Dit doen we in Buurtwerk De Stek op het Kiel — december 2018

SintBernardsesteenweg 197
2020 Antwerpen-Kiel

03 216 06 36

DINSDAG
9.30 - 15.30U
WOENSDAG
13.30 - 16.30U
DONDERDAG
9.30 - 15.30U

•
•
•

WE ZIJN
GESLOTEN
OP

maandag
vrijdag
Het buurtwerk
is dicht van 24
december tot en
met 1 januari. In de
week van 2 januari
is er enkel open
ontmoeting.

samenbuurtwerk.be
samenlevingsopbouwantwerpenstad.be

samenlevingsopbouw
antwerpen stad vzw
#SASopbouwwerk

In 1944 vielen er bommen op de SintBernardsesteenweg op het KieL.

V-BOMMEN
OP HET KIEL
Er viel een bom op het Kiel in 1944
Op 9 december 1944 tijdens de
Tweede Wereldoorlog werd het
Kiel zwaar getroffen. Op de SintBernardsesteenweg sloeg rond 11.37u
een V-bom in.

Veel doden en gewonden
Door de bom stierven er 43 mensen.
Meer dan 90 mensen waren gewond.

“Een dag om nooit meer te
vergeten.
Nooit meer oorlog. Nergens.”
Herdenking
We herdenken de slachtoffers van deze
bom op zondag 9 december 2018:
•
10.30u: verzamelen aan CO Nova,
Schijfstraat 105
•
11.15u: vertrek vanuit CO Nova.
•
11.30u: plechtigheid aan
gedenksteen V-bom, Sint
Bernardsesteenweg 412

•
•
•

12.15u: bloemenhulde aan het
staartstuk, Schijfstraat
12.45u: receptie in CO Nova
13.30u: lezing over de
concentratiekampen in de Tweede
Wereldoorlog door Sis Eeckhout.
Hij schreef het boek: Het Boek der
Kampen.

NOTEER AL IN
JE AGENDA
10 januari 19u
Nieuwjaarsreceptie in OC Nova met
concert
Wij koken. Kook je graag mee?
Geef Diether een seintje.
In januari 2019 geeft Diether meer
uitleg over het project Samentuinen
in de Kloostertuin van de Zusterkes
der Armen.

ACTIVITEITEN
DECEMBER 2018
OPEN ONTMOETING
Gezellig een babbeltje doen met
buurtbewoners bij een tasje koffie
of thee. Je kan de krant lezen, op de
computer werken of iets opzoeken.
gratis
WANNEER: elke dinsdag 9.30 - 15.30u,
elke woensdag 13.30u - 16.30u, elke
donderdag 9.30u - 15.30u INFO: bij Titia

SPECIALE OPEN
ONTMOETING

DEZE
MAAND

We doen een uitstap naar OC Nova.
Daar gaat de ‘open ontmoeting’ door.
gratis
WANNEER: woensdag 5 december
13.30 - 16.30u WAAR: OC Nova,
Schijfstraat 105 INFO: bij Titia

TAAL*OOR
Kom Nederlands oefenen en leer
mensen uit de buurt kennen. We
praten Nederlands in kleine groepjes.
WANNEER: elke maandag 19 - 20.30u
WAAR: De Stek WANNEER: elke
donderdag 10 - 11.30u WAAR: OC Nova,
Schijfstraat 105 INFO: bij Gina

INSTUIF SAMEN OP
STRAAT
Alle jongeren van het Kiel zijn
welkom.

WANNEER: elke maandag 19 - 20.30u
WAAR: De Stek WANNEER: elke
donderdag 10 - 11.30u WAAR: OC Nova,
Schijfstraat 105 INFO: bij Gina

SPELLETJES
NAMIDDAG
Samen gezelschapsspelletjes spelen.

WANNEER: elke vrijdag 18-21.30u
INFO: bij Jaouad en Abderrahman

VRIENDEN VAN DE
STEK

DEZE
MAAND

Naar aanleiding van de uitslag van
de Curieuze Neuzen gaan we samen
praten over de luchtkwaliteit op het
Kiel.

Wil je kennis maken met de
MaterialenBiB? Ben je benieuwd naar
het materiaal dat je kan ontlenen?
Kom dan langs op dinsdag.
gratis
WANNEER: elke dinsdag 16 - 19u
WAAR: aan de Braemblokken over OC
Nova, Schijfsstraat INFO: bij Lieke en
Titia

VRIJETIJDSLOKET

gratis
WANNEER: donderdag 13 december
16u INFO: bij Lieke en Titia

SHRIJFMARATHON

DEZE
MAAND

We schrijven samen voor
verdedigers van mensenrechten
overal in de wereld. Dit jaar hebben
we een actie voor 9 vrouwen die de
mensenrechten verdedigen.
We werken mee aan een actie van Amnesty
International.

WANNEER: de week van 13 december
INFO: bij Lieke en Titia

WINTERWENSENFEEST

DEZE
MAAND

We eten gezellig samen en gaan naar
een concert in het Klooster Zusterkes
der Armen.
Eten en concert zijn gratis, reserveren in Buurtwerk
De Stek of in OC Nova
in samenwerking met CO Nova en het Klooster
Zusterkes der Armen.

WANNEER: 22 december 17u: eten,
19.30u concert WAAR: concert in
Waarlooshofstraat 9 INFO: bij Diether

Je mag zelf spelletjes meebrengen.
WANNEER: elke 1° en 3° dinsdag van
de maand 13.30 - 15.30u INFO: bij Titia

OPENINGSMOMENTEN
MATERIALENBIB

gratis

2-SPRAAK
1 uur per week. Je oefent Nederlands
in duo.
gratis, kom je inschrijven

WANNEER: elke dinsdag 9.30 - 12u
en elke donderdag 13 – 15.30u INFO: bij
Lieke

DEELKAST

In de deelkast kan je spullen
delen die je niet meer
gebruikt. Of je kan iets kiezen dat
iemand deelt. Alle klein materiaal
is welkom, als het proper en nog
bruikbaar is voor iemand anders.
gratis

DEZE
Heb je vragen rond
MAAND
cultuur, vrije tijd, sport?
Kom dan gerust eens langs in het
vrijetijdsloket. Tijdens een gezellige
babbel zoeken we samen naar een
antwoord op al je vragen.
gratis
WANNEER: dinsdag 4 december 12.30
- 15.30u , vrijdag 14 december 19.30 20.30u WAAR: OC Nova, Schijfstraat 105
INFO: bij Diether

GOE GEGEVEN

DEZE
MAAND

Goe Gegeven is terug.
De Roma en Samenlevingsopbouw
nodigen iedereen uit die spullen
teveel heeft om een standje te
bemannen op onze feestelijke ruilen weggeefbeurs. Alles is welkom:
boeken, fietsen, cd’s, een mixer of
kleren.
•
Elke bezoeker krijgt 3 bonnen
waarmee hij/zij iets kan krijgen
aan de weggeefstanden.
inschrijven en een standje bemannen kan via
beurs@deroma.be
in samenwerking met De Roma

WANNEER: zondag 16 december
2018 13.30 - 17.30u WAAR: De Roma,
Turnhoutsebaan 286, 2140 Borgerhout
INFO: bij Diether en Lieke

DEELMAALTIJD

DEZE
MAAND

De deelmaaltijd is een
ecologische en gezonde maaltijd in
De Stek. De maaltijd is gratis doordat
iedereen iets meebrengt en helpt.
gratis, de deuren gaan open om 16u, we koken
samen
WANNEER: zaterdag 8 december 16u
INFO: bij Diether en Lieke

WORKSHOPS
MATERIALENBIB

DEZE
MAAND

Workshop 1: kleding herstellen en
aanpassen
Workshop 2: koken met de
stoomkoker
WANNEER: workshop 1: op dinsdag 4
en 11 december 14u, workshop 2: dinsdag
18 december 14u INFO: bij Lieke en Titia

ATELIER CHANGÉ

We gaan helemaal hip met
het upcyclen van oude spullen. Ga
creatief uit de bol. Geef je talent
door. Herstel wat stuk was. Samen
gaan we aan de slag.
gratis
WANNEER: elke donderdag 9.30 - 12u
INFO: bij Lieke

FIETSATELIER

Rijdt je fiets niet meer zoals het
hoort en zijn er herstellingen
nodig? Neem je fiets gerust mee naar

De Stek. Tijdens het Fietsatelier kan
je sleutelen aan je fiets en staat Rudi
klaar om je bij te staan met advies en
hulp.
gratis
WANNEER: elke donderdag 13 - 15.30u
INFO: bij Diether

HOUTATELIER

WANNEER: dinsdag 11 december 13 16u, dinsdag 18 december 13 - 16u
INFO: bij Diether

HET KIEL OP DE
LAPPEN

Vanaf
9u30
Vanaf
13u
Vanaf
19u

DEZE
MAAND

Lieke geeft meer uitleg over
het Lappendeken van het Kiel. Je mag
zelf ook een lapje maken.
gratis
WANNEER: donderdag 13 december 18
- 21u INFO: bij Lieke

koffi
e
form

&

ulie
ren

KOFFIE EN
FORMULIEREN

Ligt er thuis een formulier waar
je niet aan uit kunt? Heb je een
vraag? De vrijwilligers van Koffie &
Formulieren helpen je graag verder.

WAT IS ER ELKE WEEK?
Maandag

DEZE

Hou je ervan om met MAAND
hout te werken? Of
wil je leren werken met hout? Kom
dan zeker eens langs tijdens het
Houtatelier in Buurtwerk De Stek
gratis

Dinsdag

Woensdag

gratis | per print €0,10,
WANNEER: elke dinsdag 9.30 - 12u
elke donderdag 13 – 15.30u
INFO: bij Katleen

BUDGETGIDSEN

DEZE
MAAND

We kijken samen met
jou of je alle financiële steun krijgt
waar je recht op hebt. We helpen
je met het in orde maken van je
administratie.
gratis

WANNEER: De intakes in jouw
buurtwerk gaan door op dinsdag 11
december 9.30 - 12.30u INFO: bij Katleen
en Titia

COMPUTER &
INTERNET

Wil je gebruik maken van een
computer en internet? Heb je hulp
nodig in de digitale wereld?
gratis
WANNEER: elke dinsdag 9.30 –
15.30u, elke woensdag 13.30 - 16.30u,
elke donderdag 9.30 - 15.30u INFO: bij
Katleen en Titia

BUURTWERK
EEN VRIJWILLIGER VERTELT
“De Stek is een fijne plek. Iedereen
is welkom, ongeacht afkomst,
huidskleur of religie. Dat is wat
iedere vrijwilliger graag ziet. Van
harte welkom en vergeet dat vooral
niet.”
Werner, vrijwilliger in De Stek

Donderdag

Vrijdag

DE WARMSTE
WEEK
DOE JE MEE?
Van 18 tot en met 24
december is het De
Warmste Week van
Studio Brussel: Mensen
kunnen acties organiseren voor een goed
doel dat zij belangrijk vinden. Dit komt
vervolgens op de radio.
Het buurtwerk van Samenlevingsopbouw
is één van de goede doelen die je kan
steunen via de Warmste Week.
De MaterialenBiB is één van de
projecten van De Stek waar acties voor
georganiseerd kunnen worden. Met de
opbrengst organiseren we workshops.

WIE IS WIE?
Diether Geniets | OPBOUWWERKER

diether.geniets@samenlevingsopbouw.be
0472 12 52 29

Lieke Knoops | OPBOUWWERKER

lieke.knoops@samenlevingsopbouw.be
0490 44 52 95

Katleen Nuyts | OPBOUWWERKER

katleen.nuyts@samenlevingsopbouw.be
0473 86 82 87

Gina De Mey | OPBOUWWERKER

gina.demey@samenlevingsopbouw.be
0473 85 41 15

Jaouad El Bouzidi | OPBOUWWERKER

jaouad.elbouzidi@samenlevingsopbouw.be
0486 16 43 32

VRIJWILLIGERS
WELKOM
Wij zoeken steeds vrijwilligers.

2-Spraak & Taal*ooR
Wil je nieuwkomers helpen bij
het oefenen van Nederlands? In
2-spraak werk je in duo en een
uurtje per week. In Taal*ooR
begeleid je wekelijks een
klein groepje. Wij zorgen voor
ondersteuning.

Abderrahman Barkach | OPBOUWWERKER

abderrahman.barkach@samenlevingsopbouw.be
0488 66 59 07

Titia van den Engel | BUURTHUISMEDEWERKER

titia.vandenengel@samenlevingsopbouw.be
0488 66 60 86

Melina Willems | OPBOUWWERKER

melina.willems@samenlevingsopbouw.be
0488 67 34 06

meer info bij Gina

Open ontmoeting
Je taken zijn: koffie, thee en water
klaarzetten, mensen vriendelijk
onthalen, een praatje maken en
eventueel mee kleine activiteiten
organiseren. Je verwijst mensen
door naar andere diensten als
dat nodig is. Je krijgt hulp van de
buurthuismedewerker.

Griet Vielfont | PROJECTCOÖRDINATOR
griet.vielfont@samenlevingsopbouw.be
0473 86 19 97

Sint Bernardsesteenweg 197, 2020 Antwerpen

Koffie & Formulieren
We zoeken een vrijwilliger die de
mensen warm wil onthalen en hen
wil bevragen rond hun hulpvraag.
meer info bij Katleen

V.U. Ilse Hackethal, Gasstraat 12-14, 2060 Antwerpen

meer info bij Titia

