
 

BUURTKLAP Windmoleken & Vogelweelde 

Na een kort winterdutje zijn Jenthe, Maureen en Yannis 

stevig in een kraakvers 2017 gevlogen. Dat had je 

misschien al wel gemerkt tijdens onze nieuwe 

vuurkorfwensen, onze Buurtmaaltijd met chef-kok Guy, 

of de nieuwjaarsreceptie in Vogelweelde.  

Buurtwerk Halle staat opnieuw klaar om van 

Windmoleken en Vogelweelde een zo fijn mogelijke wijk 

te maken. In deze Buurtklap lees je over onze voorbije 

activiteiten en kijken we vooruit op wat komen gaat. En 

zoals altijd, spreek ons aan als er iets is, en we luisteren 

graag naar je verhaal, het liefst met een kop koffie of 

thee! 

 

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! 

 

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 

Heb je iets te melden in verband met je woning? Heb je een vraag?  

Heb je een probleem? Heb je een voorstel? 

Met deze kaart kan je  vragen stellen of problemen melden in verband met je huis en je directe omgeving 

Buurtwerk Halle en Woonpunt Zennevallei helpen je graag verder! 

Vul deze kaart in, breng ze binnen, of stop ze in de brievenbus van Buurthuis Windmoleken 

Buurtwerk Halle, Kopheiweg 145, 02 360 24 66 of 0490 56 62 24 (Jenthe) 

Meldingskaart woningen 

Wat is je vraag of je probleem: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

0 Ja, ik heb dit reeds gevraagd/gemeld bij WPZ op ___/___/_______ 

 ˪ Wat was hun antwoord? _______________________________________________________________ 

Naam en voornaam: _________________________________________________________________________ 

Straat: ____________________________________________________________________________________ 

GSM/Tel:  _______________________________  E-mail: ___________________________________________ 
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Yoo iedereen. Mijn naam is Jolien.  

Ik studeer orthopedagogie en ik ga in buurthuis Vogelweelde en 

Windmoleken even stage lopen tot juni. Ik woon in Halle en ik hou van 

Halle. Daarom dacht ik dat het buurthuis wel een leuke plek was om 

stage te lopen. Tot nu toe heb ik hier alleen nog maar aangename 

momentjes meegemaakt en ik hoop dat er nog vele andere mogen 

volgen. Ik hoop dat jullie even enthousiast zijn als mezelf.  

Als jullie me willen leren kennen, aarzel dan niet en spring even 

binnen. Ik ben geen dino die jullie zal opeten. Om toch maar even iets 

over mezelf te vertellen: ik hou van plezier en ik doe graag zot. Mijn 

lievelingswoordje is peace en ik drink heeeeeel graag thee. Zozo dat 

was al heel veel, nu moet ik jullie nog leren kennen.  

Hopelijk tot binnenkort! 

Nieuwe stagiaire Jolien stelt zich voor: 

Buurtmaaltijd!  Na een succesvolle feesteditie met Chef-kok Guy maken we 

deze lente ook weer gezonde maaltijden aan democratische 

prijzen klaar op onze maandelijkse buurtmaaltijd:   

Op de volgende buurtmaaltijd staan er heerlijke balletjes in 

tomatensaus met frietjes en sla op het menu.  

Schrijf volgende data alvast in je agenda en schrijf je in via 

onze flyer! 

 Vrijdag, 3 maart 2017 

 Vrijdag, 31 maart 2017 

 Vrijdag, 5 mei 2017 

 

Buurthuis Ommekaar met een nieuwe website! 

Buurthuis Ommekaar, het initiatief dat werkt aan armoedebestrijding in Buizingen en omstreken, bestaat nu reeds 
27 jaar. Sinds kort beschikt het buurthuis over 
een nieuwe website. Je kan vanaf nu alle 
informatie over buurthuis Ommekaar vinden via 
www.buurthuisommekaar.be. Je vindt er de 
openingsuren, sluitingsdagen, contactgegevens 
en andere algemene informatie.  Er is ook een 
speciale “nieuwtjes”-pagina waarop je wekelijks 
nieuwe promoties, acties en activiteiten kan 
vinden die er in het buurthuis plaatsvinden. Op 
die manier hoef je nooit meer iets te missen. 
Neem vandaag nog een kijkje op de nieuwe 
website en laat gerust weten wat jij ervan vindt.  

Buurthuis Ommekaar, Hoogveld 1, 1501 Buizingen  

http://www.buurthuisommekaar.be
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Tips voor school (voor de ouders)!  
 

Naast de werkingen van de buurthuizen in Windmoleken en Vogelweelde, heeft RISO Vlaams-Brabant, de 

organisatie die achter Buurtwerk Halle zit, ook nog andere projecten in Halle. Eén daarvan is bijvoorbeeld 

Schoolopbouwwerk. Onze collega Greet, die dit project leidt, probeert zo de kloof te verkleinen tussen vele 

Hallenaars en het onderwijs in Halle. 

Meer info hierover vind je op  https://schoolopbouwwerkhalle.wordpress.com ,  maar ondertussen geven we 

hieronder alvast ook wat interessante informatie mee! 
 

Wat Als…? 
 

1. Je jouw kind wil inschrijven in een (nieuwe) school? 

Alle kinderen die geboren zijn in 2015 of ouder, moeten in een 

school worden ingeschreven. In Halle is er een systeem om in te 

schrijven via aanmelden. 

 Tussen 13/02/2017 en 03/03/2017: 

 Ga naar de website www.basisschool-aanmelden.be en meld  je 

kind aan voor minstens 3 scholen.  

 Tussen 23/03/2017 en 24/03/2017: 

 Ga naar jouw mailbox en print jouw “ticket” voor inschrijving of “weigeringsdocument” 

 Tussen 28/03/2017 en 05/05/2017: 

 Ga naar de school waarvoor je een “ticket” hebt en schrijf jouw kind in. 

 

Wil je hulp om goed aan te melden? 

Kom dan naar het stadhuis, dienst Kindbeleid/Schoolopbouwwerk op:  13 februari, 22 februari of 3 maart, tussen 9u-12u 

en 14u-16u of naar het buurthuis 

 

2. De facturen van de school te duur zijn? 

Je kan voor alle kinderen van jouw gezin een studietoelage aanvragen vanaf de 1e kleuterklas. 

Voor kleuters ontvang je 93 euro per jaar, voor kinderen in de lagere school ontvang je tussen de 104 en 209 euro per kind. 

 

Je kan de toelage online aanvragen via: https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin 

Of in het stadhuis, dienst Schoolopbouwwerk – 02 365 97 08 

3. Jouw kinderen meer Nederlands willen oefenen?  

Kinderen van 5 jaar tot 9 jaar zijn op zaterdag (om de 2 weken) welkom in buurthuis Vogelweelde van 14u tot 17u. 

Inschrijven is verplicht! 

Meer info? Greet Marcelis, 02 365 97 08 

4. Je nog meer vragen hebt over school?  

Vragen over inschrijven, schooltoelagen of andere informatie nodig over school?  Contacteer:  

Schoolopbouwwerk Halle  Greet Marcelis 

Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle 

02 365 97 08, greet.marcelis@halle.be 

Kinderen op (H)Alle Talen   

https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin
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OPGELET: Deur aan deur verkoop van 

energieleveranciers 
 

De laatste tijd hebben vele mensen last van deur aan deur verkopers van 

energieleveranciers.  Soms stellen deze verkopers zich voor als medewerkers of 

adviseurs van de VREG, de Vlaamse Reguleringsinstantie voor Elektriciteits– en 

Gasmarkt.  Dit is zeker niet het geval. Wees op uw hoede voor malafide verkopers 

die zich voorstellen als een medewerker van de VREG of van een ‘onafhankelijk 

bureau’ dat van de VREG de opdracht zou gekregen hebben om 

leveranciersvergelijkingen aan huis uit te voeren. Als u twijfelt over wie de 

voordeligste energieleverancier voor u is, raadpleeg de V-test® online of bel het 

gratis nummer 1700 met uw jaarverbruik bij de hand.  

Meer info vind je op https://vtest.vreg.be 

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, of gewoon een babbeltje bij koffie of thee! 
 
 Maandag: 13u tot  16u 
 Dinsdag: 13u tot 16u 
 Donderdag: 13u tot 16u 
 
En kom gerust langs als je wil meewerken als VRIJWILLIGER! 

Activiteiten 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. 

Activiteiten Vogelweelde 

 CREA-Groep: Dinsdag 13.30u tot 15.30u 
 Nederlandse les basis op een speelse 

manier: Woensdag 10u tot 12u 
 Kinderwerking: Woensdag 13.30u tot 16u 
 Meisjeswerking: Woensdag 16u tot 18u 
 Soep-café: Donderdag 12u tot 13u 
 Praatgroep Nederlands: Donderdag 13.30u tot 

15.30u 
 Instuif voor kids en volwassenen:  Dinsdag  16u 

tot 17.30u 
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Vuurkorfwensen! 

Een greep uit de overige wensen:  

 Een propere wijk zonder sluikstort en respect voor andere bewoners 

 Dat ik later voetballer word 

 Dat ik in de universiteit mag geraken  

 Een gezond en vreugdevol jaar 

 Een vreedzaam nieuw jaar in een veilige en nette wijk 

 Dat Tunesië de Africa Cup wint tegen Marokko 

In januari kwamen we in Windmoleken op straat met onze wensboom om elkaar Gelukkig Nieuwjaar te wensen. 

Hieronder vinden jullie een bloemlezing van de wensen die jullie voor zichzelf, elkaar en de buurt in petto hadden:  
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SPEELPLEIN JOEPIE IN VOGELWEELDE 

Speelplein Joepie staat weer paraat om uw kind(eren) een leuke tijd te 

bezorgen gedurende de paas- en zomervakantie 2017. De voorbije jaren bleef 

het speelplein groeien, waardoor er in 2017 de nodige veranderingen en 

uitbreidingen plaatsvinden. Op deze manier kan het speelplein de stijgende 

vraag naar vakantieopvang waarborgen.   De periodes dat Speelplein Joepie 

gesloten is, kan u steeds terecht bij Speelplein Don Bosco die dan wel open 

zijn.  

Ook kinderen met een beperking kunnen terecht bij speelplein Joepie. Voor de 

paasvakantie vragen wij de ouders om zich aan te melden voor 8 maart 2017; 

voor de zomervakantie voor 7 juni 2017 en dit via het e-loket op de website 

www.halle.be. Informatie, aanmeldingen en inschrijvingen voor de inclusieve speelpleinwerking verlopen via de 

jeugddienst en de dienst GEKO (geko@halle.be – 02 365 97 01).  

 

Registreren:  

Vanaf 2017 werkt zowel speelplein Joepie als de kinderopvang “De Varkenssnuit” met een online 

inschrijvingssysteem. U MOET hiervoor op voorhand éénmalig registeren via http://inschrijvingen.halle.be. Dit kan 

vanaf 30 januari 2017.  

Tarieven:  

De tarieven voor 2017 worden gewijzigd:  

 Voor gezinnen vanaf 3 kinderen voorzien we 

een korting van 50% vanaf het derde kind.   

Tenslotte is er ook nog een sociaal tarief 

voorzien voor houders van een Kom!Pas. Zij betalen €1,20 per dag of €6 per week, per kind. Meer informatie over 

de Kom!pas kan je vinden www.kompashalle.be.  

 

Uitbreiding en toegankelijkheid:  

Door de enorme groei van het aantal kinderen aanwezig op speelplein Joepie diende er een uitbreiding te komen, 

dit zowel in fysieke ruimte als in het aantal animatoren aanwezig op het speelplein zelf.  

 

Meer info?  

Jeugddienst Halle - Leide 3 te 1500 Halle - jeugd@halle.be - 

02 365 98 30.  
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Samen met jou en alle buurtbewoners willen we hard werken aan een propere wijk!   

Op 29 april organiseren we een POP-UP Recyclagepark in Windmoleken! 

Hier alvast enkele PMD-sorteertips! 

Afvaltips 
 

Af en toe ziet u ze in het straatbeeld staan, blauwe pmd-zakken met een rode sticker erop. Misschien is het u al wel eens 

overkomen. Maar wat wil dit dan zeggen?  Deze rode sticker is een weigeringssticker. Deze sticker geeft aan dat er in uw PMD-

zak één of meerdere voorwerpen niet thuishoren.  De ophaler plakt dan een rode sticker, en dit steeds in de buurt van het 

foute voorwerp. 

 

Uw zak bleef staan en er kleeft een rode sticker op, Maar wat moet u nu doen? 

 

 u neemt de zak terug binnen 

 wat zit er fout in? Tip: de rode sticker kleeft in de buurt van het foute voorwerp 

 u verwijdert wat fout is uit de zak, u hoeft niet alles over te laden in een nieuwe zak 

 de voorzijde van de rode sticker haalt u eraf 

 u kan de zak opnieuw aanbieden bij de volgende ophaling 

 

Wat zijn nu de meest voorkomende fouten? 

 

 Plastic bakjes en dozen  

 Charcuterieverpakkingen 

 Plastic zakken en folies 

 

Deze voorwerpen kan je wel samen met folies en harde plastiek gratis naar het recyclagepark brengen.  

 Verpakkingen van gevaarlijke stoffen horen niet thuis in de PMD-zak! 

Plastic verpakkingen die giftige en/of bijtende middelen hebben bevat (verven, pesticiden, oplosmiddelen en zuren), kunnen 

gevaarlijk zijn voor het personeel en de machines. U bent verplicht ze te sorteren bij het KGA (Klein Gevaarlijk Afval).  

 

Weet u toch niet wat er fout in 

zit? Dan u steeds terecht bij de 

milieudienst, Haviland of 

www.betersorteren.be 


