Dit doen we in Buurtwerk Borgerbaan in Borgerhout— september 2019

Turnhoutsebaan 236
2140 Borgerhout

03 270 39 46

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

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

#SASopbouwwerk

Op uitstap naar de Hobokense polder met het vrijetijdsloket.

KEN JE
HET VRIJETIJDSLOKET ?
Inne Peeters werkt voor het
district. Ze organiseert samen met
Samenlevingsopbouw en Buurtsport
elke maand het Vrijetijdsloket in
Buurtwerk Borgerbaan. We stellen
haar een paar vragen.
Wat is het Vrijetijdsloket?
Tijdens het Vrijetijdsloket kan iedereen
langskomen om in het vrijetijdsgazetje
te bladeren. Daarin staan elke maand
andere uitstappen of activiteiten:
cultuur, sport of familieactiviteiten.
Een uitstap kost ongeveer €2. Je betaalt
cash als je inschrijft.
Het Vrijetijdsloket is er voor mensen
die hun weg niet zo goed vinden naar
het heel uitgebreide en vaak dure
activiteitenaanbod in Antwerpen. Door
de uitstappen leer je leuke plekken in
Borgerhout en Antwerpen (nog) beter
kennen.
Welke uitstappen zijn er?
We deden al heel veel.
Op cultureel vlak gingen we naar:
•
concerten en films in De Roma,
•
China Light in de Zoo,
•
de Theatergarage
•
een museumbezoek
•
of de Arenberg
Sportieve activiteiten doen we ook
zoals:
•
een wandeling in de Hobokense
Polder (zie foto),
•
wedstrijden van de basketclub
Antwerp Giants of voetbalploeg

Antwerp,
de Beweeg Mee activiteiten en nog
veel meer.
De familieactiviteiten zijn extra
populair, gezien de grote gezinnen die
ons loket bezoeken:
•
de Zoo,
•
kindertheater in Het Paleis,
•
of een bezoek aan Mega Bounce.
•

Kan je meewerken als vrijwilliger?
Zeker! Je kan 3 dingen doen als
vrijwilliger:
•
elke maand het aanbod mee
samenstellen,
•
tijdens het Vrijetijdsloket aanwezig
zijn en mensen helpen bij het
inschrijven
•
of uitstappen mee begeleiden.
Alle drie mag natuurlijk ook. Als je
interesse hebt, contacteer dan: Jaouad
El Bouzidi van Buurtwerk Borgerbaan
of Inne Peeters via cultuurantenne.
borgerhout@antwerpen.be of 03 338
18 14.
Wanneer en waar gaat het
vrijetijdsloket door?
Elke eerste maandag van de maand.
In september is dat op 9 september.
Verder zijn de data voor dit jaar:
7 oktober, 4 november en 2 december.
Het loket gaat door in Buurtwerk.
Vanaf september richten we de ruimte
wat anders in, zodat het gezelliger en
rustiger zitten is. Kom dus zeker eens
een kijkje nemen.

ACTIVITEITEN
SEPTEMBER 2019
OPEN ONTMOETING
Praat met andere mensen. Drink
koffie of thee. Je kan de krant lezen.
Tijdens deze uren kan je ook de
computers gebruiken.
WANNEER: elke maandag, dinsdag
donderdag 10 - 16u INFO: bij Driss,
Maryam, Jaouad of Frederike

DE REUZENSTOET
De Reuzen maken de
Turnhoutsebaan onveilig. Bezoek
onze stand aan het buurtwerk.

WANNEER: zaterdag 28 september van
13 - 17u INFO: bij Leen
koffi
e
form

TAAL*OOR
Kom Nederlands oefenen en leer
mensen uit de buurt kennen. We
praten Nederlands in kleine groepjes.
minimum niveau 1.2.
WANNEER: Inschrijven op dinsdag 10
september van 19 - 20.30u en woensdag
11 september van 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 16 en 30
september 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: Start terug vanaf 9
september. Elke maandag 13 – 16u en elke
dinsdag 13 - 16u INFO: bij Maryam

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 Maryam

DEZE
MAAND

&

ulie
ren

•
•

KOFFIE EN
FORMULIEREN

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

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

VROUWENWERKING
AL AMAL

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 17 september tussen 9.30 - 12.30u.
INFO: bij Leen

VROUWENWERKING
Vrouwen ontmoeten elkaar. Er
zijn infosessies, we koken of we gaan
op uitstap.
WANNEER: vanaf donderdag 19
september terug elke week van 10 - 12u
INFO: bij Maryam

BESTUURSAKKOORD
DISTRICT
DEZE
MAAND
BORGERHOUT:
VRIENDEN VAN

DIGIDESK
Je kan tijdens de open ontmoeting
de computer gebruiken. Heb
je vragen? Heb je hulp nodig?
Vrijwilligers helpen jou hierbij.
gratis
WANNEER: tijdens open ontmoeting
INFO: bij Driss

MEERTALIGE TUIN
We komen elke week samen om te
werken aan de tuin.
WANNEER: elke woensdag 14 - 16u
INFO: bij Frederike en Jaouad

De afgelopen maanden verzamelden
we voorstellen rond onder andere
delen, taal en dienstverlening
die we willen voorleggen aan het
district. Tijdens ‘Vrienden van’ willen
we deze voorstellen eerst aan jullie
voorleggen en horen of ze volledig
en goed zijn.
WANNEER: donderdag 12 september
10 - 12u INFO: bij Leen

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.

TERUGBLIK
BEZOEK DISTRICTSHUIS
BORGERHOUT

WANNEER: maandag 9 september 13
- 16u INFO: bij Jaouad

NOTEER AL IN
JE AGENDA

HAPKLAAR KOKEN
Elke maandag maken we
samen een lekkere hap. Iedereen is
welkom om vanaf 12u mee te eten.

Vrijetijdsloket
maandag 7 oktober

WANNEER: Vanaf maandag 16
september terug elke week van 10 - 13u
INFO: bij Maryam

Dag van verzet tegen armoede
donderdag 17 oktober
Met 30 mensen bezochten we het
Districtshuis van Borgerhout. We kregen
er informatie over de plannen voor
Borgerhout.

Week van het Nederlands
van 5 oktober tot 12 oktober

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 Jaouad

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 Maryam

MEERTALIGE
VRIJWILLIGERS

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

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

Driss Bidane | OPBOUWWERKER

driss.bidane@samenlevingsopbouw.be
0473 85 45 08

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

Maryam Barriche | OPBOUWWERKER
maryam.barriche@samenlevingsopbouw.be
0486 08 35 54

Jaouad El Bouzidi | OPBOUWWERKER
jaouad.elbouzidi@samenlevingsopbouw.be
0486 16 43 32

Leen Van den Bulck | PROJECTCOÖRDINATOR
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

Spreek je meerdere talen? Help je
graag mensen? Word vrijwilliger
met Frederike op activiteiten in de
buurt.

Ilias El Abdellaoui | OPBOUWWERKER SAMEN OP STRAAT

meer info bij Frederike

Ali El Moussaoui | PROJECTCOÖRDINATOR SAMEN OP STRAAT

ilias.elabdellaoui@samenlevingsopbouw.be
0484 95 23 74

ali.elmoussaoui@samenlevingsopbouw.be
0488 17 85 22

Turnhoutsebaan 236, 2140 Borgerhout

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

VRIJWILLIGERS
VOOR KLUSJES

