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Maureen

0490 56 62 36
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0472 03 91 42

BUURTKLAP
editie oktober 2017
Windmoleken: Kopheiweg 145, 1500 Halle
02 360 24 66
Vogelweelde: Kwikstaartlaan 6B, 1500 Halle
02 445 60 90

buurtwerkhalle@samenlevingsopbouw.be
Facebook: facebook.com/Buurtwerk1500Halle
www.buurtwerkhalle.be
Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant:: risovlb.be

Algemene diensten
Ontlening boekjes en spelmateriaal:


Boekjes: waarborg 1 euro (gratis met box-pass)



Spelmateriaal: waarborg 5 euro (gratis met box-pass)



Steeds beschikbaarheid navragen

Zaalverhuur:


In de week: 20 euro



In het weekend: 40 euro



Waarborg: 50 euro



Ruimte voor 50 personen

Prints/kopies


Tot 20 pagina’s



Zwart/wit: gratis



Kleur: 0.05 eurocent

Vuilniszakken (in beide buurthuizen)


Vuilniszakken van 50 liter



Groen: 1,88 euro/stuk



Blauw: 0,12 euro/stuk

Postzegels (afzonderlijk te koop)


1 euro per stuk

Bruisend buurthuis
September werd feestelijk geopend met een heuse zomerbar. Op vrijdag 8 september zorgden voor verse hummus &
chips én gepersonaliseerde cocktails. We kregen hoog bezoek van de burgemeester en gaven een rondleiding aan
alle aanwezigen met een bijhorende voorstelling van ons
jaarprogramma.

In het kader van de festiviteiten rond 75 jaar
Scouts Halle, ging Tim op zondag 10 september
met een groep kinderen uit de wijk
spelen bij de scouts. Ze ontdekten er de typische
scoutsspelletjes en vertrokken enthousiast weer
naar huis.
Op woensdag 13 september nodigden we alle kandidaat-monitoren uit voor
een infomoment. We zagen een talrijke opkomst en gemotiveerde monitoren
die mee wílden nadenken over een toffe kinder– en tienerwerking.
Op zaterdag 30 september organiseerden we de langste tafel, dit in de strijd
tegen vereenzaming, tijdens de week van de verbondenheid. In beide buurthuizen werden desserts gemaakt om de vingers bij af te likken om vervolgens
samen te komen in Windmoleken en samen met Redders in Food alweer een
lekkernij te maken.
Tot slot werkte Elizabeth samen met de tuiniers van
de volkstuintjes, eraan om alle percelen,
binnenpaden en gemeenschappelijke koer, terug
proper te krijgen en alle tuintjes zo winterklaar te
maken.
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Op zaterdag 14 oktober 2017 organiseert
Open Armen vzw met een aantal partners een
sensibiliseringsactie
in
het
kader
van
‘de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede’
of kortweg 17/10.
Vanaf 9u kan iedereen komen ‘shoppen naar informatie’ over gezondheid en welzijn op een heuse
gezondheidsmarkt die zal plaatsvinden op de Halse Grote Markt. Mensen in armoede stellen al te vaak gezondheidszorg uit door te hoge drempels die ze hierbij
ervaren. Deze drempels kaart Open Armen vzw aan
bij haar partners en het beleid. Ze brengen een
toegankelijke ‘markt’ met transparante en
laagdrempelige informatie, waar de bezoeker wordt
ondersteund
en
aangespoord
tot
actie.
Gezondheid verdraagt namelijk geen uitstel!

(6-12 jaa

12-16 jaar

verzet tegen armoede

Lidgeld

De bezoeker die een extra uitdaging wenst, kan de benen losgooien in een van de
yoga -of dans workouts. Kinderen kunnen zich de
ziel uit het lijf springen en de hongerigen worden
met
lekkere
soep
gespijsd.
Warm alvast jullie handen en billen op,
in oktober kan het al behoorlijk fris zijn op de
markt!

15 euro
mogelijkheid in schijven te betalen
en korting vanaf het derde kind

Wie niet aanwezig kan zijn op de gezondheidsmarkt, kan uit solidariteit wel een geknoopt wit
laken uit het raam hangen, deze staat symbool
voor de ontsnapping uit armoede.

Ieders stem telt

WAT TE DOEN IN Windmoleken

Gemeentebesturen hebben sleutels in handen om het dagelijks leven voor hun
inwoners te verbeteren.



Maandag



16u-17u: Huiswerk (6-12 jaar)

Ook voor mensen die het moeilijker hebben. Ieders stem telt wil sociale thema’s
op de agenda van politici brengen, omHier wil Ieders Stem Telt werk van maken
in aanloop van de verkiezingen op 14 oktober 2018!



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



19u30-20u30: Yoga met Bart (zaal van het buurthuis)



Dinsdag



13u-15u: Onthaal volwassenen (telefonisch indien niet aanwezig)



16u-18u: Werking tienermeisjes (12+)



19u-21u: Werking jongeren (16+)



Woensdag



10u-11u: Aerobics voor vrouwen (zaal van het buurthuis)



14u-16u: Werking kinderen (6-12 jaar)



14u-16u: Werking tienerjongens (12-16 jaar)



Donderdag



13u-15u: Onthaal volwassenen (telefonisch indien niet aanwezig)



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



Babbelbox: Voorleesfeestje



Zaterdag 21 oktober— 14u



Gratis



Kinderen tussen 3-6 jaar samen mét hun ouders



Buurthuis Windmoleken, Kopheiweg 145

Wil jij hier graag je stem in laten horen? Kom dan zeker naar het trefmoment op
Donderdag 26 oktober. We verwelkomen je met een drankje en we vliegen er direct in!
We starten om 17u met gesprekstafels over onderwijs, tewerkstelling of leefbare stad. Na een uurtje discussiëren gaan we aan tafel voor een lekker buffet.
Vervolgens gaan we nog eens samenzitten, ditmaal kan je kiezen
tussen bepaalde thema’s: kinderen/jongeren, huisvesting en
gezondheid.
We sluiten af om 20u!

Waar? In het ontmoetingspunt van de Kazerne, Leide 3 te Halle

Inschrijvingen & Informatie:
maureen.verhaegen@samenlevingsopbouw.be of op 02/360.24.66

WAT TE DOEN In vogelweelde

WAT TE DOEN IN DE halle



Dinsdag



Café Combinne: interculturele praatgroep



15u-16u: onthaal volwassenen



Elke dinsdag van 19u-21u30



16u-18u: Werking tienermeisjes (12+)



Gratis



Woensdag



Vandenpeerenboomstraat 78 bus 2 , 1500 Halle



14u-16u: Werking kinderen (6-12 jaar)



Info-avond van brabbelen tot babbelen



Donderdag 5 oktober om 20u



Gratis



Basiliekstraat 124, 1500 Halle (bibliotheek)



Inschrijven op kindbeleid@halle.be



Tweedehandsbeurs Gezinsbond



Zaterdag 7 oktober om 10u30



Donderdag



16u-18u: Werking tienerjongens (12-16 jaar)



Binnenste Buiten Café— voor volwassenen



Don Bosco Lagere School



Elke donderdag 18u-20u



3 euro



Drank aan democratisch prijzen



Info: annie.sauvenier@telenet.be



Gezellig samenzijn



Herfstwandeling



Toegankelijk voor mindervaliden



Zondag 8 oktober om 14u



Vlasmarktdreef, 1500 Halle



Voorleesfeestje:
2 bangelijke verhalen én een leuke knutselactiviteit



Dinsdag 31 oktober— vanaf 17u



Gratis, inschrijven op bibliotheek@halle.be



Kom verkleed



Babbelspelen in Vogelweelde



7 oktober—14u-17u: activiteiten voor kinderen



3de kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar



Informatie of vragen? greet.marcelis@halle.be

Zoekertjes

Hallo, ik ben Jennifer en heb een opleiding gevolgd bij VDAB tot huishoudhulp. Ik ben op zoek naar extra werk, via dienstencheques
(1 cheque van € 9/uur). Interesse?
Neem contact op met Veerle, ze zal u met plezier te woord staan. Ik kijk
er naar uit u te ontmoeten!
054/31.86.88 (Tempo-Team Halle-Ninove)

Ben je graag met eten bezig of droom je ervan in een restaurant te helpen? Schrijf je in als vrijwilliger voor de Buurtmaaltijd en kom elke eerste
vrijdag van de maand helpen. We zijn op zoek naar vrijwilligers!

Ben je overdag thuis en ga je graag wandelen? We zijn op zoek naar mensen die graag doorheen de wijk onze BuurtKlap verdelen. Hou ons op de
hoogte!

Ben je zelf naar iets/iemand op zoek?
Stuur ons jouw bericht en
wij helpen jou graag verder.
Gelieve alle berichten te sturen naar:
elizabeth.moens@samenlevingsopbouw.be

Een momentje ontspanning

Een momentje ontspanning

In de kijker
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: Stefaan

Woont in de wijk sinds… april 2017

Leeftijd: 55 jaar

Ik ben verslaafd aan… tuinieren

Favoriet gerecht: kip in zoet-zure saus

Vakantiebestemming van mijn dromen: Griekenland

Het ideale buurthuis…
een plek waar de jongeren kunnen binnenkomen en spelletjes kunnen
spelen. Ook een plek waar iedereen respect toont voor mekaar.

Dit doe ik het liefst op een vrije dag:
Luieren in de zetel, op mijn terras

Mijn boodschap aan de wijk:
“Houd de wijk proper en rein en wees respectvol voor iedereen”

KOM!PAS AANVRAAG
Te bezorgen aan OCMW Halle t.a.v. Leen Borremans,
A. Demaeghtlaan 30, 1500 Halle

Aanduiden wat past



Ik vraag een nieuwe kom!pas aan
Ik heb al een kom!pas en wil die voor een jaar hernieuwen
Ik gebruik deze gemiddeld……keer per jaar.

Naam en voornaam:
Adres:
Email-adres:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Aantal gezinsleden ten laste:
Namen en voornamen gezinsleden:
Naam

+ voornaam

1.
De Kom!pas is een kortingspas voor vrijetijdsactiviteiten bestemd
voor mensen met een laag inkomen. Als je in Halle woont en je hebt recht op
verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, dan heb je waarschijnlijk ook recht op een kom!pas. Vul jouw aanvraag in aan de weerzijde van deze pagina en breng het binnen bij het OCMW-kantoor.

2.
3.
4.
5.

Bekijk het vrijetijdsaanbod van de deelnemende verenigingen op
www.kompashalle.be
T: 02/365.97.04
E: info@kompashalle.be

Datum en handtekening

geboortedatum

verwantschap

