Dit doen we in Buurtwerk De Stek op het Kiel — juli en augustus 2021

SintBernardsesteenweg 197
2020 Antwerpen-Kiel

03 216 06 36

Het zomert in de Achtertuin.

ZOMERPLANNEN 2021
Uren waarop je
zonder afspraak kan
langskomen:

DINSDAG
9.30 - 12U
VRIJDAG
13 - 15.30U

WE ZIJN
GESLOTEN
woensdag 21 juli 2021
dinsdag 17 augustus 2021

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

samenlevingsopbouw
antwerpen stad vzw
#SASopbouwwerk

We waren bijna echt vergeten hoe
mooi die zomer toch kan zijn ….
De zon schijnt en stilaan kunnen we
opnieuw herademen. Onze mond zit
nog dikwijls verborgen onder een
mondmasker, maar nu we meer mensen
kunnen ontmoeten zien we terug
sprankelende ogen.
De lange corona-periode en de
onduidelijkheid rond de maatregelen
zorgde ervoor dat onze vakantie
planning niet zo eenvoudig was.
Veel buurtbewoners gaan deze zomer
niet ver weg. Vaccinatie, testing,
quarantaine, het is nog niet zo duidelijk
wat kan of wat moet voor iedereen.
Een klein budget houdt ons dichter bij
huis. Toch is het tijd om te denken aan
de leuke dingen van de zomer en onze
problemen even opzij te schuiven.
In deze zomerkalender vind je de
vakantieplanning van De Stek. Een
zomer in Antwerpen hoeft zeker geen
vervelende tijd te zijn. Er is zoveel te
doen.
Het mooie weer lokt ons naar buiten:
we ontmoeten elkaar in de tuinen op
het Kiel, we picknicken in het park,
we houden een fotozoektocht in de
buurt, we fietsen tot buiten de wijk.
We maken tijd voor een fijne babbel.
We snuiven wat cultuur op. En we gaan
samen op stap.

Zin om mee te doen? Spring dan eens
binnen in de Stek tijdens het onthaal
of stuur ons een berichtje. Spreek
gerust één van de werkers aan. Nog
ideeën voor andere activiteiten? Laat
het ons weten. Kom uit je kot en ga
naar buiten!
Je hebt een beperkt budget, maar je
bent nog geen deelnemer van het
vrijetijdsloket? Schrijf je dan in en
blijf op de hoogte van het aanbod in
de zomer en het najaar. Er zijn leuke
activiteiten voor jou en voor je (klein-)
kinderen. Contacteer Gina of Farah.
Heb je een beperkt budget, maar
wil je een uitstap of een vakantie
met je eigen bubbel? Je kan gebruik
maken van de mogelijkheden van
Vakantieparticipatie: Iedereen Verdient
Vakantie. Contacteer Driss.
Ook de Zomer van Antwerpen
organiseert dit jaar opnieuw heel wat
activiteiten. De tickets vliegen de deur
uit, maar er ook zijn heel wat gratis
activiteiten. Kijk op www.zva.be
Wil je Nederlands oefenen in de
zomer? Kijk naar de Zomer van Atlas op
nederlandsoefenen.be/antwerpen
In de Nova:
•
Nova’s Achterwerk: vrijdag van
16uur tot 21uur tot 9 juli.
•
Ook de Achtertuin is open op
woensdag van 11:30 tot 16uur tot 7
juli.

ACTIVITEITEN

JULI EN AUGUSTUS 2021
Toen corona startte
gingen de buurtwerken
dicht. De opbouwwerkers
gingen op straat met
mensen praten.

Info &
hoe
gaat
het?

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

Buurtwerken
zijn nu terug
open maar
een beetje
anders.

ONTMOETING
KIELPARK EN DE STEK

ONTMOETING

WANNEER & WAAR: Dinsdag 6/7,
donderdag 8/7, dinsdag 24/8, donderdag2
6/8, vrijdag 27/8. Vanaf 14u. We komen
steeds samen in De Stek en afhankelijk
van het weer blijven we daar of gaan op
verplaatsing. INFO: Titia

ONTMOETING EN
PICKNICK
We maken het gezellig met een hapje
en een drankje.

Wil je graag andere mensen
ontmoeten? We gaan samen naar het
Kielpark.

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.

Gratis | Op afspraak.

WAAR: bij goed weer: het Kielpark, bij
slecht weer: De Stek WANNEER: 29
juli. 13u INFO: Farah

WANNEER: maandag 19 juli, en
maandag 2 en 30 augutus. 13-15.30 uur.
Maak een afspraak. INFO: Katleen

SAMENTUIN
DE ACHTERTUIN
Samen werken en praten in de
achtertuin aan Nova.
Gratis
WANNEER: elke woensdag 10-12.30u
WAAR: Nova, Schijfstraat 105 INFO:
Diether

DE KLOOSTERTUIN

Gratis.
WAAR: samenkomen aan De Stek
WANNEER: vrijdag 2 juli 13u.
INFO: Farah, Titia

We kunnen nog
niet met veel
mensen
samenkomen.

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

BLOKBABBELS
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.
Behalve de week van 16 augustus.
INFO: Lou

BUDGETGIDSEN

Samen tuinieren, ontmoeten en
ontspannen in de Kloostertuin.
Gratis
WANNEER: elke woensdag, 13-16u
WAAR: WZC Hollebeek, Turnersstraat 38
INFO: Diether

ONTHAAL
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, niet
op 17 augustus. INFO: Driss

BRUGGEN NAAR WERK
Voor concrete hulp bij het
uitstippelen van een zoektocht naar
werk, opleiding of vrijwilligerswerk.
Gratis, op afspraak.
WANNEER: vrijdag 2 juli en vrijdag
13, 20 en 27 augustus. 9-12.30u, enkel op
afspraak. INFO: Zerin

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

VRIJETIJDSPARTICIPATIE
Wil je een uitstap doen? Of een
weekendje weg?
Je kan je inschrijven voor uitstappen
aan een klein bedrag.
in samenwerking met Iedereen Verdient Vakantie

WANNEER: elke dinsdag 9.30-12u.
INFO: Driss, Titia

FOTOZOEKTOCHT
We wandelen in verschillende
groepjes op het Kiel. We leren het
Kiel op een andere manier kennen.
Tijdens de wandeling zoeken we
foto’s van plaatsen op het Kiel.
Inschrijven verplicht. De wandeling kost €1, en in
ruil krijg je een broodje.
WAAR: Het KIel, maar we spreken af aan
De Stek WANNEER: zondag 4 juli, 15u.
INFO: Wouter

DIGI-TAFEL

UITSTAP ZOO
Samen gaan we naar de zoo van
Antwerpen.
3 euro | Eigen picknick meenemen, vooraf
inschrijven.
WAAR: De Zoo, maar we spreken af aan
De Stek WANNEER: 22 juli, 9.30u
INFO: Farah, Matthijs, Katleen

UITSTAP DE ZEE
We kunnen eindelijk weer op uitstap!
Zin om samen met ons naar de zee te
gaan? Schrijf je dan zeker in.
5 euro | Zelf eten voorzien, vooraf inschrijven.
WAAR: de zee, maar we spreken af aan
De Stek WANNEER: 6 augustus, 09.00u
INFO: Farah

FIETSTOCHT NAAR
ELDERS
We fietsen naar een nu nog
onbekende besteming.
Gratis | Eigen eten meenemen.
WAAR: we spreken af aan De Stek
WANNEER: 12 augustus, 12.00u
INFO: Wouter, Gina

ONTMOETING IN
ANTWERPEN-NOORD
We gaan op uitstap naar Antwerpen
en Buurtcentrum De Wijk een
bezoekje brengen. We gaan samen
bakken in de bakoven.
Gratis
in samenwerking met Centrum De Wijk

WAAR: Centrum De Wijk, maar we
spreken af aan De Stek
WANNEER: 15 juli vanaf 10.30u.
INFO: Farah, Driss

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

VRIJWILLIGERS
MEE OP OUTREACH

Farah Mehdaoui | OPBOUWWERKER

farah.mehdaoui@samenlevingsopbouw.be
0490 56 78 03

Koen Mees | OPBOUWWERKER

koen.mees@samenlevingsopbouw.be
0499 43 61 86

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 dan op als vrijwilliger voor
outreach!
Interesse? Contacteer: Lou Vink

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

VOORUITBLIK

Matthijs Rubberecht| OPBOUWWERKER

OPEN LEERSALON

Lou Vink | OPBOUWWERKER

matthijs.rubberecht@samenlevingsopbouw.be

lou.vink@samenlevingsopbouw.be
0488 80 95 65

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

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

Sint Bernardsesteenweg 197, 2020 Antwerpen

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

gaat van start: 7 september, 13-15.30u

