CONTACT

Windmoleken
vogelweelde

Elizabeth

Tim

Maureen

0490 56 62 36

0490 56 62 24

0472 03 91 42

Windmoleken: Kopheiweg 145, 1500 Halle
02 360 24 66

BUURTKLAP

Vogelweelde: Kwikstaartlaan 6B, 1500 Halle
02 445 60 90
buurtwerkhalle@samenlevingsopbouw.be

Februari—maart 2018

Facebook: facebook.com/Buurtwerk1500Halle
www.buurtwerkhalle.be
Zaalverhuur Windmoleken:


In de week: 20 euro



In het weekend: 40 euro



Waarborg: 50 euro

Prints/kopies


Tot 20 pagina’s



Zwart/wit: gratis

Vuilniszakken (in beide buurthuizen)


Vuilniszakken van 50
liter



Groen: 1,88 euro/stuk



Blauw: 0,12 euro/
stuk

Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant:: risovlb.be
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VAST

Bruisend buurthuis

aanbod



Maandag



16u-17u: Huiswerk



17u-19u: Instuif tieners(12+)



19u30-20u30: Meditatie en Relaxatie met Bart



Dinsdag



13u-15u: Onthaal volwassenen (telefonisch indien afwezig)



Woensdag



10u-11u: Aerobics voor vrouwen



Donderdag



13u-15u: Onthaal volwassenen (telefonisch indien afwezig



16u-18u: Instuif kinderen (6-12 jaar)



Dinsdag



15u-16u: Onthaal volwassenen



Donderdag



18u-20u



Binnenste Buiten Café— voor volwassenen



Gezellig samenzijn



Toegankelijk voor mindervaliden

Beide buurthuizen gingen op woensdag 20 december in groep schaatsen
op de ijspiste in Halle. Voor sommige de eerste keer op het ijs, voor anderen een gelegenheid hun talenten te tonen. De monitoren stonden deze
dag paraat om alles mee in goede banen te leiden.
Het nieuwe jaar, werd in buurthuis Vogelweelde, goed ingezet met een
gezellige wintermarkt op het plein rond het buurthuis. Daar ging ook later
die dag de officiële opening van het café—Binnenste Buiten— door. Dit is
een buurtcafé dat elke week doorgaat op donderdagavond van 18u20u. Bezieler van dit buurtcafé is ex-buurtbewoner van Sint- Rochus,
Stefaan Demesmaeker. Er werd geklonken op het nieuwe jaar met de
buurtbewoners, burgemeester, de buurtwerkers van Halle en de talrijke
vrijwilligers van het buurthuis. Ook met de kinderen en meisjes werd
2018 gevierd. De kids staken een heuse show in elkaar en de meisjes kwamen samen om te genieten van wok met scampi. Of het nu gaat om dansen of koken, één ding is zeker... aan talent alvast geen gebrek in buurthuis Vogelweelde.
De laatste maanden heeft de tienergroep in Vogelweelde vorm gekregen.
Elke week zijn er een 7-tal tieners aanwezig. De laatste weken zijn we
gaan schaatsen, zwemmen, durum gaan eten maar hebben we ook gewerkt aan ons rapnummer om de staat van het voetbalveldje in Vogelweelde aan te kaarten en hebben we pannenkoeken en chocomelk verkocht tijdens de wintermarkt voor onze toekomstige activiteiten. Ben je
tussen de 12 en de 16 jaar en heb je zin om ook deel te nemen? Kom gerust langs, de werking gaat elke woensdag door van 17 tot 19 uur.
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De kinderen van buurthuis Windmoleken komen elke woensdag samen
van 14 tot 16 uur in het buurthuis. Voor hen en samen met hen worden
er door de moni’s Rania en Nisrine activiteiten georganiseerd. De laatste
maanden zijn we samen naar de film gegaan in CC ‘t Vondel, hebben we
slijm gemaakt dat niet echt gelukt is, hebben ze hun dans en zang talent
kunnen laten zien en horen en is er een spetterend kerstfeest geweest. De
tieners van buurthuis Windmoleken hebben eveneens examenperiode afgesloten met een uitstap naar de cinema en een kerstdiner met frietjes.4

Op 15 januari zijn de tuiniers die gebruik maken van de volkstuintjes aan
ten hove samengekomen om het nieuwe jaar in te zetten. Ze hebben te
horen gekregen dat er een nieuwe tuinier bijkomt die de groep vervolledigd. Op zaterdag 3 maart vind de eerste klusdag plaats van het jaar, tijdens deze klusdag worden de tuintjes afgebakend en zullen er nieuwe
compostbakken geplaatst worden. Dit om de tuin wat op te frissen en de
modder van de paden te houden. In het voorjaar zullen er dan ook nog
enkele lessen gegeven over thema’s waar de tuiniers vragen over hadden. ‘hoe composteer ik?’, ‘Wat plant ik waar en wanneer?’ ,…. We hopen zo op een goed jaar met een mooie oogst voor alle tuiniers.
Vanaf 1 februari wordt ons team versterkt door verschillende stagiaires.
Xanthe zal vooral te zien zijn in Windmoleken waar zij Tim zal helpen bij
de kinderwerking en andere dagdagelijkse taken. Haar stage duurt van
begin februari tot en met eind juni, tijd genoeg voor jullie om haar te leren kennen. In de krokusvakantie verlaat ze ons wel een weekje maar
geen nood, haar vervangster is al gevonden! Céline was op zoek naar
een stageplaats voor een week en zal dit doen in de krokusvakantie als
vervanging van Xanthe. In buurthuis Vogelweelde zullen Laura en Yamuna het team versterken.
Ook komt het Sociaal Huis naar Ten Hove. Het Sociaal Huis van Halle
opent een antennepost in Ten Hove. Dit wil zeggen dat ze één keer per
week een moment aanwezig zijn in Ten Hove en zij op vaste tijdstippen
hulp aan de inwoners bieden, die met vragen zitten over zorgverstrekking of sociale aangelegenheden. Dit kan gaan van vragen over de woonzorgcentra, thuiszorg alsook over moeilijkheden bij het betalen van energie- en waterfactuur, hulp bij administratie en zo veel meer. Op deze manier wil het OCMW hun dienstverlening toegankelijker maken. Op 31/01
was er de bekendmaking hiervan in Ten hove zelf met een goedgevierde
receptie.
Aansluitend bereikte Ieders Stem Telt, haar climax met de overhandiging
van het memorandum. Politici kwamen vorige dinsdag, 30 januari, naar
buurthuis Windmoleken en luisterden naar de zorgen en oplossingen die
de mensen aanbrachten rond verscheidene thema’s. Wij danken uitdrukkelijk elke persoon die hierrond mee heeft nagedacht.
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Vogelweelde—windmoleken
kinderen



Woensdag

Woensdag

14u-16u

14u-16u

Kinderen—speciallekes

Kinderen—speciallekes

Woensdag 14 februari

Wanneer
er
uitstappen
gebeuren,
zal
Tim
dit
communiceren via briefje/
bericht.

Film in CC ‘t Vondel
13u aan buurthuis, 17u terug


Thema februari:

Carnaval


Thema maart:

Afval en upcycling
Aandacht voor groene wijk

tienerjongens
Woensdag

Woensdag

17u-19u

14u-16u

JOP
Dinsdag 19u-21u in buurthuis Windmoleken
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Vogelweelde—windmoleken

WAT TE DOEN IN DE halle


2 februari vanaf 19u30 & 3 februari vanaf 10u



Dag van de Academies

Dinsdag



Wandeling door verschillende kunstvormen

18u-20u



Onderwijsstraat 2 , 1500 Halle



3 februari 14u-17u



Repair Café



Octaaf de Kerchove d'Exaerdestraat 16 , 1501 Buizingen



9 februari vanaf 19u



Valentijnsbal voor mensen met een beperking



Don-Bosco kerk



Alsembergsesteenweg , 1501 Buizingen



10-18 februari



Krokuskriebels in den AST:
met je gezin naar het museum



Meiboom 16, 1500 Halle



Kom!PAS: 1 euro / -12 jaar: gratis

tienermeisjes
Op afspraak met
Maureen

Meisjesuitstap Gent:
Vrijdag 15 februari. Meer info volgt via Elizabeth & Maureen
Vormingsmoment rond identiteitsontwikkeling met Naïma:
Woensdag 28 maart 2018—17u tot 19u in Buurthuis Windmoleken

Tienermeisjes—speciallekes


Zaterdag 10 maart

Tienermeisjes—speciallekes


27 februari—18u

Daguitstap Antwerpen

Samen koken

8u aan station Halle



20u terug aan station

Schoonheidssalon

Smartphone meebrengen!

Breng je make-up mee!



18 februari—14u

27 maart—18u



Kleuterhappening (3-6 jaar): spelen en ravotten



sporthal A.J. Braillard
Wandelingstraat 52 in Ruisbroek



13 maart—18u

Film/ Karaoke
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WAT TE DOEN IN DE halle


4 maart—11u-18u



10 jaar Capoeira Halle: workshop



Sportzaal Don Bosco



25 euro



6 maart—19u30



Infosessie ‘isolatie bij hellende en platte daken’



Oudstrijdersplaan 18, 1500 Halle



8 maart— 20u



‘Hoe teelt je selder?’ - voordracht & tips



Brouwerijstraat 32, 1500 Halle



17 maart—19u



Fakkeltocht: neem zaklamp mee



Warandepark, Essenbeek (Halle)



Moeilijk toegankelijk voor rolstoelen en buggy’s



24 maart— 20u



Maankijkdag: gratis sterrenkijken



Parking 1 Hallerbos
Hogebermweg , 1500 Halle

In de kijker
Elke editie zoemen we in op bewoners uit de wijken. Deze keer
richten we onze pijlen op de toekomstige stagiaires van Buurtwerk Halle.

Naam: Xanthe
Wat doe ik in het leven: ik studeer jeugd– en
gehandicaptenzorg aan volwassenonderwijs
Ik ben verslaafd aan: snoep en kauwgom
Favoriet gerecht: Spaghetti Bolognaise
Vakantiebestemming van mijn dromen: Continent Azië
Het ideale buurthuis is waar iedereen terecht kan om zijn gedachten
even te kunnen verzetten. Plezier maken met vrienden en sociaal contact te verbreden
Op een vrije dag... spreek ik graag met vrienden af
Mijn boodschap aan de wijk: ik sta open om kennis te maken met jullie
allemaal. Ik ben heel veel zin om stage te lopen in het buurthuis Windmoleken.
Naam: Céline
Wat doe ik in het leven: studente Orthopedagogie
Ik ben verslaafd aan: Chocolade
Favoriet gerecht: Kip met appelmoes en frietjes
Vakantiebestemming van mijn dromen: Australië of Peru
Het ideale buurthuis is waar je altijd welkom bent en waar je altijd jezelf kan zijn. En waar er gezorgd wordt voor en door elkaar.
Op een vrije dag... maak ik graag een wandeling met mijn hond of lees
ik een boek met warme chocolademelk.
Mijn boodschap aan de wijk: dat men elkaar helpen moet waar kan,
want samen sta je sterker.
9
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wonen

Naam: Laura
Wat doe ik in het leven: Ik studeer orthopedagogie
te Dilbeek
Favoriet gerecht: niet meteen een favoriet, maar ik
lust graag pasta
Een ideaal buurthuis is… een plek waar een sfeer heerst van respect en waar men kan terugvallen en kan bouwen. Waar je steun
en vriendschap ervaart en van mekaar kan leren.

Vragen over je woning?
Kom langs bij de woonwinkel!
Bij Woonwinkel Zennevallei kan je gratis terecht met al jouw vragen
rond wonen. Heb je problemen in je (huur)woning? Wil je je inschrijven voor een sociale woning? Of heb je vragen over je huurcontract
en huurdersverplichtingen?

Mijn boodschap aan de wijk: Laten we elkaar dragen, dat maakt
alles een beetje lichter! Samen staan we sterk!

Kom op de volgende momenten langs in het buurthuis:

Naam: Yamuna
Wat doe ik in het leven: Sociaal werk aan de
Erasmushogeschool in Brussel
Favoriet gerecht: Indische gerechten, vegetarisch of goeie Belgische frietjes!
Het ideaal buurthuis is…een plaats waar iedereen welkom is, een plaats waar niemand zich anders of vreemd
voelt.
Mijn boodschap aan de wijk: Respecteer steeds mensen hoe ze
zijn. Als we allemaal samenwerken kunnen we meer bereiken!



Woensdag 21 februari 18u – 19u Buurthuis Windmoleken



Donderdag 22 februari 18u-19u Buurthuis Vogelweelde

U kan langskomen zonder afspraak.
Ben je op zoek naar een goedkoper energiecontract? Wij kunnen je
helpen om na te gaan wie de goedkoopste leverancier is voor jouw
gezin.
Kom langs met je afrekening van gas en/of elektriciteit op deze momenten en bespaar tot €220 op je energiefactuur!
Kom je liever op een ander moment langs?
Woonwinkel Zennevallei is elke dinsdag van 9u tot 12u en donderdag van 14u tot 19u open in het Sociaal Huis te Halle
Contacteer ons voor meer informatie!

Woon je in Windmoleken of Vogelweelde en wil je binnenkort eens in de kijker staan? Laat iets weten aan Elizabeth
en dan krijg jij hier binnenkort misschien een plekje!

Patrick, Nele en Els
Team Woonwinkel Zennevallei
Sociaal Huis Halle,
Auguste Demaeghtlaan 30
T 02/361 16 16
www.woonwinkelzennevallei.be
11

12

Zoekertjes

jobs
Ben je op zoek naar werk en zit je met vragen?

Ben je overdag thuis en ga je graag wandelen?

Of kunnen we jou helpen door samen een cv en/of motivatiebrief
op te maken?

Windmoleken wandelt elke maandag

Kom langs tijdens ons onthaalmoment in
Buurthuis Windmoleken

Afspraak aan Buurthuis Windmoleken.



Dinsdag en donderdag



van 13u—15u

tussen 13u en 14u.

Toegankelijk voor rolstoelen en buggy’s!

Elke maand organiseren we een buurtmaaltijd voor iedereen van
de wijk. Sinds september 2017 serveren we ook telkens een halalgerecht, afgewisseld met een vegetarisch gerecht. We heten iedereen hier van harte welkom! Hou je brievenbus goed in de gaten.

1. Installateur—Technieker
2. Kinderbegeleid(st)ers voor kinderen van 3 tot 12 jaar en van 3

Groetjes,

3. Verzorgende voor de thuiszorg

De vrijwilligers van de buurtmaaltijd & de buurtwerkers

4. Mobiele bewakingsagent Vlaams-Brabant
5. Keukenhulp – Afwashulp SINT-MARIA HALLE – Halle
6. Begeleider van kinderen Sloeberbos – Halle
7. Dierenoppassers—Dogwalkers
8. Aanwervingsbelofte VDAB voor werkzoekende Vlaams-Brabant
9. Huishoudhulp (m/v) in Halle - elektrische fiets of bedrijfswagen!
10. Winkelbediende (m/v) LIDL in Sint-Pieters-Leeuw

Meer informatie bij Tim
GSM: 0490 56 62 24
Tim.de.weerdt@samenlevingsopbouw.be
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momentje ontspanning

VUURKORFMOMENTEN

Tijdens de koude maanden, verwarmen we graag samen met jullie de
wijk. We nemen graag per straat de tijd om kennis te maken, een
babbel te slaan en te horen wat er leeft.
Woensdag 21 februari—vanaf 17u
Soep & Warme chocolademelk
Vogelweelde

Donderdag 22 februari—Vanaf 17u
Soep & Warme chocolademelk
Holleveldweg, Windmoleken

Vrijdag 23 februari—Vanaf 17u
Soep & Warme chocolademelk
Kopheiweg, Windmoleken
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