Dit doen we in Buurtwerk Dinamo in Deurne-Noord — april 2019

Ten Eekhovelei 337
2100 Deurne

03 326 22 14

DINSDAG
9.30 - 16U
WOENSDAG
9.30 - 16U
DONDERDAG
9.30 - 16U

WE ZIJN
GESLOTEN
OP
16, 17, 18 en 25 april

Jos wisselde in 2011 zijn voltijdse job in voor zijn pensioen en werd vrijwilliger

VRIJWILLIGER IN
DE KIJKER
Stel je zelf even voor
Ik ben Jos Van Hoofstat en al heel mijn
leven met fietsen bezig. Ik maakte al
heel wat reizen met de fiets. In Deurne
richtte ik mee de fietsersbond op.
Daarom engageerde ik me ook voor de
opstart van het fietsatelier van Dinamo.
Maar dit artikel moet niet te veel over
mij gaan.

Wat is je link met het buurtwerk?

samenbuurtwerk.be
samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be

#SASopbouwwerk

In 2011 zag ik een aankondiging in de
bib dat Buurtwerk Dinamo met een
fietsatelier startte en vrijwilligers zocht.
Ik nam onmiddellijk de beslissing om
mijn voltijdse job in te wisselen voor
mijn pensioen. Ik wou vooral bijleren.
Kort daarna kwam ik huidig vrijwilliger
Hugo tegen en overtuigde ik hem om
mee te komen doen.

Dit was mijn grootste bijdrage aan het
fietsatelier, samen met de inrichting
van het atelier. Hugo is vandaag de
drijvende kracht achter het fietsatelier.
Hij werkt er van maandag tot en met
donderdag, kan echt alles van een fiets
herstellen en kan vooral heel goed
met mensen werken. Hij bouwde het
fietsatelier mee op. Maar dat kunnen
we ook zeggen over vrijwilliger Johan.
Die is er ook van het begin bij. Alle
vrijwilligers doen echt fantastisch werk.

Wat is je favoriete plek in Deurne?
Buurtwerk Dinamo, met grote voorkeur.
Ik kom op dinsdag helpen in het
fietsatelier. Op donderdag kom ik
steeds langs om te eten. Als er feest is
in Dinamo ben ik ook steeds aanwezig.

ACTIVITEITEN
APRIL 2019
SOEPERDEBOERE

FIETSUITLEENDIENST

Dringend een fiets nodig?
Tijdens de openingsuren kan
je een fiets uitlenen aan het onthaal.

Samen koken en eten.
€2,50
WANNEER: elke donderdag 12u
INFO: bij Hafida

€1 per week en €20 waarborg
Je kan ook fietsen uitlenen bij Huis van het Kind

BUURTBOTERHAM
Gezellig samen een
boterham eten

DEZE
MAAND

€1,50
WANNEER: dinsdag 2 april om 12u
INFO: bij het onthaal

2-SPRAAK

CREATIEVE DINSDAG

Creatief bezig zijn voor
iedereen.

Zie planning wat we maken, vraag Joke welk
materiaal je moet meebrengen.
WANNEER: elke dinsdag 13.30 - 15.30u
INFO: bij Joke

1 uur per week. Je oefent
Nederlands in duo.

BUURTNAAIATELIER

Kom je inschrijven
WANNEER: elke dinsdag 14 - 16u
INFO: bij Jesse of Chris Wouters

Samen leren naaien. We maken
mooie dingen voor de buurt.
€10 voor een reeks
Deze activiteit is in samenwerking met De Praktische
School.

TAAL*OOR
Kom Nederlands oefenen en
leer mensen uit de buurt kennen. We
praten Nederlands in kleine groepjes.
minimum niveau 1.2., inschrijven vanaf 13u
WANNEER: elke donderdag 13.30 15.30u INFO: bij Jesse

VOORLEESMOMENT
VOOR KINDEREN
DEZE
IN BIB
MAAND
COUWELAAR
WANNEER: woensdag 10 april 14.30u
WAAR: Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne
INFO: bij Joke en Hafida

PERMANENTIE
BUURTSPORT

WANNEER: Tijdens de openingsuren
INFO: bij Joke of aan het onthaal

DEZE
MAAND

Vragen over vrije tijd in
Deurne? Vraag het!

Dit is een activiteit in samenwerking met Buurtsport
Deurne-Noord.

WANNEER: donderdag 11 en 25 april
13 - 16u INFO: bij Nathalie

WANNEER: elke maandag 9 – 11.30u
WAAR: Dienstencentrum Kronenburg,
Van Duyststraat 192, 2100 Deurne INFO:
bij Hafida

BUURTFIETSATELIER

Je leert kleine herstellingen
van je fiets zelf te doen.
0,50€ voor gebruik materiaal

WANNEER: elke maandag 17 - 19u,
elke dinsdag 16.15 - 18.15u, elke woensdag
14 - 16.30u WAAR: Buurtfietsatelier, Ten
Eekhovelei 285 INFO: bij Joke

•
•
•
•

KOFFIE &
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.
Dit is een activiteit in samenwerking met CAW
Antwerpen.

WANNEER: elke donderdag 9.30 11.30u INFO: bij Alicja
LET OP: Niet op 18 en 25 april

COMPUTER
WORKSHOP

DEZE
MAAND

Hoe goed Google gebruiken?
gratis, inschrijven aan het onthaal.
In samenwerking met dot.kom.

WANNEER: dinsdag 2 april 9.30 - 12u
INFO: bij Alicja

COMPUTER
WORKSHOP

DEZE
MAAND

Ontdek je eigen smartphone of
tablet.
gratis, inschrijven aan het onthaal. Neem zeker je
eigen tablet of smartphone mee!

SMARTFUN

Wil je weten welke leuke en
slimme dingen je allemaal kan doen
met jouw smartphone? Woorden en
zinnen vertalen in jouw eigen taal?
Zelf de weg vinden naar een adres
in Antwerpen? Kom gerust langs met
jouw smartphone, we proberen het
samen uit! Kennis van het Nederlands
is niet nodig.
gratis, inschrijven aan het onthaal
WANNEER: elke woensdag 9.30 - 11.30
INFO: bij Melissa

In samenwerking met dot.kom.

WANNEER: dinsdag 9 april 9.30 - 12u
INFO: bij Alicja

DE BUDGETGIDSEN
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.
maak een afspraak aan het onthaal

COMPUTER
WORKSHOP

DEZE
MAAND

Mailen met Gmail.
gratis, inschrijven aan het onthaal
In samenwerking met dot.kom.

WANNEER: Tijdens de openingsuren
kan je een afspraak maken voor de intake
van 3 april 9.30 - 12.30u. INFO: bij
onthaal

WANNEER: dinsdag 23 april 9.30 - 12u
INFO: bij Alicja

MENU

SOEPERDEBOERE
4/4

Fadwa en Nassira koken
Marokkaans

11/4

Inge kookt: thema Pasen

TERUGBLIK

VRIENDEN VAN DINAMO

Op 21 februari vierden we de
Internationale Dag van de Moedertaal
en zetten we alle moedertalen die
Antwerpen rijk is in de bloemetjes.
Het was ook de start van Diversival.
We stonden stil bij de verschillende
kenmerken op grond waarvan men
kan discrimineren en de verschillende
domeinen waar discriminatie zich kan
voordoen, o.a. op de arbeidsmarkt. Met
dank aan onze collega Mohamed voor de
boeiende uiteenzetting!

COMPUTER VRIJ
GEBRUIK

Vrij gebruik van 2 laptops.

WANNEER: elke dinsdag, woensdag en
donderdag 9.30 - 16u INFO: bij onthaal

COMPUTER VRIJE
INLOOP MET
ONDERSTEUNING

DEZE
MAAND

Wil je hulp bij het werken op de
computer? Een vrijwilliger maakt je
wegwijs en gaat samen met jou op
zoek.
gratis, inschrijven aan het onthaal
In samenwerking met dot.kom.

WANNEER: dinsdag 30 april 9.30 - 12u
INFO: bij Alicja

WAT IS ER ELKE WEEK?
Maandag
Vanaf
9u30
Vanaf
13u30
Vanaf
17u

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

VRIJWILLIGERS
WELKOM
2-spraak
We zoeken nog Nederlandstalige
vrijwilligers die 1u per week
Nederlands willen oefenen met
iemand die Nederlands leert.
meer info bij Jesse of Chris Wouters

WIE IS WIE?
JOKE VERLAET | OPBOUWWERKER

joke.verlaet@samenlevingsopbouw.be
0473 86 77 75

HAFIDA DALAA | OPBOUWWERKER
hafida.dalaa@samenlevingsopbouw.be
0473 86 51 05

JESSE LEMMENS | OPBOUWWERKER

DRINGEND EEN
FIETS NODIG?
Dit is op te lossen met de rode
deelfiets van Dinamo. Je kan ze
voor €1 euro per week uitlenen. Je
betaalt een waarborg van €20, die
je onmiddellijk terugkrijgt bij het
terugbrengen.
WAAR? Bij buurtwerk Dinamo of bij
Huis van Het kind: Lakborslei 200
MEER INFO? Vraag het aan het
onthaal.

jesse.lemmens@samenlevingsopbouw.be
0473 86 78 39

MELISSA COWPE | OPBOUWWERKER
melissa.cowpe@samenlevingsopbouw.be
0488 67 35 27

ALICJA JAMROZOWICZ | OPBOUWWERKER
alicja.jamrozowicz@samenlevingsopbouw.be
0470 23 26 99

KESS BLOMME | BUURTHUISMEDEWERKER
kess.blomme@samenlevingsopbouw.be
0488 67 32 05

ABDALLA ISHAQ | ONTHAALMEDEWERKER
Abdalla.ishaq@samenlevingsopbouw.be
03 326 22 14

TIM VAN ONCKELEN | ACTIVITEITENBEGELEIDER
DE STAPSTEEN – DE VIJVER VZW
tim.vanonckelen@devijvervzw.be
0492 97 21 66

MATTIA DE PAUW | PROJECTCOÖRDINATOR
mattia.depauw@samenlevingsopbouw.be
0475 46 89 26

Ten Eekhovelei 337, 2100 Deurne

NOTEER AL IN
JE AGENDA

Manifestatie
Hart boven Hard Brussel
zondag 12 mei
Verkiezingen
zondag 26 mei

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

Vrienden van Dinamo
donderdag 2 mei

