Dit doen we in Buurtwerk De Stek op het Kiel — september 2019
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We moeten meer mét de jongeren spreken in plaats van over de
jongeren.

TOT ZIENS JAOUAD
Je zag Jaouad van Samen Op Straat
twee jaar op het Kiel. In september
start hij in Buurtwerk Borgerbaan in
Borgerhout. Jaouad zegt Kiel geen
vaarwel maar “tot ziens”.
Jaouad. Waarom ga je naar
Borgerhout?
“Het was geen gemakkelijke keuze. Na
twee jaar heb je een goede band met
de jongeren waarmee je werkt. Dat
ga ik zeker missen. Maar ik zie deze
nieuwe uitdaging als een kans om met
volwassenen te werken. Ik wil mijn
ervaring van op het Kiel meenemen
naar Borgerhout.”
Wat wil je doorgeven aan Borgerhout?
“De waarde van goed samenwerken
tussen partners, buurtbewoners en
jongeren is niet te onderschatten.
Toen ik hier twee jaar geleden begon,
werkte elke organisatie meer op
zichzelf. ‘Sluikstort tegengaan’ was iets
voor Stadsmakers. Jongeren die het al
eens te bont maakten, daar moesten
Kras of Samen Op Straat mee praten.
Maar sluikstort is voor niemand leuk
en iedereen kan met jongeren praten.
Als je samen de verantwoordelijkheid
neemt, dan vind je betere oplossingen.
Op het Kiel vind ik dat we dat nu al veel
beter doen.”

Wat zijn je mooiste momenten op het
Kiel?
“De eerste activiteit die jongeren van
Samen Op Straat en volwassenen van
het buurtwerk organiseerden vergeet ik
niet snel. We aten samen na het vasten
tijdens de finale van de Champions
League in 2018. We zaten met 40 à 50
mensen in het buurtwerk en de sfeer
was heel goed. Het was de eerste keer
dat we de jongeren en de volwassenen
samen brachten.
Wie of wat ga je missen?
“De jongeren. Net zoals de bezoekers
van Buurtwerk De Stek. En ‘de drive’ van
veel mensen op het Kiel om problemen
structureel aan te pakken en zo de
wijk te verbeteren. Dat is tof om te
zien. Ik vind het ook jammer dat ik
veel veranderingen niet meer ga zien.
Veranderingen in een wijk zien waar je je
steentje aan bijdroeg, geeft voldoening.
Het is nooit leuk om te stoppen met iets
dat niet af is.”
Welke boodschap wil je nog meegeven?
“Ik heb er 2: ‘Zie jongeren niet als
het probleem, maar als deel van de
oplossing.’ En: ‘Dit is geen vaarwel, maar
tot ziens.’”

ACTIVITEITEN
SEPTEMBER 2019
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 en
info krijgen over wat er in De Stek, de
NOVA en elders in de wijk te doen is.
WANNEER: elke dinsdag 9.30 - 19u en
donderdag 9.30 - 15.30u. Op woensdag
13.30 - 16.30u: in een van de tuinen op het
Kiel. We vertrekken steeds aan De Stek.

TAAL*OOR
Nederlands praten en ontmoeting
tussen wijkbewoners. Inschrijven op 2
en 5 september.
minimum niveau 1.2
WANNEER: Vanaf 9 september terug
elke maandag 19 - 20.30u WAAR: De Stek
WANNEER: elke donderdag 10 - 11.30u
WAAR: OC Nova, Schijfstraat 105 INFO:
bij Gina
LET OP: 2 en 5 september enkel
inschrijvingen

2-SPRAAK
In 2-spraak praat je in duo.
Je spreekt wekelijks een uurtje af
om samen Nederlands te praten.
Inschrijven op 2 en 5 september.
Enkel op inschrijving
WANNEER: Vanaf 9 september terug
elke maandag 19 - 20.30u in De Stek en
donderdag 10 - 11.30u OC De Nova INFO:
bij Gina

SPELLETJESNAMIDDAG
Samen gezelschapsspelletjes spelen.
Je mag zelf spelletjes meebrengen.
WANNEER: 17 september 13 - 15.30u
INFO: bij Titia en Jean

Alle jongeren van ‘t Kiel zijn welkom.
gratis
WANNEER: 6, 12, 20 en 27 september
17 - 21.30u. INFO: bij Khalid

BUURTBAR NOVA

DEZE
MAAND

Bewoners houden de bar open
voor alle bewoners van het Kiel.

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
Graag eigen materiaal meebrengen.
WANNEER: Vanaf 12 september terug
elke donderdag 13 - 15.30u INFO: bij
Diether

gratis inkom
in samenwerking met OC NOVA

HOUTATELIER

WANNEER: vrijdag 20 september
20u INFO: bij Titia WAAR: OC Nova,
Schijfstraat 105

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
WANNEER: Vanaf 10 september terug
elke dinsdag 9.30 - 12u en donderdag 13 –
15.30u INFO: Titia

VRIJETIJDSLOKET

MULTICULTUREEL DEZE
MAAND
BUURTFEEST
DOOR BUURTGROEP
SCHARNIER

FIETSATELIER

SAMEN OP STRAAT
INSTUIF@DESTEK

DEZE

Heb je vragen rond cultuur, vrije MAAND
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
in samenwerking met buurtsport, OC Nova, Recht-Op

WANNEER: dinsdag 3 september van
12.30 - 15.30u en 18 september 19.30 20.30u WAAR: OC Nova, Schijfstraat 105
INFO: bij Diether

ATELIER CHANGÉ

Ben jij graag creatief en leer
jij graag bij? Kom dan naar Atelier
Changé. Samen gaan we aan de slag
met recyclagemateriaal.
gratis
WANNEER: Vanaf 12 september terug
elke donderdag 9.30 - 12u INFO: bij Lieke

DEZE
MAAND

Hou je ervan om met
hout te werken? Of
wil je leren werken met hout? Kom
dan zeker eens langs tijdens het
Houtatelier.
gratis

WANNEER: 10, 17 en 24 september
van 13 - 17u WAAR: Als het goed weer
is in de Kloostertuin, anders in De Stek
INFO: bij Diether

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
in samenwerking met CAW Antwerpen.

WANNEER: Tijdens de openingsuren
kan je een afspraak maken voor de
intake van dinsdag 10 en 24 september
9.30 - 12.30u INFO: bij Katleen en Titia

Rommelmarkt, Murga fanfare,
sprinkasteel, infostand, rondleiding
in de moskee, schminkstand, free
podium, muziek door ‘radio golf’,
kinderanimatie, barcar en nog meer.
Wie komt er nu niet?

COMPUTER &
INTERNET

Wil je gebruik maken van een
computer en internet? Heb je hulp
nodig in de digitale wereld?
gratis

TERUGBLIK
OPENING KLOOSTERTUIN

WANNEER: elke dinsdag 9.30 – 15.30u
en elke donderdag 13 - 15.30u INFO: bij
Katleen en Titia

gratis
WANNEER: 7 september 14 - 22u
WAAR: sportstraten kiel INFO: bij
Lieke, Marion en Diether

’BRAEMHOF EN
ACHTERTUIN

Ter hoogte van OC NOVA. Kom kijken
naar 2 prachtige tuinen: Braemhof en
Achtertuin. Werk je graag in de tuin?
Ben je graag bezig met de natuur?
gratis
WANNEER: elke woensdag 9.30 12.30u WAAR: De Nova, Schijfstraat 105
INFO: bij Diether en Marion

DEN AKKER

We bouwen samen aan een groene
plaats voor de buurt. Een plek waar
je kan komen uitrusten, mensen
ontmoeten en mee helpen op ‘Den
Akker’.
gratis
WANNEER: elke woensdag 13 - 17u
WAAR: naast Basisschool De Schakel
over de Lidl INFO: bij Marion

DE KLOOSTERTUIN

Op de terreinen van
woonzorgcentrum Hollebeek, starten
we met de ontwikkeling van een
grote nieuwe buurttuin.
Het ontwerp en de bouw van deze
tuin, doen we samen met de buurt en
iedereen die interesse heeft.
WANNEER: woensdag 13 - 17u en
zaterdag van 12 - 17u WAAR: Terreinen
Woonzorgcentrum Hollebeek, Turnerstraat
INFO: bij Diether

Zowel jong en oud amuseerde zich op de
feestelijke opening van de Kloostertuin.

2-spraak en 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.
meer info bij Hilda of Gina

Open Ontmoeting
Tijdens Open Ontmoeting zet je
koffie, thee en water klaar en
je let er mee op dat alles proper
blijft. Je onthaalt mensen op een
vriendelijke manier en maakt een
praatje. Daarnaast organiseer je
mee kleine activiteiten.
meer info bij Titia

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

Khalid Ouad | OPBOUWWERKER

khalid.ouad@samenlevingsopbouw.be
0471 11 32 98

Marion Vanbossel | OPBOUWWERKER

marion.vanbossel@samenlevingsopbouw.be
0483 26 68 20

Titia van den Engel | BUURTHUISMEDEWERKER
titia.vandenengel@samenlevingsopbouw.be
0488 66 60 86

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