Dit doen we in Buurtwerk De Stek op het Kiel — april 2021

SintBernardsesteenweg 197
2020 Antwerpen-Kiel

03 216 06 36

Een wandeling door het Kiel waarbij we met een fotozoektocht mooie
en interessante plaatsen ontdekken.

BUURTWERK DE STEK GAAT WANDELEN
Uren waarop je
zonder afspraak kan
langskomen:

DINSDAG
9.30 - 12U
VRIJDAG
13 - 15.30U

WE ZIJN
GESLOTEN
vrijdag 9 april 2021
en vrijdag 16 april 2021

Volg de groep van Buurtwerk De
Stek op Facebook.
Word lid: facebook.com/groups/
BuurtwerkDeStek/

samenlevingsopbouw
antwerpen stad vzw
#SASopbouwwerk

Samen met jou leren we het Kiel op
een andere manier kennen.
We gaan wandelen door het Kiel
met mooie verhalen over mooie
plaatsen van vroeger, nu en later.
Een wandeling waar we goed moeten
opletten en onze beste bril zullen
moeten opzetten. Een wandeling met
leuke foto’s. Hoe goed ken jij het Kiel?
Kan jij alle foto’s vinden?
Fotozoektocht
Op donderdag 15 april vertrekken
we in verschillende groepjes vanuit
buurtwerk De Stek en wandelen we
door het Kiel op zoek naar de echte
plaatsen van foto’s die we allemaal
meekrijgen hebben. Bij elke foto staan
we even stil en krijgen we uitleg over
het verhaal achter de foto. “Wat zien
we, wat denken we en wat willen we?”
zijn de vragen die ons gesprek zullen
leiden.
Verhalen delen over plaatsen
Tijdens de wandeling kan je gezellig
praten met andere buurtbewoners en
elkaar beter leren kennen. Wandelen
we langs een plek waar jij graag iets
meer over vertelt, laat dan zeker van
je horen en deel jouw verhaal met je
buren. Op welke plaatsen in het Kiel
kom jij heel graag? Waarom? Vertel ons
er over!

Voor ieder wat wils
Is een lange wandeling niets voor jou?
Geen zorgen, er zijn drie verschillende
groepen waar je uit kan kiezen: De
korte wandeling van 2 kilometer, de
gemiddelde wandeling van 4 kilometer
en de lange wandeling van 6 kilometer.
Let goed op dat je op tijd inschrijft
want de plaatsen zijn beperkt.
En achteraf?
Na al dat bewegen is er natuurlijk
ook tijd voorzien voor ontspanning.
De verschillende groepjes komen na
hun wandeling allemaal samen in het
Kielpark. Daar kunnen we dan met
voldoende afstand genieten van een
hapje en een drankje.
Buurtwerk De Stek zal iets klein
voorzien voor alle deelnemers maar
grote eters nemen best nog wat eten
voor zichzelf mee.
De drie wandelingen (2, 4 en 6 kilometer)
gaan door op donderdag 29 april vanaf 13u.
Schrijf je zeker op tijd in want de plaatsen
zijn beperkt.
Bij je inschrijving kies je welke route je wilt
wandelen en geef je je contactgegevens
door. Een collega zal je enkele dagen op
voorhand laten weten op welk uur je wordt
verwacht aan Buurtwerk De Stek.
Vergeet je mondmasker niet!
Voor meer informatie en om jezelf in te
schrijven contacteer volgende collega’s:
Farah - 0490 56 78 03
Christ’l - 0485 32 42 06
Wouter - 0484 22 92 87

ACTIVITEITEN
APRIL 2021
Toen corona startte
gingen de buurtwerken
dicht. De opbouwwerkers
gingen op straat met
mensen praten.

Hoe gaat dat, als ik nu
in het buurtwerk kom?
Je bent welkom.
We zijn blij
dat je komt.
We zijn voorzichtig
voor je gezondheid.
Ben je ziek?
Blijf thuis.
Bel je dokter.
Hou contact.

Info &
hoe
gaat
het?

Buurtwerken
zijn nu terug
open maar
een beetje
anders.

Ben je boven de 65?
Heb je problemen met je
gezondheid?
We zijn bezorgd.
Wees voorzichtig.
Kom alleen
of hou je kind
bij de hand.

ONTMOETING
Kom samen in het buurthuis praten
over solidariteit. Wat betekent
solidariteit voor jou? Wat kun je doen
om solidair te zijn? Heb je hier ideeën
over of ben je gewoon benieuwd
naar dit thema? Dan zien we je graag
in de Stek!
Gratis. | Op afspraak
WANNEER: elke donderdag 13-16u.
INFO: Farah

STOEPGESPREKKEN
OP AFSPRAAK

We kunnen nog
niet met veel
mensen
samenkomen.

Handen wassen
of ontsmetten
is verplicht.

Mondmasker constant
verplicht in De Stek. Hier
zijn geen uitzonderingen
mogelijk.

Volg de pijlen.

Er is een maximum
aan mensen die
binnen kunnen.
Voor sommige
activiteiten moet je
een afspraak
maken.

Wil jij mee nadenken over hoe we
samen jouw sociale woningblok
gezelliger, mooier en leefbaarder
kunnen maken? Tijdens de
Blokbabbels zullen we actief werken
aan het aanpassen van de ruimte in
en rond jouw sociale woningblok om
ervoor te zorgen dat jij en je buren
deze ruimtes aangenamer vinden om
in te leven.
Gratis. | Kijk op de affiche in jouw sociale woning
wanneer het bij jou plaatsvindt.
WANNEER: elke weekdag 15-18u.
INFO: Wouter

Kom langs voor een één op één
gesprek op de stoep.

OPEN LEERSALON

Gratis. | Op afspraak
WANNEER: elke dinsdag en vrijdag.
INFO: Titia

Hou afstand.

BLOKBABBELS

BUURTBABBEL:
CORONA-VACCIN
Heb je vragen over het vaccin? Maak
je je zorgen? Wij praten samen en
geven je goede informatie.

Wil je leren? Kom dan langs met je
vraag. We zoeken met jou naar een
antwoord.
Gratis . Alle coronamaatregelen worden gevolgd.
Draag zelf zeker een mondmasker.
In samenwerking met OpenSchool Antwerpen

WANNEER: elke dinsdag 13-15.30u,
niet op 6, 13 april. INFO: Katleen

ONTHAAL

Gratis. | Op afspraak
WANNEER: dinsdag 6, 20 en 27 april,
13-14u en 14.30-16u. INFO: Driss, Christ’l

BUURTBABBEL:
BABBELBINGO
We spelen “Babbelbingo”, de
gezelligste babbel van de week. Doe
je mee?
Gratis. | Inschrijven verplicht
WANNEER: dinsdag 13 april, 13-14u en
14.30-16u. INFO: Gina, Katleen

Begrijp je een brief niet? Weet je
niet bij welke dienst je je vraag kan
stellen? Samen lukt het wel. We
zoeken samen naar een antwoord en
verwijzen door.
Gratis .
WANNEER: elke dinsdag 9.30-12u en
elke vrijdag 13-15.30u. Niet op vrijdag 9,
16 april. INFO: Katleen, Driss, Christ’l

BRUGGEN NAAR WERK
Voor concrete hulp bij het
uitstippelen van een zoektocht naar
werk, opleiding of vrijwilligerswerk.
Gratis, op afspraak.
WANNEER: elke vrijdag, 9-12.30u,
enkel op afspraak. INFO: Zerin

DIGI-TAFEL

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.
Gratis, op afspraak.
WANNEER: maandag 12 en 26 april,
13-15.30u INFO: Katleen

ONTMOETINGSMOMENT SAMEN OP
STRAAT
Jongeren vanaf 15 jaar kunnen
terecht om te gamen, te babbelen,
met ons na te denken over de
buurt,… Kortom, ze kunnen op een
veilige plek zichzelf zijn. Onder de
huidige coronamaatregelen kan
er telkens 1 groep van 8 op het
ontmoetingsmoment terecht.
Gratis | Op afspraak.
WANNEER: elke vrijdag en
zaterdagavond op variabel tijdstip,
contacteer Stef of Brahim voor details
INFO: Brahim, Stef

DEELKAST
Wil je iets meenemen uit de deelkast?
Contacteer Titia om een afspraak te
maken. Wil je iets binnenbrengen?
Dat kan enkel op vrijdagvoormiddag.
Let op als je spullen meebrengt voor
de deelkast:
•
Maximum 2 zakken per persoon
•
Spullen moeten proper en in
goede staat zijn.
Gratis. | Enkel op afspraak.
WANNEER: elke donderdag 13.30-16u.
INFO: Titia

Heb je vragen over je laptop,
smartphone of tablet? Wil je meer
weten over e-mail, internet,
Facebook of Whatsapp? Elke
maandagvoormiddag ben je
welkom! Samen zoeken we naar de
antwoorden.
Gratis.
WANNEER: elke maandag 10–12u.
INFO: Zozan

BRUGGEN
NAAR WERK
Hulp nodig bij je zoektocht naar werk,
een opleiding of vrijwilligerswerk?
Zerin van Bruggen Naar Werk kan
samen met je zoeken.
Bel of mail om een afspraak te maken:
zerin.oral@samenlevingsopbouw.be
0485 68 97 02

WIE IS WIE?

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

Diether Geniets | OPBOUWWERKER

diether.geniets@samenlevingsopbouw.be
0472 12 52 29

Katleen Nuyts | OPBOUWWERKER

katleen.nuyts@samenlevingsopbouw.be
0473 86 82 87

Gina De Mey | OPBOUWWERKER

gina.demey@samenlevingsopbouw.be
047 3 85 41 15

Zozan Kilic | OPBOUWWERKER DIGITAAL INCLUSIEVE WIJKEN
zozan.kilic@samenlevingsopbouw.be
0483 17 30 26

Farah Mehdaoui | OPBOUWWERKER

farah.mehdaoui@samenlevingsopbouw.be
0490 56 78 03

Koen Mees | OPBOUWWERKER

MEE OP OUTREACH

Praat je graag met mensen? Ga je
graag met ons de wijk in? Samen
luisteren we naar mensen hun vragen
en ideeën: kent iedereen zijn rechten?
Geef je op als vrijwilliger voor
outreach en contacteer Christ’l
van Vlem: christl.vanvlem@
samenlevingsopbouw.be

Driss Bidane | OPBOUWWERKER

driss.bidane@samenlevingsopbouw.be
047 3 85 45 08

Wouter Verrees| OPBOUWWERKER

wouter.verrees@samenlevingsopbouw.be
0484 22 92 87

Zerin Oral | OPBOUWWERKER BRUGGEN NAAR WERK
zerin.oral@samenlevingsopbouw.be
0485 68 97 02

Sounia Agourram | OPBOUWWERKER
sounia.agourram@samenlevingsopbouw.be
0485 68 79 65

Stef Donné | OPBOUWWERKER SAMEN OP STRAAT
stef.donne@samenlevingsopbouw.be
0488 55 68 04

Brahim Siraj | OPBOUWWERKER SAMEN OP STRAAT
brahim.siraj@samenlevingsopbouw.be
0488 57 51 56

Christ’l van Vlem| OPBOUWWERKER
christl.vanvlem@samenlevingsopbouw.be
0485 32 42 06

Sint Bernardsesteenweg 197, 2020 Antwerpen

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

VRIJWILLIGERS

koen.mees@samenlevingsopbouw.be
0499 43 61 86

