Dit doen we in Buurtwerk Dinamo in Deurne-Noord — september 2021

Ten Eekhovelei 337
2100 Deurne

03 326 22 14
Tijdens Digi-tafel helpt een vrijwilliger je met computervragen.

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
Vanaf 15 september zijn
we terug open op dinsdag,
woensdag en donderdag

10 - 16U

WE ZIJN
GESLOTEN:
13 en 14 september
Volg de groep van Buurtwerk
Dinamo op Facebook.
Word lid: www.facebook.com/
groups/BuurtwerkDinamo/
samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be

#SASopbouwwerk

IEDEREEN DIGITAAL
Een afspraak maken, een formulier
invullen, een overschrijving doen…
Diensten zijn meer en meer digitaal.
Dat is vaak heel handig, maar niet voor
iedereen even gemakkelijk. Daarom
werken we in het buurtwerk rond
digitale inclusie en het versterken van
digitale vaardigheden.
Wist je dat...
•
8% van de mensen in België het
internet niet gebruikt?
•
32% van de mensen in België
zwakke digitale basisvaardigheden
heeft?
•
28% van de 65- tot 74-jarigen het
internet nog nooit heeft gebruikt?
•
4 op 10 mensen risico lopen op
digitale uitsluiting?
Week van de Geletterdheid
Digitaal uitgesloten zijn betekent in
onze digitale maatschappij ook sociaal
uitgesloten zijn. De Week van de
Geletterdheid, van 6 tot 10 september,
focust daarom dit jaar op e-inclusie.
Hoe maak je een e-inclusief beleid en
zorg je dat alle burgers digitaal mee
zijn? De Week van de Geletterdheid
geeft informatie en oplossingen om
digitaal sterker in je schoenen te staan.
Digitale hulp in het buurtwerk
In Buurtwerk Dinamo kan je tijdens
de openingsuren gratis een laptop of
wifi gebruiken. Op dinsdag van 10 tot
12 uur is er Digi-Tafel: een vrijwilliger
helpt je dan met elke vraag rond je
computer, smartphone, tablet of een
digitale toepassing. Je krijgt er ook info
over digitale workshops en vormingen.

Heb je zelf geen laptop maar wil je er
graag mee leren werken? Je kan dan
ook terecht bij Digi-Leen. Je krijgt elke
week ondersteuning van een vaste
vrijwilliger. Zo kan je stap per stap, op
je eigen tempo, bijleren.
Aanbod in je wijk
Deurnenaars die thuis geen internet of
computer hebben, kunnen ook terecht
op verschillende plekken in de wijk. Je
kan er niet alleen gratis gebruik maken
van een laptop en wifi, maar je krijgt er
ook hulp om je digitale vaardigheden
te versterken. In bibliotheek Couwelaar
en Buurtwerk ’t Pleintje vind je een
webpunt. In een webpunt kan je
gratis een laptop gebruiken, en staan
enthousiaste medewerkers voor je klaar
om je bij een vraag te helpen. Je krijgt
er ook info en kan je inschrijven voor
een workshop (starten met computer,
starten met e-mail, smartphone
gebruiken…).
Wil je meer weten over digitale activiteiten
in Dinamo en Deurne? Of wil je helpen als
vrijwilliger?
Contacteer dan Zahid: zahid.ghaida@
samenlevingsopbouw.be of 0488 57 61 31
De webpunten in Deurne:
• Bib Couwelaar, Te Couwelaarlei 120: woe
13.30–16.45u, do 12.30-16.45u en 17.1519.45u
• Buurtwerk ’t Pleintje, Sint-Rochusstraat
108: di 13.30–16.45u en do 9- 12.30u
Op ikbenmee.be/home/ vind je meer info
over de Week van de Geletterdheid.

ACTIVITEITEN

SEPTEMBER 2021

PRETLOKET
Pretloket gaat niet meer door in
Dinamo, maar vanaf nu in CcRix.
Daar zoeken ze samen met jou naar
een leuke en goedkope activiteit of
uitstap.
Gratis | Meer info volgt nog via Kim

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.

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

WAAR: Van Dornestraat 156, 2100 Deurne
WANNEER: donderdag 2 september en
dinsdag 7 september INFO: Joke, Hafida

AFSLUITFEEST
BABBELTUIN

Handen wassen
of ontsmetten
is verplicht.

Een mondmasker is altijd
verplicht in Dinamo.
Uitzonderingen zijn niet
mogelijk.

Volg de pijlen.

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

WAAR: Van Dornestraat 156, 2100 Deurne
WANNEER: donderdag 9 september,
13-16u INFO: Hafida

Kom langs om een daguitstap te
reserveren. Heb je een verhoogde
tegemoetkoming? Dan kan je in
Dinamo de boeken raadplegen om
een uitstap te reserveren, bijvoorbeeld
naar De Zoo van Antwerpen,
Planckendael en zoveel meer.
Meer info:
Tijdens openingsuren van Dinamo aan
het onthaal.

We zoeken vrijwilligers om onze
Woonclub in Dinamo mee vorm te
geven. Heb je interesse?
Gratis
WANNEER: 30 september, 18-20u
INFO: Christ’l, Jesse

SOEPERDEBOERE
Vrijwilligers koken samen een lekkere
maaltijd voor de buurt. Let op: vanaf
nu op dinsdag.
€2.5
WANNEER: dinsdag 28 september, 1820u INFO: Alicja, Joke

STARTBRUNCH
DINAMO

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: vanaf woensdag 15
september verwelkomen we jullie graag
op dinsdag, woensdag en donderdag van
10 – 16u.

IEDEREEN VERDIENT
VAKANTIE

WOONCAFE
INFOMOMENT

De babbeltuin wordt feestelijk
afgesloten met een snack.
Gratis

Hou minimum 1,5 m afstand.

WANNEER: eerste dinsdag van de
maand, 13- 17u en 18-21u INFO: Kim Tops
0485 03 28 33

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

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
WANNEER: een afspraak is niet
meer nodig. Je vindt plek in onze
ontmoetingsruimte. INFO: Chris

BUURTSTENEN

Dit is een activiteit van Recht-Op vzw

Kom je graag mee brunchen? Wij
kijken er naar uit om nog eens
gezellig samen aan tafel te zitten!
Gratis

ulie
ren

Mooie stenen beschilderen met een
boodschap voor iedereen of iemand
specifiek. 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 we in oktober een
tentoonstelling mee. Meer info volgt
later.
Gratis
In samenwerking met Buurtwerk ‘t Pleintje

WANNEER: elke dinsdag en donderdag
13-16u. INFO: Hafida

OPEN FIETSATELIER
Je fiets herstellen? Dat kan in ons
fietsatelier.
Gratis
WANNEER: elke maandag 17-19u
INFO: Hafida

ZELFREPARATIE
FIETS
Zelf sleutelen aan jouw fiets? Een
vrijwilliger helpt jou erbij.
Gratis

WANNEER: dinsdag 21 september,
10.30u of 12u INFO: Christ’l, Jesse

CREATIEVE
DINSDAGEN
Samen maken we leuke dingen voor
onszelf of voor een actie. We maken
samen een planning op voor de
komende maanden. Kom je mee
doen?
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.
WANNEER: elke dinsdag 13.30-15.30u
INFO: Hafida

koffi
e&
form

WANNEER: elke dinsdag 16.30-18.30u
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 donderdag 16
en 30 september, 14-17u. INFO: Zahid

•
•

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.
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.
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.

DIGI-TAFEL
Heb je vragen over je laptop,
smartphone of tablet? Wil je meer
weten over e-mail, internet, Facebook
of WhatsApp? 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 dinsdag 10-12u
INFO: Zahid

COMPUTER
VRIJ GEBRUIK

Tijdens onze openingsuren kan je twee
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

Gratis . Alle coronamaatregelen worden gevolgd.
Draag zelf zeker een mondmasker.
In samenwerking met Ligo

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

FIETSEN GEEFT A
VLEUGELS
Met deze fietstocht willen we
Antwerpse vrouwen en meisjes
enthousiasmeren om de stad te
veroveren per fiets. De tocht is 8 km
lang en duurt circa anderhalf uur.
Gratis | Breng een goede fiets mee waarop je kan
rijden.
Georganiseerd door Zij-kant vzw

WANNEER: zondag 12 september. Het
uur wordt nog meegedeeld. INFO: Joke

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

WONEN MET KANSEN
Wonen met Kansen zoekt vrijwilligers
voor ondersteuning van onze
Woonclub.
Jij zal als begeleider van de
Woonclub de jongeren van Wonen
Met Kansen leren kennen tijdens
ontmoetingsmomenten, begeleiden
tijdens vormingen, signalen
doorgeven aan de opbouwwerkers
van wat er moeilijk loopt en/of
ondersteunen in hun zoektocht naar
een nieuwe woning.
Ook krijg je de kans om samen met
onze jongeren na te denken over
bepaalde thema’s, zoals een socialer
woonbeleid.
Heb je interesse? Contacteer
vrijblijvend:
jesse.lemmens@
samenlevingsopbouw.be 0473867839
Christl.vanvlem@
samenlevingsopbouw.be 0485324206

WIE IS WIE?

VRIJWILLIGERS

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

JESSE LEMMENS | OPBOUWWERKER

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

SARAH EL MASSAOUDI | OPBOUWWERKER

sarah.elmassaoudi@samenlevingsopbouw.be | 0483 26 74 30

REINTJE VANDEVELDE | OPBOUWWERKER

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

VOORUITBLIK

CHRIST’L VAN VLEM | OPBOUWWERKER

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

WOONCAFE - INFO ENERGIEZUINIG
VERWARMEN
i.s.m. Samenlevingsopbouw
Antwerpen Provincie
Donderdag 14 oktober 2021, 18-20u

WOONCAFE - INFO
HUURWETGEVING ‘RECHTEN EN
PLICHTEN VAN DE HUURDERS’
i.s.m. Huurdersbond Antwerpen
Donderdag 18 november 2021, 18-20u

WOONCAFE (INHOUD VOLGT NOG)

Ten Eekhovelei 337, 2100 Deurne

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

Donderdag 16 december, 18-20u

