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Vrijetijdsaanbod met kom!paskorting
Halle – update winter 2019 - 2020
Website met geüpdatet aanbod: www.kompashalle.be

Jeugd
Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) Okidoki en de Varkenssnuit
De Varkenssnuit en Okidoki bieden buitenschoolse kinderopvang (BKO) aan
kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Het zijn initiatieven van de stad Halle. Personen
met een kom!pas betalen de helft van de prijs (een korting van 50%). Vanaf het
2e kind wordt deze korting verhoogd tot 75%.
Website: http://www.halle.be/BKO
Contact: bko@halle.be
-

02 365 97 45 / 0472 38 67 18 (Varkenssnuit)
02 365 97 46 / 0472 71 85 41 (Okidoki)

Speelplein Joepie
Speelplein Joepie is een jeugdwerking tijdens de paas- en zomervakanties op het
speelplein Joepie in de Brouwerijstraat 31 te Halle voor kinderen tussen 3 en 12
jaar. Als Kom!passer betaal je €1 per dag per kind of €4 als je kind een hele week
komt.
Website: www.jeugdhalle.be
Contact: 02/365 98 30 of jeugd@halle.be

Don Bosco Speelplein vzw
Speelplein Don Bosco Halle wil kinderen en jongeren in Halle een leuk vrijetijdsinitiatief aanbieden
tijdens de zomervakantie. De kostprijs voor een dag speelplein bedraagt € 0,75 voor iemand met een
Kom!pas. Kinderen en jongeren zijn vrij om te kiezen wanneer ze naar het speelplein komen en
waarmee ze zich bezig houden op het speelplein. Het speelplein voorziet zelf vrijblijvende activiteiten.
Website: www.speelpleindonboscohalle.be
Contact: 0499 08 72 48 of info@speelpleindonboscohalle.be

Chiro Halle
Chiro Halle, dat is …
… Een gezellige sfeer
In onze chiro heerst er een gezellige sfeer. Iedereen kent iedereen, en nieuwe leden hebben er
meestal geen probleem mee zich in de werken in de groep.
… Fantastische zondagen, een onvergetelijk kamp
Elke zondag van 14u tot 18u spelen wij in onze lokalen leuke spelletjes. En elk jaar gaan we met z’n
allen op kamp. Daarnaast organiseren we nog een hele hoop andere activiteiten.
Website: http://www.chirohalle.be
Contact: chirohalle@yahoo.com

2

Chiro Meisjes Idoena Lembeek
De meisjes van chiro Idoena bieden elke zondag leuke activiteiten aan voor meisjes vanaf 6 jaar tot
18 jaar. Elke zondag kan je tussen 14u en 18u veel plezier gaan maken in het park van Lembeek.
Naast de leuke zondagen gaan ze ook elk jaar van 11 juli tot 21 juli op kamp. En er zijn ook nog vaste
uitstappen die jaarlijks georganiseerd worden.
Als Kom!passer krijg je korting op volgende zaken:
–
–
–

Het lidgeld: Dat bedraagt €20, maar de Kom!Passer betaalt slechts, €5.
Het kamp : Dit bedraagt €150, voor de Kom!passer komt dit nog op €37,5.
Jaarlijkse uitstappen: Deze bedragen €15 en komen dus nog op €3,75 voor de Kom!passer.

Website: www.chiro-idoena.be
Contact: 0478 74 26 08 (Anke) / meisjes@lembeek.com

Chiro Jongens De Vroentjes Lembeek
Chiro de Vroentjes biedt elke zondag een dag vol plezier van 14u tot 18u.
Een kom!passer krijgt korting op de activiteiten.
Website: www.lembeek.com

Chiro Meisjes Oika Buizingen
Elke zondag, van 14u tot 18u, ben je welkom bij de chiromeisjes van Oika. Een
enthousiaste leidingploeg voorziet vier uur lang spel en plezier voor meisjes van 6-18 jaar. Heb je ook
zin om eens langs te komen? Aarzel dan niet!
Website: www.sabboika.be/oika/
Contact: chiro.oika@gmail.com

Chiro jongens Sabbath Buizingen
Elke zondag, van 14u tot 18u, ben je welkom bij de chirojongens van Sabbath. Een enthousiaste
leidingsploeg voorziet vier uur lang spel en plezier voor jongens van 6-18 jaar. Heb je ook zin om eens
langs te komen? Aarzel dan niet!
Website: www.sabboika.be
Contact: chirosabbath@hotmail.com

Chiromeisjes Alcha Essenbeek
De wekelijkse jeugdwerking gaat door op zondag van 14u tot 18u. Het lidgeld bedraagt 30 euro en er
is telkens zomerkamp van 21 juli tot 31 juli. De basisprijs bedraagt 140 euro.
Website: www.chiroalcha.be
Contact: chiroalcha@gmail.com

Chirojongens Kadasj Essenbeek
Onze leiding zorgt, door middel van creatieve spelletjes en leuke activiteiten elke zondagnamiddag dat
kinderen tussen 6 en 18 jaar hun kunnen uitleven. Bovendien gaat elke afdeling 1x/jaar op weekend
en gaat de groep elk jaar op bivak van 21-31 juli.
Website: www.facebook.com/kadasj.chiro
Contact: Leen.vanderstraeten@skynet.be ; 0477 818 752
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Scouts Sint-Rochus
Scouts Sint-Rochus opent zijn deuren voor meisjes en jongens vanaf 6 tot en met 18 jaar.
Elke zondagnamiddag beleven zij leuke activiteiten met leeftijdsgenootjes. Soms gaan ze
samen op weekend, en in de zomer gaan ze steeds op kamp. De lokalen zijn in de
Biezeweide 33, te Halle.
Website: www.scoutssintrochus.be
Contact: groepsleiding@scoutssintrochus.be

Scouts en Gidsen Halle Sint-Lutgardis
Scouts en Gidsen Halle Sint-Lutgardis telt zo’n 150 leden. Iedere zaterdag van
14u tot 17u (behalve de maanden juli en augustus) leven ze zich samen uit met
een enthousiaste leidingploeg. Soms zijn er uitstappen en in juli trekken ze op
kamp, het hoogtepunt van het scoutsjaar.
Een scoutsjaar kost 60 euro voor het eerste kind en 50 euro voor het tweede.
Het kamp voor de ouderen (10 dagen) kost 150 euro en 125 euro voor de jongeren (7 dagen).
Website: http://scoutinghalle.be
Contact: groepsleiding@scoutinghalle.be

JNM Zuidwest-Brabant
JNM, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, is een jeugdbeweging voor iedereen van 7 tot 26 jaar die
zich goed voelt in de natuur en zijn schouders niet ophaalt voor het milieu. Samen trekken we het hele
jaar door de mooiste natuurgebieden in en laten we ons betoveren door de zotste waarnemingen. We
nemen zelf een zaag of schop in de hand en maken ruimte voor natuur. Bovendien
gaan we op een duurzame en milieuvriendelijke manier door het leven en proberen we
anderen daar ook warm voor te maken.
Website: www.jnm.be/zuidwest-brabant
Contact: andriesdevogel@hotmail.com of 0476 056 566

SWAP
Ben je tussen 12 en 16 jaar dan kan je via Swap deelnemen aan allerlei leuke
activiteiten, uitstappen en bezoeken. Swap is een menukaart waar je naar eigen zin en tijd kan
kiezen uit een waaier van activiteiten: sport, muziek, dans, theater,
creaworkshops, techniek en wetenschap, … Tijdens de krokus, –
paas, –zomer en herfstvakantie staat er altijd wel iets leuks op het
programma. Als Kom!passer geniet je van een korting op alle
activiteiten.
Contact: 02/365 94 70 of peter.geeraerts@halle.be .

Catechesewerking
Dit is de cathechesewerking van Don Bosco, St. Vincentius Buizingen en St. Jozef Lot. Als je hier
komt aankloppen met de Kom!Pas dan komen ze tussen in het jaarlijkse inschrijvingsgeld van de
werking en bij de kostprijs van eventuele uitstappen en weekends.
Contact: 02/356 77 71 of christiaensparidaens@telenet.be

Jongkoor Strohalm
Het jongkoor De Strohalm werd in 2005 opgericht, op vraag van jongeren uit de parochie Sint-Rochus,
Halle. De bedoeling van het koor is om op een jeugdige manier God te prijzen tijdens de maandelijkse
catechesevieringen op de parochie. Maar ook buiten deze vieringen treden zij op. Ze nemen ook deel
aan activiteiten voor +12 jarigen, georganiseerd door IJD (interdiocesane jongerenpastoraal van het
bisdom Vlaams Brabant).
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Al zit je pas in het eerste leerjaar of kan je nog niet lezen, een liedje leer je snel! Of ben je al iets
ouder en heb je een hart voor jongeren, we zingen allemaal samen en maken veel plezier!
Je betaalt er geen lidgeld, je hoeft enkel je stem mee te brengen, samen met je glimlach en een goeie
brok vriendschap. Of bespeel je een muziekinstrument dat steun kan geven aan dan zangers, dan ben
je zeker welkom. Adres: Melkerijstraat 10 – 1500 Halle
Website: http://users.telenet.be/destrohalm
Contact: fientje.deceuninck@telenet.be of 0499/58 07 51

JMA Pro Musica
Pro Musica geeft kinderen de kans om zich spelenderwijs muzikaal te ontwikkelen.
De nadruk ligt op een toffe en ontspannen sfeer, met tal van activiteiten.
Website: http://www.jma-pro-musica.be/
Contact: jmapromusica@gmail.com of 0472 09 68 80

Pantarhei vzw
Panta Rhei vzw is een landelijk erkende jeugdorganisatie, die themavakanties organiseert voor
kleuters en jongeren in jouw buurt. Onder het motto “Thuiskomen op vakantie” organiseren wij
jaarlijks creatieve en actieve vakanties te Halle en omstreken.
•

Voor de allerkleinsten (3-6jaar) organiseert kleuterafdeling Ratjetoe cre-actieve vakanties aan
de hand van een prentenboek.
Voor de jongeren (6-16j) organiseert Panta Rhei kleurrijke ateliers.
Voor de sportievelingen (6-16j) organiseert sportafdeling SportArk initiatie vakanties in
sporthal “De Bres”.

•
•

De cre-actieve vakanties met Ratjetoe en Panta Rhei gaan door in het paas- en zomerverlof, in de
gebouwen van het HHCollege, Parklaan te Halle.
Website: www.pantarheivzw.be
Contact: info@pantarheivzw.be of 02/397.99.99. (ma-do, 9.00-16.00u)

Buurtwerk Halle
Kinderen (6-12 jaar) en jongeren (13-18 jaar) kunnen elke woensdag deelnemen aan leuke activiteiten
in en rond de twee buurthuizen in de wijk Vogelweelde (Kwikstaartlaan 6B) en de wijk Windmoleke
(Kopheiweg 145). Per jaar bedraagt het inschrijvingsgeld 15 euro. Buurtwerk
gaat ook elk jaar op kamp in de paasvakantie.
Mensen met een kom!pas kunnen aan dit aanbod deelnemen voor één vierde
van de basisprijs.
Website: www.facebook.com/Buurtwerk1500Halle
Contact: hanne.debognies@groepintro.be of 0473 52 91 39

Sport
Gratis sportactiviteiten sportdienst Halle





Het hele naschoolse sportprogramma op woensdagnamiddagen is geheel gratis voor het Halse
basis– en secundair onderwijs. Info hierover vinden de leerlingen bij de leerkracht L.O. of via
onderstaande contactgegevens.
Verder biedt de sportdienst ook buurtsport (8-15-jarigen), G-sport en seniorensport (50-plussers)
gratis aan.
Jaarlijks wordt een fietsschool voor volwassenen georganiseerd.
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De sportdienst werkt samen met Open Armen vzw voor bepaalde activiteiten, zoals een bowling,
wandelen en een BBQ met volksspelen.

Website: www.halle.be/sport of facebookpagina ‘sportdienst Halle’
Contact: sport@halle.be of 02/365 98 40

Koninklijke Sint-Martinus Turngilde
De Koninklijke Sint-Martinus Turngilde, kortweg KSMG, is een vereniging met een rijk verleden, maar
ook met een moderne kijk op de sport, en vooral dan de turnsport en aanverwante disciplines.
Aanbod: kleuterturnen, turnen voor jongens en meisjes, minitrampoline, dubbele mini, grote
trampoline, aërobics, step aërobics en conditieturnen.
Website: http://www.ksmg.be/
Contact: info@ksmg.be of 02 522 28 65 tijdens de kantooruren.

Dansstudio Tempo – Dans je fit
Bij Tempo kun je met de kom!pas terecht voor de les Figuurtraining / BBB op donderdag. Dit gaat door
van 20u30 tot 21u30 in de Balletzaal, CC ’t Vondel.
Website: www.tempocentrum.be
Contact: vdb.christine@telenet.be of 0475 735 219

Sport na school
De SNS-PAS is een sportpas waarmee je gedurende een periode van 2x 12 weken onmiddellijk na
school kan deelnemen aan verschillende sportactiviteiten en is bedoeld voor jongeren van het
secundair onderwijs, schoolgaand of wonend in Halle.
Met deze pas kies je zelf wat, wanneer en hoe vaak je wilt sporten. Alle activiteiten gaan door in
verschillende sportaccommodaties of scholen in de buurt. Ze sluiten doorgaans aan op de schooluren
zodat je niet veel tijd verspeelt.
Website & inschrijven: www.sportnaschool.be
Contact: benny.jacobs@sportnaschool.be

Duatlon - Renkoekoek
vzw Renkoekoek, organisator van de Duatlon in Halle, geeft kom!paskorting op de inschrijvingsprijs
voor deelname aan de Duatlon in augustus. Basisprijs (zonder korting) is €27,50.
Website: www.renkoekoek.com
Contact: info@renkoekoek.com of 0479 89 86 66

Ping Pong Klub Essenbeek
Welkom bij de Vlaams-Brabantse Tafeltennisclub PPK Essenbeek. Speel je graag
tafeltennis, maar ben je nog niet verder geraakt dan de garage, tuin, speelruimte?
Aarzel niet om langs te komen.
Website: www.ppkessenbeek.be
Contact: info@ppkessenbeek.be of 0473 49 35 80

Olympic Essenbeek-Halle
Bij Olympic Essenbeek-Halle kan je trainingen volgen van verschillende
disciplines zoals spurt, verspringen, hinkstapsprong en aflossing; spurt, halve
fond; horden; hoogspringen: meerkamp en polsstok; kogel, discus en speer.
Adres: Torleylaan – 1654 Huizingen (provinciaal Domein)
Website: www.oeh.be
Contact: info@oeh.be of 02/356 60 59
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Capoeira Vlaanderen vzw
Capoeira is een samenstelling van krijgskunst, acrobatie, dans, muziek en Braziliaanse cultuur. Het is
een spel tussen twee mensen waarin je constant beweegt en balanceert op het ritme van typische
capoeiramuziek. De eerste les is een gratis proefles, dus iedereen kan eens een kijkje gaan nemen en
proberen.
Website: www.capoeiravlaanderen.be
Contact: capoeiravlaanderen@hotmail.com of 0491 15 53 07 / 0495 33 89 71

Dansstudio Halle
Dansstudio Halle is een dans club aangesloten bij Dansliga sporttfederatie. De lessen die men kan
volgen zijn Zumba, Ballroom & Latin Dans (Stijldansen) – Cha cha cha, rumba, slow wals, quick step,
samba, discoswing, jive, salsa.
Website: www.dansstudiohalle.be
Contact: dansstudiohalle@gmail.com

Sportoase Hallebad
Jaarlijks kan je met je kom!pas twee 10-beurtenkaarten voor €10 kopen aan de kassa van het
zwembad. Voor de fitness en andere sportactiviteiten wordt er geen korting aangeboden. Locatie:
Nederhem 35, Halle, aan het station. De 10-beurtenkaart is een jaar geldig.
Website: www.sportoase.be
Contact: info.hallebad@sportoase.be of 02 302 70 30

artiYoga
Yoga wil mensen geestelijk en lichamelijk gezond houden. Bij artiYoga volgen wij het pad van hatha
yoga: we doen asana’s (lichaamshoudingen), ademhalingsoefeningen, relaxatie en meditatie.
Iedereen is welkom bij artiYoga; fit of niet, jong of oud, soepel of stram. Er zijn lichaamshoudingen
voor beginners en voor gevorderden.
Website: www.artiyoga.com
Contact: Kati Baroni kati@artiyoga.com of 0483 123 997

Amikita
Amikita geeft kinderyogalessen en ouder-kind yoga in het centrum van Halle. Prijs per les: €10; of €9
bij aankoop van een 10-beurtenkaart.
Contact: Inse Van Rossom amikitayoga@gmail.com of 0497 41 36 70

Volley Bellingen Halle
Volley Bellingen Halle is een volleybalclub voor meisjes. Welkom vanaf 8 jaar: we trainen 2x/week en
spelen gemiddeld 1 match per week. De trainingen vinden plaats in de vernieuwde sporthal van het
KTA of in De Bres in Halle.
Website: www.volleybellingenhalle.be
Contact: Inge Decrem, bestuurvbh@gmail.com of 0479 38 29 67

Budo Research Centrum Halle
Bij het Budo Research Centrum Halle kan men drie vechtkunstvormen beoefenen, namelijk karate-do,
kobudo en Tai Ji Quan (of Tai Chi).
Website: www.brchalle.eu
Contact: Alex Hauwaert, info@brchalle.eu of 02 305 35 15 / 0474 67 62 75

BUDO HALLE - OKS VZW
Bij de Oosterse Krijgskunst School (OKS) kan je terecht voor lessen zelfverdediging, nl. judo, karate
en ju-jutsu. Dit vanaf 5 jaar tot 55+. Met een kom!pas betaal je € 45 ipv € 180 lidgeld. Je moet wel de
volledige verzekerings- en aansluitingskost van de federatie betalen (50 euro). Dit betekent € 95
lidgeld in totaal.
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Website: www.oostersekrijgskunstschool.com
Contact: Bart Van Hoef, info@oostersekrijgskunstschool.com of 0476 98 20 52

KTDV Populaire Halle vzw
De Koninklijke Turn- en Dansvereniging Populaire Halle wil gezonde, aangename en verantwoorde
gymnastiek en dans aanbieden aan alle leeftijden. De club staat open voor alle leeftijdsgroepen vanaf
2,5 jaar.
Website: www.populaire-halle.be
Contact: Magda Steenhouwer, magda@populaire-halle.be of 0495 99 21 21.

Futsal Halle-Gooik Youth
Futsal Halle-Gooik is Belgisch kampioen in het zaalvoetbal. Futsal is de officiële Europese benaming
voor zaalvoetbal. In de futsalschool van de club leer je alle basistechnieken van het futsal op een
speelse en aangename manier zodat je op termijn klaar bent voor wedstrijden. De futsalschool richt
zich tot jongens en meisjes van 7 tot 17 jaar.
Website: www.futsalprojecthallegooik.be
Contact: Roger Hanon, roger.hanon@telenet.be of 0477 68 67 88

Petanqueclub PC De Bres
Een Halse petanquevereniging. Iedereen is welkom op dinsdag- en donderdagavond van 19u tot 21u
en maandagnamiddag van 14u tot 16u in sportcentrum De Bres.
Website: facebook: Petanqueclub de bres halle
Contact: Jean-Luc De Bodt, jean-luc@debodt.be of 0478 29 49 80

Sociaal-culturele activiteiten
Femma
Femma biedt ontmoetingskansen aan alle vrouwen. Ze willen hen een warm onthaal bieden, zonder
verschil te maken van afkomst, geschoold of niet. De activiteiten kunnen infoavonden zijn rond
‘opvoeding’, ‘gezondheid’, ‘milieu’, …; creatieve bezigheden zoals juwelen maken, bloemschikken, ….


Femma Don Bosco Buizingen

Website: www.femma.be/nl/groep/buizingen-don-bosco
Contact: myriam.lebleu@hotmail.com of 02 356 64 18


Femma Sint-Rochus

Website: www.femma.be/nl/groep/halle-sint-rochus
Contact: magda.timperman@skynet.be of 02 356 77 61 / 0474 41 85 14

Oudervereniging voor Moraal Halle
Oudervereniging voor Moraal Halle organiseert jaarlijks een jeugdvakantie voor kinderen die de cursus
niet-confessionele zedenleer volgen van het derde tot het zesde leerjaar voor de basisprijs van 93
euro.
Website: http://www.ovmhalle.be/
Contact: kurt.geeraerts@telenet.be of 02 361 89 35

Archeduc
Archeduc organiseert leerrijke vormingen en workshops voor volwassenen. Voor iedereen wat wils:
van fotografie, over creatieve workshops, ICT-vaardigheden en
duurzaamheid naar persoonlijke vorming en assertiviteit. Wij maken van
bijleren je hobby!
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Website: www.archeduc.be
Contact: info@archeduc.be of 02 454 54 01

Den Ast
Je kan hier terecht voor een bezoek aan het mouterij belevingsparcours en het
streekmuseum. Zet je zintuigen op scherp en laat je innerlijke speurder los in den
Website: www.denasthalle.be
Contact: denast@halle.be of 02 365 97 70

AST!

OKRA Sint-Rochus
Okra Sint-Rochus ben je welkom voor verschillende activiteiten. Elke dinsdag hebben ze een vast
ontmoetingsmoment in de parochiezaal op Sint-Rochus. Je kan er ook mee genieten van een
rustige wandeling (tweewekelijks op dondernamiddag), maar je kan er ook terecht voor dansen, crea
en Hobby, paas- en kerstfeestjes, tentoonstellingen, concerten, ….
Contact: reginald.algoet@skynet.be of 02 395 41 05 / 0476 48 11 00

OKRA Halle Sint-Martinus
Je kan er andere 55+ ontmoeten, je kan er met de kaarten spelen, gezelschapspelletjes doen, je kan
deelnemen aan creatieve activiteiten of infonamiddagen, je kan naar het breicafé gaan, je kan mee op
uitstap, naar feestjes komen en nog veel meer. Allerlei activiteiten die je dus kan gaan doen als je je
aansluit bij Okra.
Website: www.okra.be/trefpunt/halle-sint-martinus
Contact: okrastmartinus@gmail.com of 02/356 52 20

Toernee Mondialle
Toernee Mondi’alle gaat door tijdens November Wereldmaand, in de Halse binnenstad.
Er zijn optredens in de deelnemende cafés en op de grote markt waar je zonder te
betalen naartoe kan gaan. De afsluitende fuif in ‘t Vondel is wel betalend. Kaarten kan
je in voorverkoop kopen in CC ‘t Vondel. De tickets geven recht op 3 gratis drankjes in
de deelnemende cafés.
Website: http://www.toerneemondialle.be/
Contact: info@toerneemondialle.be

FestivHalle
FestivHalle is een jaarlijks 3-daags evenement dat plaats vindt in het centrum
van Halle. De inkom is gratis. Dit festival vindt meestal plaats in de tweede week
van september.
Meer info vind je op www.festivhalle.be .

Cultuurfestival Halle
Jaarlijks kunnen de verenigingen die erkend zijn door de cultuurraad één activiteit
organiseren onder de noemer ‘Cultuurfestival Halle’. Bij alle activiteiten die onder de vlag
van Cultuurfestival Halle georganiseerd worden, kun je terecht aan het kom!pastarief. Je
vindt die activiteiten telkens in het infoblad en in de vondelflash onder het rubriekje
‘Cultuurfestival Halle’.
Website: www.vondel.be
Contact: cultuurcentrum@halle.be of 02 365 98 27
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Servais vzw
De VZW Servais draagt bij tot de bekendmaking en de verspreiding van het leven
en werk van de Halse cellovirtuoos François Servais via concerten,
tentoonstellingen en andere activiteiten.
Website: www.servais-vzw.org/
Contact: peter@servais-vzw.org of 02/360 14 88 / 0499 33 51 51

Vereniging waar armen het woord nemen: “Open Armen”
Wij zijn vrijwilligers die zich inzetten tegen armoede in de regio Halle, Beersel en
Sint-Pieters-Leeuw. 2-wekelijks komen we samen om elkaar te ontmoeten en acties
te organiseren: bv. de Dag tegen Armoede of soep op de stoep. Met deze acties
willen we mensen bewust maken van wat armoede is. Al onze activiteiten zijn
gratis.
Website: www.openarmen.be
Contact: david.dewitte@samenlevingsopbouw.be of 02 358 13 62 / 0493 40 58 72

Aperitiefconcerten
Kunt u ook zo genieten van een fijn, gratis concert op zondagmorgen of zaterdagavond? Ook dit jaar
organiseert het stadsbestuur van Halle de Aperitiefconcerten. Deze concerten vinden elke zondag
plaats in de maanden mei en juni op de kiosk op de Grote Markt.

Cultuurcentrum ‘t Vondel vzw
Alle voorstellingen van CC ‘t Vondel vzw vallen onder het kom!pastarief. Info & tickets
op de website van het cultuurcentrum:
Website: www.vondel.be
Contact: cultuurcentrum@halle.be of 02 365 98 27

Bibliotheek Halle
Lid worden van de bibliotheek is gratis voor wie jonger is dan 18 jaar. Volwassenen krijgen korting met
hun kom!pas. Kom naar de bib om boeken, Cd’s, DVD’s, kranten, etc. te ontlenen.
Website: www.bibliotheekhalle.be
Contact: bibliotheek@halle.be of 02 365 98 60

Gezinsbond Lembeek
De Gezinsbond verdedigt de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke
opvattingen en los van de samenstelling van het gezin. De lokale afdelingen organiseren verschillende
activiteiten.
Website: www.gezinsbond.be
Contact: joke.vdeeckt@telenet.be

Toneelgezelschap Kabuiz
Kabuiz biedt korting aan de Kom!passers die graag een voorstelling van de toneelgroep zouden
volgen. Normaal kost een ticket voor een voorstelling €8, maar voor de Kom!passer bedraagt dit €2.
De toneelgroep heeft één voorstelling per jaar en die vindt steeds plaats in het eerste weekend van
december.
Website: www.kabuiz.net
Contact: kabuiz@outlook.com of 0472 29 03 60

Koninklijke Toneelkring VOLHARDING Halle
Twee keer per jaar (april en december) kan je in CC ’t Vondel naar een voorstelling van deze
toneelkring komen kijken. Basisprijs: 9 euro voorverkoop en 10 euro aan de kassa.
Website: www.ktvolharding.org
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Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia
De K.H. Ste.-Cecilia is één van de oudste Belgische muziekverenigingen en is geklasseerd in ereafdeling. De repetities vinden plaats in Start65, Octaaf de Kerchove d'Exaerdestraat 214, 1501
Buizingen.
Website: www.khhalle.be
Contact: info@khhalle.be of 0496 95 80 28 (voorzitter Christophe Chokier)

KWB Lembeek – Toneel De Linde
Toneelgroep De Linde organiseert jaarlijks een voorstelling.
Contact: willy.hernie@telenet.be en edwin.vandermeeren@skynet.be

Halse Carnavalraad
De Halse Carnavalraad organiseert om de 2 jaar een Halse Revue in de maand oktober. Dit is een
spektakel met sketches, muziek, dans en speciale acts.
Contact: sonny.vanderheyden@telenet.be

‘t Groente Hart
Naast de zelfoogstboerderij kan je ook voor andere activiteiten terecht bij ’t
Groente Hart. Boerderijbezoeken, boerderijklassen, verjaardagsfeestjes,
workshops (zoals groenteburgers maken, fermenteren en groene smoothies),
kookworkshops voor kinderen, lezingen over gezonde voeding en
kruidenwandelingen.
Website: www.tgroentehart.be
Contact: sigrid@tgroentehart.be / wim@tgroentehart.be of 0498 07 14 73

Muziekatelier ‘t Notenboompje
Bij jeugdmuziekatelier ’t Notenboompje leren jongeren en volwassenen creatief musiceren. Muzikaal
Samenspel is ons uitgangspunt. Vanaf zeer jonge leeftijd (kleuters) besteden we hier aandacht aan.
Alle muzikale elementen die je hiervoor nodig hebt, worden in specifieke ateliergroepen aangeleerd.
Website: www.notenboompje.be
Contact: tnotenboompje@gmail.com

Ensemble Kreato
Ensemble Kreato staat als harmonieorkest voor een frisse en eigentijdse benadering
van muziek. Het orkest bestaat uit een 70-tal muzikanten. Niet alleen hecht men er
waarde aan om van elk optreden een unieke gebeurtenis te maken, ook is het
belangrijk in een vereniging te musiceren waar het gezellig vertoeven is. Wie naar hun
concert wil gaan en een Kom!pas heeft, betaalt nu 1/4e van de basisprijs.
Website: www.kreato.be
Contact: info@kreato.be

Wist je dat…
… jouw ziekenfonds kosten voor vrije tijd / vakantie terugbetaalt?
Voldoende bewegen en tijd nemen voor jezelf maakt deel uit van een gezonde levensstijl. Daarom
hebben verschillende ziekenfondsen een breed gamma uitgebouwd met voordelen voor
sportactiviteiten, jeugdvakanties en ander vrijetijdsaanbod.
Neem contact op met je ziekenfonds om te weten waar je recht op hebt.
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… het OCMW kosten voor vrijetijdsactiviteiten kan betalen?
Wil je graag lid worden van een vereniging die geen kom!paskorting aanbiedt? Of heb je een
financieel duwtje in de rug nodig voor het aankopen van sportkledij en –uitrusting? Indien je cliënt bent
bij het OCMW, mag je dergelijke zaken steeds bespreken met je maatschappelijk assistent. In
bepaalde gevallen zal het OCMW (een deel van) de kosten betalen zodat jij of je kinderen aan het
vrijetijdsaanbod van Halle kunnen participeren.

… de Meiboom en de Servaisacademie werken met een verminderd tarief?
Omdat deze stedelijke kunstacademies gebonden zijn aan het onderwijsdecreet, kunnen zij geen
korting aanbieden op basis van de kom!pas. Toch krijg je mogelijk korting op de totaalprijs: de
academies hanteren een verminderd bedrag bij bepaalde doelgroepen.

… je met je Kom!pas voor € 7 kan lunchen in het Buurtrestaurant?
Sinds augustus 2018 heeft Halle een buurtrestaurant in CC 't Vondel.
Van maandag tot zaterdag kan je er ’s middags terecht voor een lekkere lunch. Dagelijks staat er een
andere soep en hoofdschotel op de kaart. Er is ook telkens een weekmenu en een vegetarische
weekmenu. Buurtrestaurant 't Vondel is een samenwerking tussen Stad Halle en Sense.
Wie een Kom!pas heeft , betaalt 7 euro in plaats van 9 euro voor de lunch
(soep inbegrepen).
Meer info en het wekelijkse menu: http://www.metsense.be/nl/onzeuitbatingen
Contact: buurtrestaurant@tvondel.be of 02 447 27 47

Bovenstaande verenigingen of initiatieven engageren zich om personen met een kom!pas
75% korting te geven op hun activiteitenaanbod. Opgelet: vanaf april 2020 zijn enkel de
pasjes van 2020 geldig. Het OCMW onderzoekt automatisch of je jaarlijks recht hebt op een
nieuwe Kom!pas en stuurt deze in dat geval op.
De kom!pas is een initiatief van stad Halle, OCMW Halle en verschillende welzijnspartners
zoals Buurtwerk Halle, Jeugdopbouwwerk Halle en Open Armen.
Meer info op www.kompashalle.be .
Heb je tips of vragen? Contacteer ons via info@kompashalle.be .

