Dit doen we in Buurtwerk Dinamo in Deurne-Noord — juli en augustus 2021

Ten Eekhovelei 337
2100 Deurne

03 326 22 14

We zijn bereikbaar op:

DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
Bereikbaar voor vragen
aan de deur of per
telefoon:

10-12U
13-16U

Nood aan een babbel:
13 - 16U

WE ZIJN
GESLOTEN:

van 2 tot en met
15 augustus
Volg de groep van Buurtwerk
Dinamo op Facebook.
Word lid: www.facebook.com/
groups/BuurtwerkDinamo/
samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be

#SASopbouwwerk

De Babbeltuin in Deurne-Noord is klaar voor de zomer.

ZOMERSE BABBELTUIN
IN DEURNE-NOORD
Wil je graag een babbeltje doen
met iemand? Of wil je graag nieuwe
mensen ontmoeten? Zoek je een plek
om Nederlands oefenen of creatief aan
de slag te gaan?
Dankzij de pastoors kunnen we ook
dit jaar zalig genieten van hun tuin,
niet ver van buurtwerk Dinamo. In
de Babbeltuin kunnen mensen uit de
buurt elkaar ontmoeten bij een tasje
koffie of thee.
Een aantal vrijwilligers hebben de tuin
leuk versierd en we hebben de tuin nog
meer opgefleurd door zonnebloemen
en allerlei andere bloemen te planten.
Fijne momenten
We hebben al heel wat fijne momenten
beleefd in de tuin: de Bibmobiel vanuit
de bibliotheek Couwelaar met veel
leuke kinderboeken, vrijwilliger Marc
die kwam voorlezen voor kindjes uit
de buurt, we deelden koekjes uit om
het einde van de Ramadan te vieren,
zelfgemaakte handzeep gemaakt door
een vrijwilligster van Dinamo en nog
veel meer.
Verbondenheid
De ‘Week van de Verbondenheid’
was ook een groot succes: kaartjes
rond solidariteit werden naar elkaar
geschreven en iedereen kreeg een
deurhanger mee als herinnering. Een
warm kommetje soep en een lekkere
wafel van De Vijver maakten alles nóg
gezelliger!

Leuke plannen
Er zijn nog veel leuke activiteiten
gepland. De creatieve dinsdagen gaan
door in de Babbeltuin. Er worden
mandala’s gekleurd, keien geschilderd
met mooie boodschappen... Vraag
zeker aan het onthaal achter onze
kalender van de creatieve dinsdagen,
de deelnemers hebben een leuk
programma voor de zomervakantie
samengesteld.
Partners
Ook andere partners, zoals Recht-Op,
maken gebruik van de Babbeltuin. Vzw
TAK organiseert in juli en augustus een
speelweek in de Babbeltuin.
Wil je meer weten over de Babbeltuin? Kom
naar onze Babbeltuin in de Van Dornestraat
156, Deurne. We zijn er elke dinsdag en
donderdag van 13u tot 16u.
De Babbeltuin is gesloten tijdens onze
collectieve sluiting van 2 augustus tot en
met 12 augustus. We verwekomen jullie
graag terug op dinsdag 17 augustus. De
laatste Babbeltuin gaat door op donderdag
9 september.

ACTIVITEITEN
JULI &
AUGUSTUS 2021
BABBELTUIN

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.
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.

Hou minimum 1,5 m afstand.

Handen wassen
of ontsmetten
is verplicht.

Iedereen welkom! Kom een babbel
doen en andere mensen ontmoeten
in onze babbeltuin. Beperkt aantal
plaatsen om het veilig te houden.

GROEPSTRAJECT
STRESSKLACHTEN
The Human Link organiseert een
groepstraject van drie sessies voor
mensen met stressklachten. Je voelt
je zelfzekerder en rustiger.
Gratis | Inschrijven verplicht. Meer informatie aan
het onthaal van Dinamo
WANNEER: Maandag 28 juni, 5 en 12
juli van 9-12u. INFO: onthaal Dinamo

ONTMOETINGSAVONDEN
TEN EEKHOVELEI

Gratis
Met dank aan stad Antwerpen voor het materiaal en
de pastoors van de H. Familieparochie

WAAR: Van Dornestraat 156, 2100
Deurne WANNEER: elke dinsdag en
donderdag, 13-16u. Niet op 3, 5, 10 en 12
augustus. INFO: Joke, Hafida

Mensen uit de Ten Eekhovelei worden
geïnformeerd en leren elkaar kennen.

Volg de pijlen.

Iedereen verdient vakantie! Ook als
je een beperkt budget hebt, kan je
een daguitstap maken of op vakantie
gaan. Als je boekt via Iedereen Verdien
Vakantie, betaal je een stuk minder.
We kunnen in Dinamo samen met
jou naar het aanbod kijken en
een uitstap of vakantie voor je
reserveren.
Meer info:
Tijdens openingsuren van Dinamo:
dinsdag, woensdag en donderdag
van 10u tot 12u en van 13 tot 16u. Bel
voor meer info of kom langs om een
uitstap of vakantie te reserveren.

Gratis
WANNEER: zaterdag 10 juli 10.30-15u
INFO: Joke

BUURTSTENEN

In samenwerking met verschillende partners

OPEN ONTMOETING
Kom langs voor een babbel. We zijn
er voor al je vragen, om een afspraak
te maken, om iets te printen of af te
halen.
Gratis
WANNEER: elke dinsdag, woensdag en
donderdag, 13-16u.

2-SPRAAK
Zoek je iemand om een uurtje per
week Nederlands mee te spreken?
Of spreek je Nederlands en wil je
vrijwilligen? Heb je al een 2-Spraakpartner en zoek je een plek om met
elkaar te spreken?
Gratis | Kom alleen naar de afspraak.

IEDEREEN VERDIENT
VAKANTIE

Van oude paletten maken we enkele
banken.

Gratis
WAAR: aan de achterkant van de
Ten Eekhhovelei, aan het bruggetje.
WANNEER: vrijdag 30 juli en vrijdag 27
augustus 18-20u.

SPEELWEEK
VZW TAK

WAAR: IN DINAMO OF DE
BABBELTUIN WANNEER:
Reserveer een tafel met plexiglas in
Dinamo: dinsdag en woensdag 10-12u,
woensdag 13-16u/ In de babbeltuin kan
je een tafel reserveren op dinsdag en
donderdag 13–16u. INFO: inschrijven
voor 2-spraak bij Chris: 0473 51 16 51. Tafel
reserveren bij Dinamo: telefonisch of via
het onthaal.

NOOD AAN EEN
BABBEL?
Nood aan een babbel? Contacteer dan
één van de medewerkers. Bel, sms,
mail of WhatsApp ons!
Gratis
WAAR: in Dinamo of de Babbeltuin
INFO: bel, sms, mail of WhatsApp ons.
Onze contactgegevens vind je achteraan.

Elke dinsdag en donderdag kunnen
mensen vrij stenen schilderen. Je
kan dit alleen doen of met kinderen.
Iedereen welkom! De beschilderde
stenen verzamelen we en doen in
oktober een tentoonstellen over.
Meer info volgt later.

Ouders komen samen met hun
kinderen spelen. Er wordt ook een
picknick georganiseerd.

Gratis | Dinamo zorgt voor schildermateriaal

Speeldagen: gratis en zonder inschrijving.

In samenwerking met Buurtwerk ‘t Pleintje

Picknick: niet gratis en graag inschrijven.
Een mondmasker is altijd
verplicht in Dinamo.
Uitzonderingen zijn niet
mogelijk.

HOUTEN BANKEN
MAKEN VOOR
ONTMOETINGSAVOND
TEN EEKHOVELEI

In samenwerking met The Human Link

WAAR: Van Dornestraat 156, Deurne.
WANNEER: Speeldagen 12-16 juli,
picknick 18 juli. INFO: Hafida

PRETLOKET
Zin in een leuke activiteit? Het
Pretloket zoekt graag mee naar
mogelijkheden.
Gratis | Maak hiervoor een afspraak met Kim Tops
Dit is een activiteit van Recht-Op vzw

INFO: maak een afspraak met Kim Tops
0485 03 28 33

CREATIEVE
DINSDAGEN
Samen leuke dingen maken. Zie het
programma in de zijbalk.
Gratis | Door corona geven we zo weinig mogelijk
materiaal door aan elkaar. (Als het niet ander
kan: ontsmet zeker je handen.) Vraag achter de
creakalender aan het onthaal.
WAAR: in de Babbeltuin Van Dornestraat
156, 2100 Deurne WANNEER: elke
dinsdag van 13-16u INFO: Hafida

We zijn nog op zoek naar keien ( 15cm, liefst glad)
breng deze binnen in Dinamo.
WAAR: in de Babbeltuin, Van
Dornestraat 156, Deurne WANNEER:
elke dinsdag 13-16u. INFO: Hafida

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.
Gratis | Maak telefonisch of aan het onthaal een
afspraak voor een intake. Kom alleen naar de
afspraak.
WANNEER: Intakes op 13 en 27 juli en
24 augustus, 13 – 16u. INFO: Zahid
koffi
e&
form

ulie
ren

•
•

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 door.

COMPUTER
VRIJ GEBRUIK

Dit is een activiteit in samenwerking met CAW
Antwerpen.

Gratis | Maak een afspraak aan het onthaal van
Dinamo! Max. 30 minuten per afspraak. Kom alleen
naar de afspraak.
WANNEER: elke donderdag 9.30-11.30u.
Niet op 5 en 12 augustus. INFO: Alicja

OPEN LEERSALON
Wil je een formulier leren invullen?
Wil je online een afspraak maken?
Vind je werken met Smartschool
moeilijk? Wil je graag een CV
opstellen? Of wil je iets anders leren?
Kom langs met je vraag. We zoeken
samen een antwoord.
Gratis . Alle coronamaatregelen worden gevolgd.
Draag zelf zeker een mondmasker.
In samenwerking met Ligo

WAAR: de Babbeltuin, Van Dornestraat
156 WANNEER: donderdag 1 juli, van
13–15.30u INFO: Lien Moens
openleersalon.deurne@cbe-antw.be

UITSTAPPEN
Op maandagnamiddag in de
zomervakantie organiseren we een
leuke uitstap.
Vraag naar de flyer aan het onthaal voor meer info.

Tijdens onze openingsuren kan je 2
laptops met internet vrij gebruiken.
Reserveren is niet nodig.
Voor muziek: breng je eigen hoofdtelefoon mee.
WANNEER: elke dinsdag, woensdag en
donderdag, 13-16u INFO: Kess

PLANNING

CREATIEVE DINSDAGEN
6 / 07
13 / 07
20 / 07

haken badkamer
accessoires (Mariette),
meebrengen: wol medium
katoen 5mm, haakpen
10 mm- 12mm

27 / 07

vrije crea, iets maken voor
het goede doel

17 / 08

kaartjes maken voor
Dinamo

24 / 08

kaartjes maken voor
Dinamo (Minne)

31 / 08

Vrije crea, iets maken voor
goede doel

WANNEER: maandagen 5 juli, 12 juli, 19
juli, 26 juli, 23 augustus en 30 augustus.
INFO: Valentina

DIGI-TAFEL
Heb je vragen over je laptop,
smartphone of tablet? Wil je meer
weten over e-mail, internet, Facebook
of WhatsApp? Maak een afspraak. We
geven informatie. We zoeken samen
de antwoorden op je vragen.
In samenwerking met dot.kom

Gratis | Breng je eigen laptop, tablet of smartphone
mee.
WANNEER: elke donderdag 13–16u
INFO: Zahid

KOFFIE, THEE ETC
Goed nieuws: we mogen weer drinken
aanbieden in Dinamo!
Laat je bedienen: kom langs tijdens
onze open ontmoetingsmomenten om
een koffie, thee of iets fris te drinken.

WIE IS WIE?

KESS BLOMME | BUURTHUISMEDEWERKER

kess.blomme@samenlevingsopbouw.be | 0488 67 32 05

VALENTINA BERAJ | ONTHAALMEDEWERKER

valentina.beraj@samenlevingsopbouw.be | 03 326 22 14

JOKE VERLAET | OPBOUWWERKER

joke.verlaet@samenlevingsopbouw.be | 0473 86 77 75

HAFIDA DALAA | OPBOUWWERKER

hafida.dalaa@samenlevingsopbouw.be | 0473 86 51 05

ALICJA JAMROZOWICZ | OPBOUWWERKER

alicja.jamrozowicz@samenlevingsopbouw.be | 0470 23 26 99

ZAHID GHAIDA | OPBOUWWERKER

zahid.ghaida@samenlevingsopbouw.be | 0488 57 61 31

NANDA BRAET | OPBOUWWERKER

nanda.braet@samenlevingsopbouw.be | 0488 18 28 90

VOORUITBLIK
NOTEER ALVAST

SARAH EL MASSAOUDI | OPBOUWWERKER

sarah.elmassaoudi@samenlevingsopbouw.be | 0483 26 74 30
Afsluit Babbeltuin
Dinamo gesloten
startdag Dinamo

VRIJWILLIGERS
HUURZOEKER

Wonen met Kansen zoekt vrijwilligers
voor de (virtuele) ondersteuning
van Huurzoekers. Als begeleider
ondersteun je bewoners in ons project
‘Wonen met Kansen’ tijdens hun
zoektocht naar een duurzame woonst
op de private huurmarkt.
Interesse? contacteer Lou Vink
lou.vink@samenlevingsopbouw.be

ELLEN BERTELS | OPBOUWWERKER

ellen.bertels@samenlevingsopbouw.be | 0485 32 42 18

REINTJE VANDEVELDE | OPBOUWWERKER

reintje.vandevelde@samenlevingsopbouw.be | 0485 32 42 18

CHRIST’L VAN VLEM | OPBOUWWERKER

christl.vanvlem@samenlevingsopbouw.be | 0485 32 42 06

BRUGGEN
NAAR WERK
Hulp nodig bij je zoektocht naar werk,
een opleiding of vrijwilligerswerk?
Mir en Zerin van Bruggen Naar Werk
kunnen samen met je zoeken.
Bel of mail hen om een afspraak te
maken.
•
Allahmir.nawrozi@
samenlevingsopbouw.be
0488 57 53 74
•
Zerin.oral@samenlevingsopbouw.be
0485 68 97 02

Ten Eekhovelei 337, 2100 Deurne

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

9 september
14 september
21 september

JESSE LEMMENS | OPBOUWWERKER

jesse.lemmens@samenlevingsopbouw.be | 0473 86 78 39

