeerbeeld van het repair-café in WDM van mei 2016 



BUURTKLAP Windmoleken & Vogelweelde 

 3 

Herfst 2016 

November Wereldmaand: onderweg in eigen stad. 
 

In november organiseren heel wat Halse verenigingen samen 

met de stad ‘November Wereldmaand’. Dit jaar wordt gewerkt 

rond het thema ‘Onderweg’.  

Oorspronkelijk werd dit thema gekozen omwille van de route 

die vluchtelingen afleggen op zoek naar een vreedzame thuis. 

Maar het is opengetrokken tot een breder verhaal. Iedereen is 

zwerver, onderweg naar doelen die we willen bereiken. 

Letterlijk onderweg en rondreizend op grote of kleine afstand. 

Of figuurlijk, bouwend aan een weg richting een duurzame en 

tolerante samenleving. Of een gelukkige ‘ik’.  

 

Ook Buurtwerk Halle droeg in oktober al zijn steentje bij aan 

de organisatie. Zo maakten de kinderen van Vogelweelde en 

Windmoleken decoratieve pijlen om de stad in November mee 

te versieren voor November wereldmaand (zie hieronder).  Kom naar onze activiteiten en zwerf door je eigen stad. 

 

Activiteiten in de kijker: 

 

 Welkom op het startmoment. Op 3 november vertrekken we om 19u aan CC ’t Vondel voor een gezellige 

wandeling door de stad. Je leert de andere aanwezigen kennen.  

 Vrijdag 11 november: Zaalvoetbaltoernooi ‘zonder grenzen’ in De Bres. 

 Woensdag 16 november, om 20u: infoavond over radicalisering en identiteitsvorming bij jongeren. 

 Zaterdag 19 november wordt Halle omgetoverd tot een gezellige wereldstad: een gratis kindervoorstelling, 

muziek in de cafés, shows op de grote markt, …. Toernee Mondi’alle weet iedereen te bekoren. De 

integratieraad doet mee met een gezellige ruimte in het Historisch Stadhuis. Mohamed Mesbahi treed er op.  

 Zaterdag 26 november zet jullie buurthuis de deuren open voor een Marokkaanse eetavond: van 18u tot 

22u! 

Meer info: www.novemberwereldmaand.be en www.facebook.com/novemberwereldmaand .  

In het buurthuis vind je programmaboekjes. 

Heb je  vragen voor het Buurthuis? Kom dan zeker langs tijdens onze openingsuren. 
Mocht je een klacht hebben over Buurtwerk Halle, kan je ook langskomen om samen met een medewerker de klachtenpro-
cedure op te starten. 

Pijlen voor Novemberwereldmaand in Vogelweelde 

http://www.novemberwereldmaand.be
http://www.facebook.com/novemberwereldmaand
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JOB-Club 
 

Sinds april kan je op dinsdagnamiddag tussen 13u en 16u 

in het buurthuis terecht om werk te zoeken. Er staan 

computers ter beschikking, je kan er naar mogelijke 

werkgevers telefoneren en je kan er je CV afdrukken. 

Daarnaast kan buurtwerker Yannis je helpen met je CV 

en je motivatiebrief op te stellen en/of aan te passen,  of 

het zoeken naar geschikte vacatures. Kom gerust langs 

voor een babbel! 

Elke dinsdagnamiddag tussen 13u en 16u  

OPENINGSUREN EN OVERZICHT WERKINGEN 

Heb je vragen? Wil je ergens aan deelnemen of helpen? Kom gerust langs voor een babbel in het buurthuis! 

ONTHAAL WDM 

Hier kan je terecht voor vuilniszakken (blauw & groen), kopies, allerhande informatie, hulp bij studietoelagen, en 
info over goedkopere sport of vakanties 
 
 Dinsdag: 13u tot en met 16u 
 Donderdag: 13u tot en met 16u 

Activiteiten en werkingen WDM 

 Instuif voor Kinderen en Jongeren 
 Dinsdag en donderdag: 16u tot 18u 
 Woensdag 12u tot 14u 

 
 BOX - Kinderwerking: Woensdag 14u tot 16u 
 BOX XL - Tienerwerking: Woensdag 14u tot 16u 
 JOP - Jongerenwerking: afwisselend Dinsdag of woensdag: 

18.30u tot 20.30u  
 Meisjeswerking: maandag 18u tot 20u. 
 Buurtmaaltijd: elke 1ste vrijdag van de maand van 18u tot 

22u. 

HERFSTVAKANTIE 

HET BUURTHUIS SLUIT EEN WEEK TIJDENS DE 

HERFSTVAKANTIE . TERUG OPEN VANAF 8 

NOVEMBER 2016 

Werkingen Vogelweelde 

 Volwassenwerking: Woensdag 13.30u tot 
15.30u 

 Instuif voor Kinderen en Jongeren 
 Dinsdag  16u tot 17.30u 

 Kinderwerking: Woensdag 14u tot 16u 
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FOTOHOEK! 

KIND– EN JONGERENDAG 

2016 
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FOTOHOEK (deel 2) 

WIJKFEEST 2016 

Het springkasteel was een succes. 

Haviland stond paraat met sorteertips! 

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers! 

Ook aan tafel was het gezellig. 

Famusant gaf een felgesmaakt optreden 

De allereerste ruil– en weggeefbeurs was een succes.  

Voor herhaling vatbaar! 
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Samen met jou en alle buurtbewoners willen we hard werken  

aan een propere wijk!  Hier alvast enkele PMD-sorteertips! 


