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

editie november 2017

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


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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Bruisend buurthuis

VAST aanbod
VAST
aanbod


Maandag
Maandag



16u-17u:
16u-17u: Huiswerk
Huiswerk



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



19u30-20u30:
19u30-20u30: Meditatie
Meditatie en
en Relaxatie
Relaxatie met
met Bart
Bart



Dinsdag
Dinsdag



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



Woensdag
Woensdag



10u-11u:
10u-11u: Aerobics
Aerobics voor
voor vrouwen
vrouwen



Donderdag
Donderdag




13u-15u:
13u-15u: Onthaal
Onthaal volwassenen
volwassenen (telefonisch
(telefonisch indien
indien afwezig
afwezig
16u-18u:
16u-18u: Instuif
Instuif kinderen
kinderen (6-12
(6-12 jaar)
jaar)



Dinsdag



15u-16u: Onthaal volwassenen



Donderdag



18u-20u



Binnenste Buiten Café— voor volwassenen



Gezellig samenzijn



Toegankelijk voor mindervaliden

In Oktober hebben we onze werkingen opgestart. In de buurthuizen van Windmoleken
en Vogelweelde konden kinderen op woensdag van 14u-16u terecht voor kennismakingsspelletjes, voetbal, dikke bertha en tik–
en verstopspelletjes. Ook rustige kleur- en knutselmomenten werden ingelast.
Voor de tienerjongens in Windmoleken werd ook
op woensdagnamiddag de agora getest met een nieuwe voetbal,
speelden we een wijkspel, bakten we koekjes en speelden we het
smokkelspel met wat zelfgemaakte pizza erbij. In Vogelweelde werd
voor het eerst een tienerjongenswerking opgestart met Tim, van 17u
-19u. Ze maakten kennis en speelden wat in het buurthuis en voetbalden op het veld in de wijk, om na enkele bijeenkomsten te sleutelen aan hun eigenste rap-nummer.
De tienermeisjes in Windmoleken konden met Elizabeth genieten
van een film maar verkozen snel een gezellig praatmoment en zongen wat karaoke. Hieruit groeiden heel wat muzikale ideeën. In Vogelweelde werd er samen met de tienermeisjes gepraat en nagedacht wat ze het komende jaar willen doen. Ook de JOP-werking
zette zichzelf stilaan in gang o.l.v. Tim. Fifa spelen of een voetbalmatch op het groot scherm kijken, het kan allemaal!
14/10 vond in Halle, in het kader van de Dag van de Armoede, een
heuse gezondheidsmarkt plaats, een ontmoetingsplek waar mensen
de diensten van allerlei Halse organisaties konden leren kennen en
advies konden inwinnen. Deze markt werd getrokken door Open Armen, een vereniging waar armen het woord nemen. Ook Buurtwerk
stond hier en promootte de wekelijkse yoga– en aerobiclessen alsook de maandelijkse buurtmaaltijd, samen met Nelle van het
gezondheidsproject van Riso.
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Op 26 oktober dachten enkele bewoners van de wijk samen met vrijwilligers uit Open armen, CAW, Begeleid wonen… samen na over het
sociaal beleid van Halle, naar aanleiding van de verkiezingen van 14
oktober 2018. Dit past in de campagne Ieders stem telt! In januari
zal in buurthuis Windmoleken, het memorandum van deze denkavond overhandigd worden aan de politici!

BLOKSPOT

En tenslotte kan je sinds oktober elke donderdagavond van 18u-20u
terecht in het Binnenste Buitencafé in het buurthuis van Vogelweelde. Je kan er iets drinken aan een lage prijs, wat babbelen, een gezelschapsspel spelen. Iedereen welkom!
In november gingen de tienermeisjes van Vogelweelde samen richting Brussel voor een
heerlijke meisjesdag met Maureen. Eind November werd ook een inhoudelijk moment georganiseerd voor meisjes rond identiteitsontwikkeling. Een start van een reeks boeiende sessies met docent Naïma Lafrarchi. We kijken uit naar het vervolg op woensdag 20 december in het buurthuis van Windmoleken.
Op zaterdag 25 november zette Buurthuis Windmoleken, volgens de
tradities van November Wereldmaand, haar deuren open en liet alle bezoekers de wereld proeven. Palestijnse rijst, gekruide kippenbilletjes en
merguez, harira-soep, Cambodiaanse noedels met
omelet en Afrikaanse kip pinda met okra en maniok. Het was een culinaire hoogvlieger om je vingers bij af te likken. Ons publiek was een mooie
mix tussen wijkbewoners, sympathisanten alsook
enkele schepenen. Het was een warme en talrijke
opkomst.
Dit en veel meer kan je allemaal lezen in onze buurttkrant, die we
tweemaandelijks verdelen in de wijken WIndmoleken en Vogelweelde. Contacteer ons gerust als je meer info wil.

JOP


Dinsdag 26 december

19u-21u @ buurthuis



Dinsdag 2 januari

GEEN JOP
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Vogelweelde—windmoleken

Vogelweelde—windmoleken

kinderen

tienerjongens

Woensdag

Woensdag

Woensdag
Woensdag

Woensdag

14u-16u

14u-16u

17u-19u
17u-19u

14u-16u

Kinderen—speciallekes


Woensdag 6 december



Woensdag 6 december

13u15 (buurthuis) - 17u

13u (buurthuis) - 17u

Film: “waar is het paard van
sinterklaas?”

Film: “waar is het paard van
sinterklaas?”



Woensdag 13 december

Kerstquiz & kerstboom versieren






Schaatsen met iedereen

Woensdag 6 december

Tienerjongens—speciallekes


GEEN TIENERWERKING

Woensdag 6 december
& 13 december

GEEN TIENERWERKING


Woensdag 20 december

13u aan buurthuis

Woensdag 20 december



Woensdag 20 december

13u30 aan buurthuis

13u aan buurthuis

Schaatsen met iedereen

Schaatsen met iedereen

Schaatsen met iedereen

Woensdag 20 december

13u aan buurthuis



Tienerjongens—speciallekes

Kinderen—speciallekes




Woensdag 27 december

Gewone werking

Donderdag 28 december



Woensdag 27 december

14u aan buurthuis

19u-21u

Cinéma

Kerstfeestje in buurthuis

Woensdag 27 december

14u-16u: Kerstfeestje



woensdag 3 januari



Donderdag 4 januari

14u aan buurthuis

16u-18u

Zwemmen

Aan buurthuis



Woensdag 10 januari

GEEN WERKING

Ouders die willen rijden?
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Vogelweelde—windmoleken

WAT TE DOEN IN DE

tienermeisjes
Op afspraak met
Maureen

Dinsdag

Woensdag 20 december



Woensdag 20 december

13u aan buurthuis

Schaatsen met iedereen &
aansluitend sessie Identiteitsontwikkeling (16u-19u30)

Schaatsen met iedereen &
aansluitend sessie identiteitsontwikkeling (17u-19u)

Woensdag 22december



17u-19u

Kerstfeestje & beautyproducten maken. Kostprijs 5 euro

Kerstfeestje



Zaterdag 27 januari

8u (station Halle)-19u40
Uitstap Gent: SMAK +
boottocht. Kostprijs 10 euro

Zaterdag 9 december



Vandenpeereboomstraat ,
1500 Halle



Maasdalwandeling



Zondag 10 december—14u



Kerk Essenbeek



Kasteelstraat 122, 1500 Halle



GRATIS



Halle schaatst!



Donderdag 14 december14 december—14 januari



Stationsplein



Normaal tarief: 6 euro



Kom!Pas tarief: 1,5 euro

Dinsdag 26 december

16u-20u





Tienermeisjes—speciallekes

13u30 aan buurthuis



Winterrommelmarkt

18u-20u

Tienermeisjes—speciallekes




Dinsdag 2 januari:

12u-18u
Shoppen in Antwerpen



Dinsdag 9 januari:

GEEN WERKING
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In de kijker

vormingsmoment
Identiteitsontwikkeling

Elke maand zoemen we in op de wijk en zetten we één iemand in de kijker.
Wil je zelf eens verschijnen in de Buurtklap? Laat ons zeker iets weten!

Naam: Hakim
Woont in de wijk sinds hij 5 jaar oud is
Leeftijd: 20 jaar
Wat doe ik in het leven:

“Wie ben ik in deze maatschappij, en wie wil ik zijn?

Ik studeer Orthopedagogie aan Odisee
Hogeschool in Dilbeek

Hoe ga ik om met aspecten in deze maatschappij die

Ik ben verslaafd aan… mijn GSM

soms haaks staan op mijn moslim zijn.”
Graag willen we een traject afleggen met meisjes van andere origine rond identiteits-ontwikkeling. Hier speelt ook het
identiteitsaspect van het moslim zijn. Het doel van deze vormingssessies is, de meisjes weerbaarder te maken. Dit door
hun eigen ‘ik’ te versterken zodat ze beter weten hoe om te
gaan en te reageren op bepaalde situaties.

Gastspreekster:

Favoriet gerecht: Lasagne
Vakantiebestemming van mijn dromen:
Waar de zon & zee zijn
Het ideale buurthuis is… een buurthuis dat altijd open is
Dit doe ik het liefst op een vrije dag: Slapen
Mijn boodschap aan de wijk: “Denk aan jullie toekomst”

Zoekertjes

Naïma Lafrarchi

Ben je overdag thuis en ga je graag wandelen?
Windmoleken wandelt elke maandag

Woensdag 20 december: 17u-19u

tussen 13u en 14u.

Meisjes van 13 tot 26 jaar

Afspraak aan Buurthuis Windmoleken.

Buurthuis Windmoleken
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momentje ontspanning

jobs
Ben je op zoek naar werk en zit je met vragen? Of kunnen we jou
helpen door samen een cv en/ofmotivatiebrief op te maken?
Kom langs tijdens ons onthaalmoment in Buurthuis Windmoleken


Dinsdag en donderdag



van 13u—15u

GSM: 0490 56 62 24
Tim.de.weerdt@samenlevingsopbouw.be

wonen
Heb je vragen of zorgen rond je woning? Of weet je niet waar je
hiermee terecht kan? Wij helpen je graag verder
Kom langs tijdens ons onthaalmoment in Buurthuis Windmoleken


Dinsdag en donderdag



van 13u—15u

“ Dokter, Ik voel me zo prikkelbaar ”

GSM: 0490 56 62 36
Elizabeth.moens@samenlevingsopbouw.be
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Soep op de stoep

Wedstrijd
Kleur deze tekening mooi in en geef hem af in jouw buurthuis!
Naam…………………………………………………..

Woensdag 27 december—vanaf 17u
Komen wij langs in de wijk
met soep en andere warme dranken
Tot dan!
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