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Windmoleken  

vogelweelde 

Juni-juli-augustus 2018 

BUURTKLAP 

Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant:: www.risovlb.be 

    Hoogtepunten: 

Buurtwerk  

ging op 

kamp 

Zomer 

aanbod 

buurthuizen 

We gaan  

voor een 

groene wijk! 

Wat te doen 

in Halle  

deze zomer? 

Elizabeth  

stopt als  

buurtwerker 

http://risovlb.be/
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Vuilniszakken (in beide buurthui-

zen) 

 Vuilniszakken van 50 

liter 

 Groen: 1,88 euro/stuk  

 Blauw: 0,12 euro/

stuk  

Prints/kopies  

 Tot 20 pagina’s 

 Zwart/wit: gratis 

Zaalverhuur Windmoleken: 

 In de week:  20 euro 

 In het weekend: 40 euro 

 Waarborg: 50 euro 

CONTACT 

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 

Elizabeth Tim 

0490 56 62 24 

Maureen 

0472 03 91 42 

https://www.facebook.com/Buurtwerk1500Halle/
http://www.buurtwerkhalle.be
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 Dinsdag 

 15u-16u: Onthaal volwassenen  

 Donderdag  

 18u-20u 

 Binnenste Buiten Café— voor volwassenen 

 VAST aanbod 

 Woensdag 

 10u-11u: Aerobics voor vrouwen  

 Dinsdag 

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

 17u-19u: Instuif tieners  

 19u-21u: Instuif JOP 

 Maandag 

 19u30-20u30: Meditatie en Relaxatie  met Bart 

 Donderdag 

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

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

 Woensdag 

 10u-11u: zachte gymnastiek met Ida  
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Zowel in de wijk Vogelweelde als wijk Windmoleken, hebben de buurthuizen 

niet stilgestaan. De lente liet iedereen toe terug meer naar buiten te komen, 

een voordeel waarvan de buurtwerkers ook profijt hebben gehaald. Samen 

met partners gingen ze kijken hoe buurtbewoners meer betrokken konden 

worden bij thema’s die van belang zijn in hun wijk.  

De kinderen en jongeren daarentegen, die vertrokken op kamp voor een re-

gelrecht avontuur. De tieners gingen naar Noord-Frankrijk om er met de tent 

te kamperen tussen  kalkoenen, ezels, koeien en paarden. Al heeft het slechte 

weer, de dagen grijs en druilerig gemaakt, het bleef een kamp om lang te ont-

houden. De kinderen gingen op kamp in Geraardsbergen en kwamen als ware 

superhelden terug, maar niet zonder de laatste avond in te zetten met een 

kinderfuif van formaat. 

Na de kampen werd er terug geconcentreerd op de groene wijken. In buurt-

huis Vogelweelde gingen de kinderen plantjes zaaien met de monitoren. In 

buurthuis Windmoleken namen ze dan weer de tijd om afval te sorteren in de 

wijk, in de vorm van een spel. Ze verzamelden maar liefst vier vuilniszakken en 

hingen samen met monitoren, buurtwerkers en stagiaire affiches op in en 

rond het buurthuis om hen te wijzen op het feit dat iedereen meewerkt aan 

een propere en vooral groene wijk. 

Bij té warm weer namen de beide kinderwerkingen waterpistolen om mekaar 

wat verkoeling te bieden. Vanuit Stad Halle werd er dan weer in mei een bui-

tenspeeldag én een samenspeeldag georganiseerd waarop kinderen zich vol-

ledig konden uitleven.  Voor moederdag en vaderdag werd er stevig geknut-

seld aan gepaste cadeautjes. Wie hier liever niet aan meedeed kon lekkere 

smoothies maken. 

Bruisend buurthuis 



 5 

De JOP-werking blijft groeien, zeker met het goede weer komen er als maar 

meer jongeren in de wijk. Ze geven initiatief om hun wijk en hangplaatsen op 

te knappen en denken na over oplossingen voor het afvalprobleem.  

In het centrum van wijk Windmoleken werd er geklust in de volkstuinen, en 

kan je nu ter plaatse al de eerste verse groenten zien groeien en bloeien. Van-

uit de milieudienst hebben we houten planken gekregen en nieuwe compost-

bakken. Door de tuinen te omkaderen komt er minder aarde op de paden wat 

het onderhoud vereenvoudigt. Ook zijn er verschillende lesmomenten doorge-

gaan in het buurthuis waar tijdens uitleg werd gegeven over de bodemkwali-

teit van de percelen, zaaitijden, hoe composteren, etc.  

Eind mei werkten vrijwilligers alweer een nieuwe buurtmaaltijd uit. Opnieuw 

toverden ze een Belgische klassieker uit hun mouw, Vogelnestjes met toma-

tensaus, waarbij we ook een halal-variant voorzien hadden. Het was een suc-

ces!  

Sinds midden mei is er voor een hele hoop buurtbewoners van zowel Vogel-

weelde als Windmoleken een maand van vasten ingegaan. Vol goede moed en 

wilskracht werken ze de dagen door en komen ze geregeld ‘s avonds samen 

om het vasten te breken. Wij wensen alle mensen die deelnemen aan deze 

periode veel wilskracht toe. 

Tot slot bereiden beide buurthuizen zich stilaan voor op de wijkfeesten om het 

werkjaar mee af te sluiten. Een vast moment waarop we iedereen warm uit-

nodigen en iedereen samen aan tafel willen krijgen. Met lekker eten en gezel-

lige muziek, dé elementen die we inzetten om  mensen met elkaar in verbin-

ding te brengen. Graag nodigen we jullie van harte uit op 24 juni in wijk Vogel-

weelde en 30 juni in wijk Windmoleken. Tot dan! 
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WAT TE DOEN IN halle 

 Kijk ik fiets! 

 10 juni—10u30 

 Sportcentrum De Bres 

 4-8 jaar—eigen fiets en fietshelm mee 

 Start Nederlands onder de zon: oefen op speelse  

        manier jouw Nederlands 

 16 juni—14u 

 Paviljoenpark (Basilieklaan, Halle) 

 Meer info bij de buurthuizen of dienst integratie 

 Sla je slag op de braderie 

 21-22-23-24 juni 

 Grote Markt, Halle 

 Stroppenconcert 

 9 juli vanaf 19u30 

 Guido Gezellestraat, Halle 

 Café Combinne zet de deuren open 

 7 augustus— 19u 

 Vandeperreboomstraat, Halle 

 Blokspot voor studenten (15 mei—30 juni) 

 JC De Kazerne 
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WAT TE DOEN IN halle 

 Speelplein Don Bosco  

 Vanaf 2 juli (alle weekdagen tijdens de zomer) 

 Lenniksesteenweg 2, Halle 

 Speelplein Don Bosco Halle wil kinderen en jongeren 

in Halle een leuk vrijetijdsinitiatief aanbieden tijdens de zomer-

vakantie. Het speelplein voorziet zelf vrijblijvende activiteiten.  

 Speelplein Joepie 

 Alle weekdagen tijdens de zomer 

 Brouwerijstraat 32, Halle 

 Wandel– en fietstocht in het bos 

 15 augustus—14u 

 Vlasmarktdreef , 1500 Halle 

 Integratiedienst van de stad Halle, Cultuurcentrum 't Vondel en 
het taalpunt van de bibliotheek (stad Halle) met de steun van 
de provincie Vlaams-Brabant en verenigingen in Halle  

 (H)alle Talen 

 Laatste week van augustus 

 Kinderen, die thuis weinig of geen Nederlands spreken, worden 

ondergedompeld in de taal en klaargestoomd voor het nieuwe 

schooljaar, aan de hand van speelse activiteiten 

 Meer info: greet.marcelis@halle.be 
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Vragen over je woning?  

Kom langs bij de woonwinkel! elke dinsdag van 9u tot 12u en don-
derdag van 14u tot 19u open in het Sociaal Huis te Halle.  

Kan je niet ter plaatse komen of stel je liever anoniem je vraag? 

Noteer deze dan in het huurpunt in jouw buurthuis en we bezorgen 
jou een duidelijk antwoord. 

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

wonen 

Groene wijk 

Word meter of peter van een propere straat! 

Kijk je door je raam en zie je afval op straat liggen? Kan je niet tegen 
afval op straat? Wil je in een nette buurt leven? Maak je graag even 
tijd vrij om de handen uit de mouwen te steken en het goede voor-
beeld te geven? 

Dan kan je meter of peter worden van een propere straat! Je kan je 
deelname doorgeven aan stad Halle en zij bezorgen je dan grijpers, 
handschoenen, afvalzakken en fluovestje(s). 

Het traject en de tijd die je erin steekt kies je volledig zelf!  
Deelnameformulier vind je via deze link:  
https://www.halle.be/node/3863 

http://www.woonwinkelzennevallei.be
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Binnenste buiten 

Elke donderdag zet Buurthuis Vogelweelde haar deuren open. Onze 

vrijwilliger Stefaan zorgt voor de gepaste inkleding en de nodige 

drank en versnaperingen, maar we hebben jullie nodig voor wat 

warmte en gezelligheid! Wil je komen breien met een tas soep of ge-

woon een tasje koffie met een babbel of misschien verjaar je binnen-

kort en vier je dit graag op een rustig cafeetje,...het kan allemaal! 

Neem contact op met Stefaan of kom gewoon even langs. 

0499  20 34 07  

Elke donderdag  

Buurthuis Vogelweelde 

Kwikstaartlaan 6b, 1500 Halle 

18u—20u 

(gesloten tussen 15 juli en 15 augustus) 
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In de kijker 

Naam: Betty De Loor 

Wat doe ik in het leven: busbegeleidster en 

bureau’s kuisen 

Ik ben verslaafd aan haar twee lieve doch-

ters 

Favoriet gerecht: Rode kool met worstjes en 

aardappelen 

Vakantiebestemming van mijn dromen: North Carolina 

In het ideale buurthuis is een liedje maken van het buurthuis met  

iedereen samen 

Op een vrije dag… verhalen schrijven 

Mijn boodschap aan de wijk: Kom allemaal samen naar het wijk-

feest dat plaatsvindt op 30 Juni en we maken er met iedereen een 

super leuke dag en avond van !   Dikke kus Betty!  

Zoekertjes 

Zondag 24 juni organiseren we een wijkfeest in Vogelweelde en 

zaterdag 30 juni in Windmoleken. Kom je graag de dag zelf mee-

helpen met groentjes snijden of tafels en stoelen klaarzetten? 

Wees welkom! 

Hou je brievenbus goed in de gaten. 

Groetjes, 

De vrijwilligers van de buurtmaaltijd 

https://www.facebook.com/#
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Momentje ontspanning 
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 Zomer aanbod 

 

  2 - 13 juli: 

    Dinsdag  

 14u-15u Onthaal  

16 - 31 augustus: 

Dinsdag  

14u-15u Onthaal  

  2 - 13 juli: 

  Dinsdag en donderdag 

13u-15u Onthaal  

16 - 31 augustus: 

Dinsdag en donderdag 

13u-15u Onthaal  


