Dit doen we in Buurtwerk Borgerbaan in Borgerhout— juni 2019

Turnhoutsebaan 236
2140 Borgerhout

03 270 39 46

MAANDAG
10 - 16U
DINSDAG
10 - 16U
DONDERDAG
10 - 16U
WE ZIJN
GESLOTEN
OP:
10 juni

samenbuurtwerk.be
samenlevingsopbouwantwerpenstad.be
Volg de groep van Buurtwerk
Borgerbaan op Facebook.
Word lid: facebook.com/groups/
BuurtwerkBorgerbaan

#SASopbouwwerk

Je moet buurtvaders eerder zien als toffe buren
die zich willen inzetten in het belang van jongeren en de buurt.

BUURTVADERS
Tijdens de maand Ramadan
is er soms overlast in de
straten en op de pleintjes
van Borgerhout. Tijdens deze
maand eten en drinken mensen
uit moslimgemeenschappen
niet tussen zonsondergang en
zonsopkomst. Daardoor leven
veel mensen ‘s nachts. En kunnen
omwonenden last hebben
van luide muziek, gepraat of
achtergelaten rommel.
Van waar komen de buurtvaders?
In 2014 bedachten het
project Samen Op Straat van
Samenlevingsopbouw, jongeren
en het district Borgerhout de
buurtvaders. Buurtvaders zijn
sleutelfiguren uit de wijk. Ze
wandelen rond en praten met
jongeren.
Wat doen buurtvaders?
Buurtvaders zetten zich vrijwillig
in voor een aangenamere wijk
voor iedereen, ook voor jongeren.
Ze leren jongeren beter kennen,
luisteren naar wat jongeren
belangrijk vinden of nodig hebben.
Tegelijk vragen ze jongeren
om respect voor de andere
omwonenden.

Ze proberen te voorkomen dat de
politie moet tussenkomen doordat
ze spanningen wegnemen vóór ze
escaleren.
Het resultaat?
Er gebeurde een bevraging bij
buurtbewoners en een evaluatie
met de betrokken diensten die rond
overlast werken. Daaruit bleek dat
er de voorbije jaren minder overlast
was en dat de politie minder
oproepen over overlast kreeg.
Hoe herken je buurtvaders?
Tijdens de maand Ramadan kan je
de 14 buurtvaders van Borgerhout
nog tegenkomen op straat. Ze
wandelen per 2. Je herkent hen aan
hun fluo hesje, trui van Samen op
Straat en een badge. Je kan hen
zien tussen 23.30 en 02.30 in buurt
van het Krugerplein, Vincotteplein,
Terloplein, het Jan Borluutplein, het
Jan de Laetplein en het pleintje aan
de Rechtestraat.
Wil je meer weten over de
buurtvaders?
Vraag het Ali, Ahmed, Yassine of
Ilias. Je vindt hun gegevens op de
achterkant van deze kalender.

ACTIVITEITEN
JUNI 2019
OPEN ONTMOETING

WORKSHOP FRUIT- EN
GROENTENZAKJES
DEZE
MAKEN

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
LET OP: niet op 10 juni

TAAL*OOR
Kom Nederlands oefenen en leer
mensen uit de buurt kennen. We
praten Nederlands in kleine groepjes.
minimum niveau 1.2.
WANNEER: elke dinsdag 19 - 20.30u,
elke woensdag 10 - 11.30u INFO: bij
Frederike

TAALCARROUSEL
NEDERLANDS ARABISCH
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
een initiatief van Ons Huis

WANNEER: maandag 10 en 24 juni 19
- 20.30u INFO: bij Frederike of onshuis.
antwerpen@gmail.com

NAAIWERKING

Kom gezellig samen naaien.
Vrijwilligers helpen je bij vragen.
€5 voor 5 keer, inschrijven is verplicht, ter plaatse
WANNEER: elke maandag 13 – 16u,
elke dinsdag 13 - 16u INFO: bij Samira,
Khadija of Stien
LET OP: gaat niet door op 3 en 10 juni

BABBEL EN BREI
Kom breien. Ontmoet andere
mensen. Kan je niet breien? Geen
probleem. Iemand leert het jou.
Breng je eigen wol mee
WANNEER: elke maandag 13 - 16u
INFO: bij Stien
LET OP: gaat niet door op 10 juni

MAAND

Ben jij die plastic zakjes beu voor
je fruit en groenten? Schrijf je
dan in voor deze workshop en maak
je eigen herbruikbare, stoffen zakjes.
Vrijwilligers helpen beginnende
naaiers.
Inschrijven doe je aan het onthaal of via de site:
samenbuurtwerk.be (max. 12 deelnemers)
WANNEER: zaterdag 15 juni 14 - 16u
INFO: bij Stien

MEERTALIG ONTHAAL

We helpen ouders wegwijs
DEZE
in de school, door hen aan
MAAND
te spreken in jouw en hun
moedertaal. Wij zoeken nog
vrijwilligers. Spreek jij ook een
andere taal en help je graag? Zeg dit
tegen Frederike
WANNEER: donderdag 27 juni 15 - 18u
WAAR: School IMS, Turnhoutsebaan 226
INFO: bij Frederike
koffi
e
form

&

ulie
ren

•
•

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

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: Tijdens de openingsuren
kan je een afspraak maken voor de
intake van dinsdag 4 of 18 juni tussen
9.30 - 12.30u. INFO: bij Leen

VROUWENWERKING
Vrouwen ontmoeten elkaar.
Er zijn infosessies, we koken of we
gaan op uitstap.
WANNEER: elke donderdag 10 - 13u
INFO: bij Stien

VROUWENWERKING
AL AMAL
Een gezellig moment waarop
vrouwen bijeen komen en gezellig
over verschillende thema’s praten
met koffie of thee.
Initiatief van Al Amal
WANNEER: elke vrijdag 15 - 18u
INFO: bij Malika of Driss
LET OP: Niet van 4 mei tot 5 juni

VRIJETIJDSLOKET
Vrijwilligers 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 juni 13 - 16u
INFO: bij Wouter

HAPKLAAR KOKEN
Elke maandag maken we
samen een lekkere hap. Iedereen is
welkom om vanaf 12u mee te eten.
WANNEER: elke maandag 10 - 13u
INFO: bij Stien
LET OP: gaat niet door op 10 juni

DEZE
MAAND

INFOMOMENT
DEELMAALTIJDEN
SPOOR OOST

Tijdens elke woensdag in juli
organiseren wij deelmaaltijden voor
buurtbewoners, ouders en kinderen
aan Spoor Oost. We koken samen
met voedseloverschotten om daarna
gezellig samen alles op te eten. We
zoeken hier nog vrijwilligers voor.
Kom zeker eens luisteren en mee
nadenken over de mogelijkheden
WANNEER: dinsdag 4 en 11 juni 16 16u INFO: bij Stien

VORMING
SMARTPHONE &
ANDROID

DEZE
MAAND

Doet je smartphone niet wat je wil
dat hij doet? Snap je niet goed wat
een app juist is of waarvoor dat
dient? Tijdens deze vorming krijg je
antwoorden en leer je omgaan met
je eigen gsm.
Inschrijven bij Evelyn aan het onthaal
WANNEER: vrijdag 28 juni 9 - 12u
INFO: bij Driss

We komen elke week samen om te
werken aan de tuin.

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

WANNEER: elke woensdag 13.30 - 16u
INFO: bij Frederike

WANNEER: tijdens open ontmoeting
INFO: bij Driss
LET OP: gaat niet door op 10 juni

DEZE
MAAND

Snap jij ook niet helemaal hoe
je een e-mail stuurt? Doet het
nooit wat jij wil dat het doet? Kom
dan zeker naar deze basisvorming.
Inschrijven bij Evelyn aan het onthaal

De toegang is volledig gratis.

DEZE
MAAND

Tijdens deze basisvorming leren we
je het e-loket van stad Antwerpen te
gebruiken.
Inschrijven bij Evelyn aan het onthaal
WANNEER: vrijdag 21 juni 9 - 12u
INFO: bij Driss

TERLOPLEINFEEST
Al meer dan 25 jaar een gezellig
buurtfeest in Borgerhout met
geweldige oprtedens, exotisch eten
en verschillende mogelijkheden voor
de kinderen.

WANNEER: vrijdag 14 juni 9 - 12u
INFO: bij Driss

VORMING E-LOKET
STAD ANTWERPEN

IEDERS STEM TELT

MEERTALIGE TUIN

DIGIDESK

VORMING E-MAIL

TERUGBLIK

WANNEER: 9 juni 13 - 20u
WAAR: Terloplein INFO: Stien

BORGERIO
BorgeRio is een groot, kleurrijk
festival op de Turnhoutsebaan.
WANNEER: 22 juni 11 - 20u
INFO: Patrick

In mei gingen er twee vormingen
door over de verkiezingen. We kregen
informatie over de Belgische politieke
structuur en over de standpunten van de
politieke partijen.

DE WEEK VAN
VERBONDENHEID
Deze week willen we in Vlaanderen
mensen samen brengen om
eenzaamheid te bestrijden. Dit
doen we door samen aan tafel
te schuiven en samen te eten.
Ook wij organiseren (mee) enkele
evenementen.
•
Zo kan je op 3 juni van 12 tot
13u aanschuiven aan tafel in
Borgerbaan. Dit kost maar €2.
•
Of je kan 7 juni om 18.30u
deelnemen aan de Volxkeuken
van ‘t Werkhuys in de Zegelstraat
voor €6.
Vergeet je niet in te schrijven via de website
van ‘t Werkhuys:
https://www.werkhuys.be/volxkeuken
Op die manier roepen we samen
op tot meer verbondenheid en
samenhorigheid in de strijd tegen
vereenzaming.
WANNEER: 31 mei tot 9 juni.
INFO: Stien of Frederike

VRIJWILLIGERS
VOOR KLUSJES
Ons buurtwerk is 1 jaar open. Maar
er zijn steeds kleine klusjes op te
knappen. Hier kunnen we jouw
hulp gebruiken. Ben je handig of
werk je gewoon graag met jouw
handen? Spreek ons dan zeker
aan. Bij kleine klusjes voor het
buurthuis bellen we jou dan op.
meer info bij Wouter

VRIJWILLIGERS
NAAIWERKING
Kan jij goed naaien met
een naaimachine en heb jij
kennis van naaipatronen? Op
dinsdagnamiddag zoeken we nog
een vrijwilliger die deelnemers
van de naaiwerking kan helpen bij
vragen.
meer info bij Stien

WIE IS WIE?
Evelyn Obeng | ONTHAALMEDEWERKER
Evelyn.obeng@samenlevingsopbouw.be
03 270 39 46

Stien Michielsen | OPBOUWWERKER

stien.michielsen@samenlevingsopbouw.be
0483 26 73 05

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

Fatima Choukri | OPBOUWWERKER ARM IN ARM
fatima.choukri@samenlevingsopbouw.be
0470 21 07 39

Driss Bidane | OPBOUWWERKER

driss.bidane@samenlevingsopbouw.be
0473 85 45 08

Wouter Verrees | OPBOUWWERKER

wouter.verrees@samenlevingsopbouw.be

0488 18 77 05

Patrick Vinck | OPBOUWWERKER

patrick.vinck@samenlevingsopbouw.be
0485 82 37 42

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

Kadra Farah | BUURTHUISMEDEWERKER
Kadra.Farah@samenlevingsopbouw.be
0483 26 71 17

Leen Van den Bulck | PROJECTCOÖRDINATOR - OPBOUWWERKER

MEERTALIGE
VRIJWILLIGERS
Spreek je meerdere talen? Help je
graag mensen? Word vrijwilliger
met Frederike op activiteiten in de
buurt.
meer info bij Frederike

leen.vandenbulck@samenlevingsopbouw.be
0494 54 41 42

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

Yassine Al Marchohi | OPBOUWWERKER SAMEN OP STRAAT
yassine.almarchoho@samenlevingsopbouw.be
0483 71 81 94

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

Ali El Moussaoui | PROJECTCOÖRDINATOR SAMEN OP STRAAT

NOTEER AL IN
JE AGENDA

ali.elmoussaoui@samenlevingsopbouw.be
0488 17 85 22

Turnhoutsebaan 236, 2140 Borgerhout

Zomeruitstap
18 juli
2140 Feest
28 augustus

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

Vrijetijdsloket
Gaat niet door in juli & augustus

