Dit doen we in Buurtwerk Borgerbaan in Borgerhout— december 2018

Turnhoutsebaan 236
2140 Borgerhout

03 270 39 46

MAANDAG
10 - 16U
DINSDAG
10 - 16U
DONDERDAG
10 - 16U

WE ZIJN
GESLOTEN
VAN

maandag 22 december tot
en met zondag 6 januari

samenbuurtwerk.be
samenlevingsopbouwantwerpenstad.be

#SASopbouwwerk

Inne van de Cultuurantenne voor het districtshuis van Borgerhout.

BUURT IN BEELD
Elke maand zetten we een andere
Borgerhoutenaar in beeld aan de hand
van 5 vragen. Vandaag Inne, van de
Cultuurantenne in Borgerhout.
Stel jezelf kort voor.
Ik ben Inne Peeters en ik werk voor
district Borgerhout. Ik ben al vier jaar
cultuurantenne, wat gewoon een
vreemde term is voor cultuurdienst.
Mijn collega Ben en ik zijn het
aanspreekpunt rond cultuur in ons
district. Wij helpen iedereen zo goed
mogelijk verder met bijvoorbeeld
vragen rond ruimte of subsidies.
Zowel individuele Borgerhoutenaren
als verenigingen of organisaties zijn
welkom. Daarnaast organiseren we
zelf ook projecten, zoals het ruime
programma rond de WOI-herdenking
(net afgelopen), de kunstendag voor
kinderen (18/11) en Borgerrio. Steeds
in samenwerking met heel wat lokale
partners.

is ons gezamenlijk project: het
vrijetijdsloket.
Als cultuurantenne vind ik toeleiding
naar het erg ruime, bestaande
vrijetijdsaanbod heel belangrijk.
Nog te veel mensen ervaren teveel
drempels om hieraan deel te nemen.
Dus samen met Mika en de vele
vrijwilligers organiseer ik elke maand
dit ontmoetingsmoment. Iedereen kan
zich hier heel voordelig inschrijven
voor allerlei cultuur-, sport- en
familieactiviteiten, in Borgerhout maar
ook daarbuiten. Daarnaast vind ik het
buurtwerk zelf een heel toffe, warme
en noodzakelijke plek in Borgerhout.
Wat is je favoriete plek in Borgerhout?
Ik twijfel tussen het Boelaerpark, daar
is het leuk wandelen en picknicken
in de zomer, en de nieuwe bib Vrede
(Moorkensplein 19) die heel mooi
geworden is.

Wat is je link met Borgerhout?
Ik werk en woon heel graag in
Borgerhout. Het is een district naar
mijn hart en ik vind het echt fijn
samenleven hier. Ik denk dat ik mag
zeggen dat ik een echte Borgerhoutse
ben, want ik ben hier zelfs geboren.

Heb je een aan te raden café of
restaurant?
Bar Brul (Gitschotellei), Café Josée
(Vosplein) en de Syrische snackbar op
de hoek van de Eliaertstraat en de
Turnhoutsebaan (kei-lekkere falafal).

Mijn link met buurtwerk Borgerbaan

Wat is je favoriete mop?
Geen enkele. Maar ik ben fan van de
absurde humor van Poorly Drawn Lines.

ACTIVITEITEN
DECEMBER 2018
OPEN ONTMOETING

BABBEL EN BREI

Praat met andere mensen. Drink
koffie of thee. Je kan de krant lezen.
WANNEER: elke maandag, dinsdag
donderdag 10 - 16u INFO: bij Driss, Stien,
Mika of Frederike

TAAL*OOR
Kom Nederlands oefenen en leer
mensen uit de buurt kennen. We
praten Nederlands in kleine groepjes.
gratis
WANNEER: elke dinsdag 20 - 21.30u,
elke woensdag 10 - 11.30u INFO: bij
Frederike

TAALCARROUSEL
NEDERLANDS ARABISCH

Breng je eigen wol mee, niet op maandag 17/12
WANNEER: elke maandag van 13 - 16u
INFO: bij Stien

DEZE
MAAND

CREATIEF MET
RECUPMATERIAAL

WANNEER: woensdag 5 december 10 11.30u INFO: bij Mika of Frederike

&

ulie
ren

•
•

een initiatief van Ons Huis

WANNEER: 10 december 19 - 20.30u
INFO: bij Frederike of onshuis.
antwerpen@gmail.com

DEZE
MAAND

We komen gezellig samen
voor een hapje en een drankje om
het einde van het jaar te vieren.
max. 40 personen, inschrijven bij Ruben aan het
onthaal
WANNEER: 17 december 12 - 16u
INFO: bij Driss, Frederike, Stien, Mika of
Ruben

NAAIWERKING

Kom gezellig samen naaien.
Vrijwilligers helpen je bij vragen.
€5 voor 5 keer, inschrijven is verplicht, ter plaatse
niet op maandag 17/12
WANNEER: elke maandag van 13
–16u, elke dinsdag van 13 - 16u INFO: bij
Samira, Khadija of Stien

KOFFIE EN
FORMULIEREN

Begrijp je een brief niet?
Wil je hulp om een formulier in
te vullen?
•
Wil je bellen naar een dienst?
•
Heb je een vraag?
Samen lukt het wel. De vrijwilligers
van Koffie & Formulieren helpen je
graag verder. We zoeken samen een
antwoord en verwijzen je door.
gratis
Dit is een activiteit in samenwerking met CAW
Antwerpen.

WANNEER: elke dinsdag 10 - 12.30u,
elke donderdag 13.30 - 16u INFO: bij
Driss

BUDGETGIDSEN

WANNEER: elke dinsdag van 13.30 15u INFO: bij Frederike

VROUWENWERKING
Vrouwen ontmoeten elkaar.
Er zijn infosessies, we koken of we
gaan op uitstap.

WEGGEEFPLANK

gratis

koffi
e

gratis

WANNEER: elke donderdag van 10 13u INFO: bij Stien

We maken meertalige vlaggetjes
samen met de deelnemers van
Taal*ooR. Iedereen is welkom.

form

Spreek je Nederlands en wil je
graag Arabisch leren of spreek je
net Arabisch en oefen je graag
Nederlands? Bij de taalcarrousel
komen beide talen aan bod.
om de twee weken op maandag

KERSTSFEESTJE

Kom breien. Ontmoet andere
mensen. Kan je niet breien? Geen
probleem. Iemand leert het jou.

We doen leuke activiteiten. We
ontdekken samen onze talenten.

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, maak een afspraak voor een intakegesprek
WANNEER: De intakes in jouw
buurtwerk gaan door op dinsdag 4 en 18
december tussen 9.30 - 12.30u INFO: bij
Leen

IEDERS TAAL TELT
Je hebt nog geen niveau 1.2?
Je bent meer dan je taalniveau.

In het buurtwerk zijn er 2
koffers waar je gratis boeken en
kleren mag uit meenemen. Heb
je nog bruikbare boeken of kleren
over? Dan mag je die ook in deze
koffer leggen.
WANNEER: tijdens de open
ontmoeting INFO: bij Stien en Mika

VRIJETIJDSLOKET

DEZE
Je wordt er warm
MAAND
ontvangen door onze
vrijwilligers. Zij geven jou
info over wat je allemaal kan doen.
Cultuur, sport, vrije tijd,... Wil je wel
op ontdekking gaan, maar vind je
jouw weg niet? Kom dan zeker naar
het vrijetijdsloket Borgerhout.
gratis
in samenwerking met District Borgerhout, Buurtsport
en STA-An vzw.

WANNEER: maandag 3 december 13 16u INFO: bij Mika

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.
•
Je kan er ook fijne initiatieven

uit de buurt leren kennen.
We zorgen voor allerlei lekkers
zoals taart en pannenkoeken.
•
Er is ook animatie en muziek.
Op zondag 16 december is De Roma
een extra warm huis, waar iedereen
welkom is.
•

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 Mika

LICHT VOOR AL IKRAM
We zamelen geld in
DEZE
ten voordele van Al
MAAND
Ikram in het buurtwerk en
bij deelnemende handelaars op de
Turnhoutsebaan.
Een actie in het kader van De Warmste Week van Music
for Life van Boho 2140 en Buurtwerk Borgerbaan.

WANNEER: van vrijdag 23/11 tot vrijdag
21/12 INFO: bij Mika

DIGIDESK
Je kan tijdens de open ontmoeting
de computer gebruiken. Heb je
vragen? Heb je hulp nodig? Kom
dan tijdens de open ontmoeting.
Vrijwilligers helpen jou hierbij.
gratis

SAMEN DIGITAAL
BORGERHOUT

DEZE
MAAND

Snap jij ook niet helemaal hoe
je een computer gebruikt? Doet het
nooit wat jij wil dat het doet? Kom
dan zeker naar deze basisvorming
computer.
gratis, inschrijven kan bij Ruben aan het onthaal
in Buurtwerk Borgerbaan
WANNEER: vrijdagen 11 januari, 18
januari, 25 januari & 1 februari 9.30 12.30u INFO: bij Ruben of Driss

HAPKLAAR KOKEN

WAT IS ER ELKE WEEK?

Vanaf
13u
Vanaf
20u

Dinsdag
koffi
e

Taal*ooR maakte kennis met de werking
van het districtshuis van Borgerhout.

DE WARMSTE
WEEK
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.

WANNEER: elke maandag 10 - 13u
INFO: bij Stien

Vanaf
10u

TAAL*OOR
IN HET DISTRICTSHUIS

WANNEER: tijdens open ontmoeting
INFO: bij Driss

Elke maandag maken we
samen een lekkere hap. Kook je graag
en heb je tijd? Spring dan zeker eens
binnen. Iedereen is welkom om vanaf
12u mee te eten.

Maandag

TERUGBLIK

Woensdag

Donderdag

&

form

ulier
en

koffi
e
form

&

ulier
en

Vrijdag

VRIJWILLIGERS
WELKOM
We zoeken steeds vrijwilligers. Iets
voor jou? Kom langs.

WIE IS WIE?
Ruben Schiltz | ONTHAALMEDEWERKER
ruben.schiltz@samenlevingsopbouw.be
03 270 39 46

Stien Michielsen | OPBOUWWERKER

KOOKVRIJWILLIGERS
Kook je graag? Wij koken samen op
maandagvoormiddag.
meer info bij Stien

stien.michielsen@samenlevingsopbouw.be

Stien vervangt Maryam die in bevallingsverlof is, tot augustus 2019.

Mika Roppe | OPBOUWWERKER

mikail.roppe@samenlevingsopbouw.be
0488 18 77 05

Fatima Choukri | OPBOUWWERKER ARM IN ARM
Ben je vriendelijk en sociaal? Wij
zoeken iemand om achter de toog
te staan en bezoekers drinken te
geven. Je maakt je een halve dag
in de week vrij.
meer info bij Stien

VRIJWILLIGERS TAAL*OOR
Praat je graag met mensen en
voel jij je thuis in een diverse
omgeving? Op dinsdagavond en
woensdagochtend zoeken we nog
mensen die graag met een groepje
anderstaligen wil praten om
Nederlands te oefenen.
meer info bij Frederike

VRIJWILLIGER ONTHAAL
Wij zoeken een vriendelijk gezicht
om onze bezoekers te ontvangen
en hen juiste informatie te geven.
Ben jij ons warm welkom voor een
halve dag in de week?
meer info bij Driss

fatima.choukri@samenlevingsopbouw.be
0470 21 07 39

Driss Bidane | OPBOUWWERKER

driss.bidane@samenlevingsopbouw.be
0473 85 45 08

Frederike Masure | OPBOUWWERKER
frederike.masure@samenlevingsopbouw.be
0471 65 98 98

Leen Van den Bulck | PROJECTCOÖRDINATOR - OPBOUWWERKER
leen.vandenbulck@samenlevingsopbouw.be
0494 54 41 42

Melina Willems | OPBOUWWERKER

melina.willems@samenlevingsopbouw.be
0488 67 34 06

Ahmed Oulad Abdellah | OPBOUWWERKER SAMEN OP STRAAT
ahmed.ouladabdellah@samenlevingsopbouw.be
0484 89 29 41

Ilias El Abdellaoui | OPBOUWWERKER SAMEN OP STRAAT
ilias.elabdellaoui@samenlevingsopbouw.be
0484 95 23 74

Ali El Moussaoui | PROJECTCOÖRDINATOR SAMEN OP STRAAT
ali.elmoussaoui@samenlevingsopbouw.be
0488 17 85 22

Turnhoutsebaan 236, 2140 Borgerhout

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

TOOGVRIJWILLIGERS

