Dit doen we in Buurtwerk Dinamo in Deurne-Noord — juni 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
10 juni

samenbuurtwerk.be
samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be

#SASopbouwwerk

Dinamo in een nieuw jasje

VERBOUWINGEN IN
DINAMO
Wie Dinamo regelmatig bezoekt, ziet
dat het buurthuis wel een beetje
opgefrist mag worden.
Vrijwilligers en bezoekers van
het buurtwerk gaven ideeën en
bedenkingen, die we meenamen naar
overlegmomenten met de architecte.
Op basis hiervan werd er een haalbaar
plan uitgetekend dat ook rekening
houdt met de veiligheid.

Op dinsdag (van 9.30 tot 16 uur) en
donderdagvoormiddag (van 9.30 tot
13 uur) vind je enkele collega’s in het
parochiecentrum in Kronenburg (René
Heylenstraat 1).

Dit staat er op de planning:
•
Vernieuwing van de keuken
•
Vernieuwing van het onthaal
•
Verlichting
•
Vloer
•
Nieuwe inkomdeur

Alle info hierover vind je uitgebreid
terug in de volgende maandkalender.

Door deze werken is Dinamo gesloten
van 28 juni tot en met 23 september.
Voor deze periode hebben we een
andere locatie gevonden waar we nog
steeds aanspreekbaar zijn en waar we
enkele activiteiten blijven organiseren.

Onze collectieve sluiting is van 5
augustus tot en met 16 augustus – dan
gaan er ook geen activiteiten door in
Kronenburg.

Omdat we dit graag samen met
buurtwerkbezoekers doen, zoeken
we nog helpers. We kunnen genoeg
helpende handen gebruiken voor de
opruim en afbraak van maandag 1 juli
tot en met woensdag 10 juli.
Wil je graag helpen? Vraag gerust meer
info in Dinamo, bij Kess of aan het
onthaal.

ACTIVITEITEN
JUNI 2019
SOEPERDEBOERE

TAAL*OOR

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

DEZE
MAAND

BUURTBOTERHAM
Gezellig samen een boterham eten

BUURTNAAIATELIER

Kom Nederlands oefenen en
leer mensen uit de buurt kennen. We
praten Nederlands in kleine groepjes.

Samen leren naaien. We maken
mooie dingen voor de buurt.

minimum niveau 1.2., inschrijven vanaf 13u

Deze activiteit is in samenwerking met De Praktische
School.

WANNEER: elke donderdag 13.30 15.30u INFO: bij Jesse
LET OP: Niet op 27 juni.

PRETLOKET

€1,50

LANGSTE EETTAFEL
Tijdens de Week van
DEZE
Verbondenheid organiseren
MAAND
wij tijdens onze soeperdeboere
de langste eettafel. Schuif je mee
aan tafel voor een gezellige tasje
soep. Omdat het Suikerfeest ook
in deze week valt, mag je een
dessertj verwachten, muntthee met
Marokkaanse koekjes.
gratis
WANNEER: donderdag 6 juni om 12u
INFO: bij het onthaal

BBQ
Samen het voorjaar
aflsuiten met een zomerse BBQ.

DEZE
MAAND

€5,00
WANNEER: donderdag 27 juni 12u
WAAR: Parochie Blije Boodschap. René
Heylenstraat 1, 2100 Deurne INFO:
inschrijven tot en met 20 juni bij het
onthaal

2-SPRAAK
1 uur per week. Je oefent
Nederlands in duo.
Kom je inschrijven
WANNEER: elke dinsdag 14 - 16u
INFO: bij Jesse of Chris Wouters

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

DEZE
MAAND

Vragen rond cultuur en
vrije tijd.

WANNEER: dinsdag 4 juni om 12u
INFO: bij het onthaal

Mensen met een verhoogde tegemoetkoming
krijgen de laagste prijs. Breng een sticker van de
mutualiteit mee.
Dit is een activiteit in samenwerking met Recht-Op.

WANNEER: donderdag 6 juni 13 - 16u
INFO: bij Emilie

PERMANENTIE
BUURTSPORT

€10 voor een reeks

DEZE
MAAND

Vragen over vrije tijd in
Deurne? Vraag het!

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

WANNEER: donderdag 13 en 27 juni 13
- 16u INFO: bij Nathalie

FIETSUITLEENDIENST

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

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
WANNEER: Tijdens de openingsuren
kan je een afspraak maken voor een
intake INFO: bij onthaal

Je kan ook fietsen uitlenen bij Huis van het Kind

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

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

DE WEEK VAN
VERBONDENHEID

Vrij gebruik van 2 laptops.

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

COMPUTER
WORKSHOP

DEZE
MAAND

We leren werken met het e-loket van
de stad Antwerpen
gratis, inschrijven aan het onthaal.
In samenwerking met dot.kom.

WANNEER: dinsdag 4 juni 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!
In samenwerking met dot.kom.

WANNEER: dinsdag 11 juni 9.30 - 12u
INFO: bij Alicja

COMPUTER
WORKSHOP

DEZE
MAAND

Werken met Word.
gratis, inschrijven aan het onthaal

•
•
•
•

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 27
juni

WANNEER: dinsdag 18 juni 9.30 - 12u
INFO: bij Alicja

COMPUTER
WORKSHOP

Van 31 mei tot 9 juni is het de Week
van Verbondheid. Tijdens die week
roepen Samenlevingsopbouw en
Bond zonder Naam op tot meer
verbondenheid en samenhorigheid
in de strijd tegen vereenzaming.
Verzet je tegen eenzaamheid en
schuif mee aan tafel met mensen
uit je buurt.
Surf naar www.
weekvanverbondenheid.be en
ontdek alle initiatieven.
WANNEER: 31 mei tot 9 juni.

DINAMO OP
VAKANTIE
Omdat we in 2020 graag met
Dinamo op driedaagse willen gaan
organiseren we enkele acties om
dit te kunnen betalen. Kijk zeker
op www.samenbuurtwerk.be
WANNEER: 2020

In samenwerking met dot.kom.

Dringend een fiets nodig?
Tijdens de openingsuren kan
je een fiets uitlenen aan het onthaal.
€1 per week en €20 waarborg

COMPUTER VRIJ
GEBRUIK

DEZE
MAAND

Ontdek je eigen smartphone of
tablet.
gratis, inschrijven aan het onthaal. Neem zeker je
eigen tablet of smartphone mee!
In samenwerking met dot.kom.

WANNEER: dinsdag 25 juni 9.30 - 12u
INFO: bij Alicja

TERUGBLIK

MANIFESTATIE TEGEN RACISME
EN DISCRIMINATIE

Op zondag 12 mei trokken we met
Samenlevingsopbouw naar Brussel voor
RIGHT(S) NOW. Samen met 20.000 andere
burgers kwamen we op straat voor mens
en klimaat.

MENU

SOEPERDEBOERE
6/6

Langste soeperdeboere

13/6

Einde van de Ramadan/
suikerfeest

20/6

Open school

27/6

BBQ

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: woensdag 5, 19 en 26 juni
9.30 - 11.30 INFO: bij Melissa

PLANNING

CREATIEVE DINSDAGEN
7/5

Kurk schilderen

14/5

Breien voor kurk

21/5

Vriendschapsbandjes

28/5

Afsluitfeestje

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

GEZOCHT:
HELPENDE
HANDEN TIJDENS
DE VERBOUWING
VAN DINAMO
We steken Dinamo deze zomer
in een nieuw jasje. Omdat
we dit graag samen met
buurtwerkbezoekers doen,
zoeken we vrijwilligers die willen
helpen van 1 tot 10 juli. Het gaat
vooral over het mee uitbreken/
uit elkaar vijzen van het onthaal,
de keuken(kasten), plafond en het
leegmaken van het buurtwerk.
meer info bij Kess

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

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

NOTEER AL IN
JE AGENDA
Zomeruitstap naar de zee
dinsdag 23 juli

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

Ten Eekhovelei 337, 2100 Deurne

