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Reporter - Caroline

Gangmaker en mooimaker van dienst
K3 zingt al een tijdje dat liefde "een waterval" is, maar
eigenlijk zouden ze beter zeggen "Katrien is een
spraakwaterval". Wie Katrien uit de Willemskouter in
Dworp kent, weet dat je bij haar altijd terechtkan voor
een gezellige babbel. Ondanks haar broze gezondheid is
ze een vat vol levenslust en positiviteit. Die wil ze delen
met haar medemens door te zorgen voor haar wijk. Ze
gaat de strijd aan tegen zwerfvuil en onkruid en heeft
hiervoor haar redenen.

Hey Katrien, stel jezelf eens voor!
Ik ben 59 jaar, alleenstaande en moeder van 2
volwassen kinderen. Als het slecht weer is dan schilder
ik canvassen. Heel mij huis staat vol. Maar van zodra
het droog is, ben ik buiten. Ik heb lucht nodig, ik heb de
natuur nodig. Ik hou mij vooral bezig met mijn planten
en mijn tuin en ik ga graag "wandelen" met mijn bike.
Dat is een rolstoel met een fiets aan gekoppeld. Ik zeg
wandelen maar eigenlijk rijd ik soms tot 28 KM per uur.
Dat geeft een kick! (lacht)

Ik heb ook gehoord dat je een echte "mooimaker"
(iemand die zwerfvuil opraapt) bent? Hoe is dat
begonnen?
Ik heb gereageerd op een advertentie in de Randkrant.
De gemeente zocht vrijwilligers en op dat ogenblik had ik
nog een elektrische rolstoel en mijn assistentiehond.
Toen was het nog fysiek mogelijk voor mij om de straten
op te ruimen met een knijptang. Nu gaat dat niet meer
en ruim ik vooral op in de wijk. Ik vind van alles terug:
plastic, blikjes, mondmaskers en sigarettenpeuken.
Meestal doe ik het wekelijks maar peuken moet ik bijna
dagelijks oprapen. Ik rook zelf, maar ik ga dat nooit op
de grond smijten.

Je doet zelfs meer dan dat zag ik…
Ja, ik haal ook takken en bladeren weg van de paden en
trek onkruid uit. Ik vervang dat hier en daar door leuke
planten en bloemen. Ik heb een hele goede relatie met
de groendienst van de gemeente. Als ik snoeiwerk heb,
dan maak ik een grote hoop. Ik bel naar hen en de dag
nadien komen ze dat met alle plezier oprapen. Dat is een
werkje van 3 minuten, maar op die manier blijft het niet
liggen.

Bravo voor die inzet! Waarom doe je dat eigenlijk
allemaal?
Er zijn meerdere redenen. Ten eerste heb ik het graag
proper. Ik ga niemand verplichten om zijn stoep proper
te maken, maar ik denk dat het voor iedereen
aangenamer is als de straten er proper bij liggen. En als
er geen vuil ligt, gaat de drempel al hoger zijn om er zijn
eigen vuil bij te gooien.

Verder vind ik het belangrijk dat we zorg dragen voor het
milieu, voor onze toekomst. Mensen beseffen niet dat
sigarettenpeuken jaren kunnen blijven liggen en dat geldt
ook voor de mondmaskers.

Nog een reden is dat het gezond is voor lichaam en
geest. Vitamine D krijg je gratis van de zon en mijn
stress gaat weg door met plantjes bezig te zijn. Het is
voor mij mijn dagelijkse dosis aan beweging.

En een laatste reden is dat ik op die manier misschien
een babbeltje kan slaan met de buren. Ik woon alleen,
dus je moet sociaal contact soms zelf gaan opzoeken.

En heb je dan een goede band met je buren?
Ik heb wel een aantal dichte buren, maar het zou fijn zijn
als iedereen vriendelijk goeiendag tegen elkaar zou
zeggen. Dat vrolijkt op en kost niets! Ik zou heel graag in
de toekomst eens een buurtfeest of een garageverkoop
organiseren omdat je de mensen dan meer bij elkaar
brengt. Ik weet niet of het zou aanslaan, maar ik kan
maar proberen. Zelfs een zomeraperitief zou al leuk zijn.
Iedereen brengt een fles mee en wat chips en hup, het is
georganiseerd.

Dat zou inderdaad een leuk initiatief zijn. Ik zeg: doen! Ik
heb nog twee kleine vraagjes voor onze lezers. De
zomer staat voor de deur. Heb jij misschien een tip voor
een leuke uitstap?
Ik raad iedereen aan om het prachtige domein van
Huizingen te bezoeken. Als inwoner van de gemeente is
het gratis. Het park is heel mooi aangelegd. De kinderen
kunnen hun hart ophalen in de speeltuin. Er zijn dieren,
er is daar een stiltebos en blindentuin. Je kan een
boottocht doen en minigolfen, er is voor elk wat wils!
Het is naast de deur en gemakkelijk te bereiken. Ik ga er
dus heel vaak naartoe.

Heb je nog een boodschap voor de mensen?
Carpe diem (=pluk de dag). Wees blij dat je gezond bent,
wees blij met de kleine dingen. Het is niet gemakkelijk
om altijd positief te zijn, maar je moet weten dat er na
regen altijd zonneschijn komt.

Dienstverlening WPZ
Sluitingsdagen

Maandag 11 juli (Vlaamse feestdag)
Woensdag 20 juli vanaf 13u30 tot en met zondag 24 juli
(brug nationale feestdag)
Maandag 15 augustus (O.-L.-V.- Tenhemelopneming)

Katrien

Katrien verzorgt het groen in de wijk.

Openingsuren

Je kan langskomen zonder afspraak op
volgende momenten:
Dinsdag: 12u tot 16u
Woensdag: 12u tot 16u
Donderdag: 9u tot 13u

Als je op die momenten niet kan, kan je
nog altijd op afspraak komen.

We zijn ook steeds telefonisch
bereikbaar:
Maandag tot donderdag van 9u tot 16u
Vrijdag van 9u tot 13u

Wist je dat ?

Nieuws van WPZ

Bruisende omgeving

april - mei - juni
7 , nr. 2



Iedereen verdient
vakantie

De zomer komt er aan en dus ook de nood aan ontspanning. Veel mensen die graag met
vakantie zouden gaan, slagen daar om verschillende redenen niet of nauwelijks in.
Bijvoorbeeld:

• Je hebt een beperkt budget.
• Je hebt een beperking.
• Je hebt specifieke noden. Bv je hebt om de twee dagen nierdialyse nodig.

Toerisme Vlaanderen probeert die drempels zoveel mogelijk aan te pakken en op die manier
vakantie mogelijk te maken voor iedereen. Ze doen dit met het initiatief 'Iedereen Verdient
Vakantie'.

Wat kan je doen?
Je kan op vakantie of daguitstap met korting. Het volledige aanbod aan sociaal tarief is
ondergebracht in 4 categorieën:

• Daguitstappen: bv. een pretpark, dierentuin of museum
• Vakantieverblijven: bv. logies zonder begeleiding, zoals jeugdherbergen, B&B’s,

vakantiewoningen, hotels…
• Groepsverblijven: sociale organisaties die zelf een groepsvakantie organiseren en

een eigen programma voorzien
• Georganiseerde vakanties: bv. een kinderkamp, een gezinsvakantie, een busreis

naar Spanje,…

Voor wie is het?
Heb je één van de volgende puntjes? Dan heb je recht op de kortingstarieven van Iedereen
Verdient Vakantie.

• Verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit
• Laag inkomen op basis van de tabel armoededrempel
• In schuldbemiddeling
• Kansentarief met de UiTPAS

Ben je niet zeker of je recht hebt op korting? Doe de budgetcheck online!
www.iedereenverdientvakantie.be/nl/budgetcheck-vakantieganger
Je kan ook bellen naar 02 504 03 91 of mailen naar info@iedereenverdientvakantie.be

Hoe boek je een uitstap/vakantie?
Je kan dit op 3 manieren doen:

• Ga langs in één van de Rap op Stapkantoren. In Halle is er eentje:

Auguste Demaeghtlaan 38
1500 Halle
02 359 26 23
rapopstap@halle.be

• Via een sociale organisatie waar je bij aangesloten bent: bv. een OCMW, een
Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW), de buurtwerking of gezinsbegeleiding.

• Via de vakantiebemiddelaars van het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Deze
optie vraagt meer administratief werk en zal langer duren.
02 504 03 91 - info@iedereenverdientvakantie.be

Meer info?
Die vind je op www.iedereenverdientvakantie.be

Wist je dat ?

Stop aan de reclameblaadjes

Krijg je bergen reclameblaadjes die je direct de papiermand in gooit? Kleef
dan een sticker op je brievenbus en help mee de afvalberg te verkleinen.

Gratis sticker
Je kan zo’n sticker gratis vragen bij je gemeente of bij BPost. Op 5
minuten heb je de aanvraag gedaan! Hiermee zal je geen
ongeadresseerde reclame meer krijgen.

Als je ook reclame op naam wilt stopzetten, moet je je uitschrijven op de
“robinsonlijst”. Meer info vind je op www.robinson.be

Aqualibi, Center Parks, een
museum, een boottocht of een
paar dagen overnachten in een
B&B: het kan allemaal!

Help de katten uit jouw buurt

Zwerfkatten zorgen soms voor discussie. Sommige mensen vinden dat ze
voor overlast zorgen: opengekrabde vuilniszakken, uitwerpselen,
geluidshinder door 'verliefde' katers. Andere mensen willen de katten
helpen door ze eten te geven.

Of je nu voor of tegen katten bent: het beste wat je kan doen is de katten
laten steriliseren/castreren. Waarom?

• Het houdt de kattenpopulatie in toom.
• Het vermijdt dierenleed. Wist je dat ongeveer de helft van de

kittens van zwerfkatten sterft voor ze 6 maanden oud zijn?
• Het vermindert storend gedrag: ze maken minder lawaai en zijn

minder agressief. Als ze minder vechten, daalt de kans op
verwondingen, abcessen en overdraagbare ziektes zoals
kattenaids (FIV).

• Sterilisatie heeft ook andere gezondheidsvoordelen. Bij kattinnen
daalt het risico op melkklierkanker en baarmoederontsteking
sterk.

Zijn er in jouw buurt heel wat zwerfkatten? Neem dan contact op met:
• De milieudienst van je gemeente
• De lokale politie
• Het zwerfkattenopvangcentrum in je buurt

De zwerfkatten worden gevangen met behulp van vangkooien en lokvoer.
Katten die gezond verklaard worden door de dierenarts worden
gecastreerd, krijgen een knip in het oor als merkteken en worden terug
gezet op de plaats waar ze werden gevangen. Zieke dieren krijgen een
spuitje.

Steriliseer of castreer ook zeker je eigen kat. Dit is sinds 2018 zelfs
verplicht.

Laat katten
steriliseren

en red
levens

(c) Lochristi.be

(c) Ryan Serito - Unsplash

(c) Aqualibi
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4 Woningen te koop
Binnenkort gaat Woonpunt Zennevallei vier woningen te koop
stellen. Het gaat om ex-huurwoningen gelegen in Huizingen.

De verkoop zal openbaar zijn en gebeurt via het online
platform Biddit (www.biddit.be). Om te bieden op een woning
zal je op voorhand een account moeten maken. Wij verkopen
deze woningen met een renovatieplicht. Dat wil zeggen dat je
ze binnen de 5 jaar moet renoveren.

Ben je geïnteresseerd? Kijk dan regelmatig op onze website.
Daar komt alle nodige info op te staan.

(c) Absoluut.be

-38%
De vraag naar energie is in de wijk Vogelweelde gemiddeld met 38 %
gedaald na de energetische renovatie van 185 woningen en appartementen.
Dit heeft het bedrijf Knauf Energy Solutions kunnen meten dankzij haar
energie meettoestellen.

Hoe hebben ze dit geklaard? Ze hebben:
• Daken en muren geïsoleerd
• Ramen en deuren vervangen
• CV-ketels vervangen
• Ventilatie aangepast

Het renovatieproject heeft bijna 2 jaar geduurd en heeft in totaal meer dan
5 miljoen euro gekost.
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Winterlaan

In juni starten we met de vervangingsbouw van 12 huurappartementen in de Winterlaan in Sint-
Pieters-Leeuw. Renovatie was geen optie aangezien de appartementen in een te slechte staat
waren. Daarom worden ze vanaf juni afgebroken om plaats te maken voor 10 nieuwe huurwoningen.

Deze woningen zullen volledig klaar zijn voor toekomst. Ze zullen beschikken over:
• Vloerverwarming
• Zonnepanelen met een vermogen van 3000 à 4000Wp per woning
• Een regenwaterput van 5000L
• Een oprit maar ook een eigen overdekte fietsenstalling

De werken zouden ongeveer klaar zijn tegen augustus 2023. 9 woningen zijn bestemd voor sociale
huurders en 1 woning voor Vlabinvest huurders. De woningen zijn voorzien voor gezinnen van 3 tot
5 inwoners.

Knap hoe jij de vuilniszakken
aanpakt!

In het Wilgenhofpark in Sint-Pieters-Leeuw
verdwijnen vanaf juni de afvalcontainers en
moet men voortaan zijn afval in vuilzakken
op straat zetten.

Dit is de ideale gelegenheid om stil te
staan bij een paar afspraken:

Hou je afvalkalender goed bij: Deze krijg je
1 of 2 keer per jaar in de bus. Je kan ook
altijd surfen naar www.recycleapp.be. Daar
geef je je adres in en weet je meteen
wanneer de vuilniskar komt. Daar zie je ook
of er wijzigingen zijn.

Zet je afvalzakken correct op straat:
• Zet je afval buiten tussen 18u de

voorafgaande avond en 6u de
volgende ochtend.

• Zet je karton niet te vroeg buiten
als het regent. Alles valt dan uit
elkaar. Geen prettig klusje voor
de afvalophalers!

• Stop je zak niet overvol en knoop
of bind je zak stevig dicht.

• Gebruik nooit tape! Doe je
kartonnen dozen gewoon dicht
met de flappen of bind de zak
dicht.

• Pak scherpe voorwerpen in als je
ze wegsmijt. Ze kunnen anders
voor verwondingen zorgen.

Grote Baan

In Beersel zijn we net gestart met de bouw van 12 koopwoningen in samenwerking met Vlabinvest.
Het gaat om driegevelwoningen met tuin, die volledig instapklaar zullen zijn. De woningen zullen
conform zijn aan de huidige EPB-normen.

Doel van het project: betaalbare koopwoningen bouwen voor gezinnen die graag in de streek willen
blijven wonen. Woningen in samenwerking met Vlabinvest zijn bedoeld voor gezinnen met een
gemiddeld inkomen. Surf naar wpz.be/Kopen als je meer info wilt over de voorwaarden en
prioriteiten.

(c) Google Maps



Bruisende omgeving Bouw mee aan een

aangename wijk

Nieuw-Rodenem: 18/06

Het stond vorig jaar al eens in de gazet: De stad Halle wil de
wijk Nieuw-Rodenem herdenken en klimaatrobuuster/
duurzamer maken. Ze wil dit doen samen met organisaties,
bedrijven en vooral de buurtbewoners!

De voorbije maanden zijn er al een paar ideeën besproken:
ontharding, vergroening en verblauwing (= beter beheer van
water). Ze willen nu een stapje verder gaan...

Bouwdag: jouw dag!
Hoe gaat die klimaatwijk er uitzien? We testen het uit op
een 'bouwdag'. Hier en daar een extra bank, plantenbakken
en gevelgroen: het zijn al een paar ideetjes die de wijk
kunnen verbeteren.

Alle buurtbewoners mogen meehelpen met het bouwen en
schilderen. Ben je niet zo handig? Dat is geen probleem.
Meehelpen kan op jouw manier.

Een wijk met meer groen, een beter
waterbeheer en meer sociaal contact.

Wanneer is de bouwdag?
Zaterdag 18 juni van 10u tot 17u. Je komt maar af wanneer
het past.

Extra leuk: van 14u tot 15u is er een infosessie over hoe je
je balkon op een leuke en 'groene' wijze kan inrichten.

Waar moet je zijn?
Op de heuvel aan het flatgebouw in de Reinaertweg

Wie kan meedoen?
Alle buurtbewoners van de wijk Nieuw-Rodenem (Halle). Dit
zijn de volgende straten: Veldstraat, Kouter, Reinaertweg,
Cantecleer en Heuvelpark. Je moet geen expert zijn in
duurzaamheid. Iedereen is welkom

Een buurthuis kan veel betekenen voor iemand. Het kan een plek zijn waar je
mensen ontmoet, waar je leuke activiteiten doet of dingen leert. Vaak komen de
buurthuizen van Windmoleken en Vogelweelde aan bod. Maar wist je dat er in
andere gemeentes ook zulke initiatieven bestaan?

3 buurtwerkers, 1 jobcoach en een heel aantal
animatoren maken van een buurthuis een plek
waar de hele buurt welkom is. Volwassenen en
kinderen krijgen een plek om te leren en om
elkaar te leren kennen. Buurthuis 1601: een plek
om te zijn!

Wat staat er op het programma?

• Een jobcoach: als je vragen hebt rond werk: Hoe
maak ik een CV? Hoe stel ik mezelf voor? Hoe kan
ik me bijscholen?

• De Kletskar: de buurtwerkers trekken met hun
kletskar door de straten van Ruisbroek en gaan op
zoek naar bewoners de zin hebben in een tas
koffie en een babbel. Je kan zelf ook meegaan als
vrijwilliger.

• Café Combinne: een praatcafé waar
Nederlandstaligen en mensen die Nederlands
leren elkaar in een open en gezellige sfeer
ontmoeten.

• Kinder-en tienerwerking: leuke activiteiten voor
kinderen aangepast aan hun leeftijd.

• Jongerenwerking: voor jongeren vanaf 16 jaar die
samen willen pingpongen, muziek luisteren of
gewoon willen bijpraten.

• Volwassenwerking: 1 keer per maand wordt een
activiteit georganiseerd voor volwassenen. Deze
maand kan je op 21 juni om 19u petanque spelen
bij mooi weer.

Voor wie is het?
Voor alle bewoners van Sint-Pieters-Leeuw

Waar is het?
Kerkstraat 10, 1601 Ruisbroek

Contact
Facebookpagina: www.facebook.com/
buurthuis1601
E-mailadres: buurthuis1601@groepintro.be

Een project van stad Halle, Regionaal Landschap
Pajottenland en Zennevallei, Plan Boommarter en provincie
Vlaams-Brabant (Leve de Tuin). Met financiële
ondersteuning van Lokale Klimaatactie 2020 (VVSG).

Simulatie van hoe de wijk kan veranderen.


