Nieuwsbrief
september 2016
Deze digitale nieuwsbrief is een nieuw initiatief van buurthuis deBuurt. Hij wordt
vanaf nu elke 3 maanden verspreid onder iedereen die zich hiervoor opgeeft. Als
je deze nieuwsbrief van buurthuisdebuurt@gmail.com kreeg, hoef jij dat niet
meer te doen. Anders wel.
Nieuws dat geen 3 maanden kan wachten, wordt met een nieuwsflash naar alle
mensen gemaild die zich inschreven voor de nieuwsbrief.
Stuur deze nieuwsbrief gerust door!

Tijdens de algemene vergadering van 25 juni 2016 (zie verslag als bijlage) spraken
we af dat we opnieuw zouden samenkomen. Door het vele werk tijdens de
afgelopen maanden werd deze vergadering uitgesteld naar een nog te bepalen
datum. De opening van het buurthuis krijgt nu voorrang.

Enkele verenigingen hebben de ruimte
dringend nodig en het buurthuis heeft
de huurinkomsten nodig.
Buurthuis

deBuurt

gaat

open

op

zaterdag 1 oktober 2016.
Buurtbewoners
zullen
uitgenodigd
worden om een kijkje te komen nemen.
Een uitnodiging die in de omgeving van
het buurthuis gebust zal worden, is in de
maak.

Wie wil mee bussen?

Later volgt een officiële een feestelijke
opening. Een suggestie is dat de
verenigingen die meewerken met het
buurthuis hun werking dan voorstellen.
De feestelijke opening zal met de nodige
toeters en bellen bekend worden
gemaakt.

Ondertussen wordt het buurthuis klaargestoomd voor de opening. De ruimte binnen
en buiten werd en wordt gepoetst, geplamuurd, hersteld, geschilderd, bemeubeld,
opgeruimd, ontdaan van onkruid, enz.. Personen die zich opgaven voor het interieur en
voor de tuin krijgen na de opening de kans om hier werk van te maken. Wat nu gebeurt
is slechts het hoogstnodige, de basis dus, én een kleurig extraatje op de stoelen.

Op 16 september spraken Marleen en Eric met Zeynep
Ulvan van AIF (Actieve Interculturele Federatie), een
Genkse vzw die verenigingen gratis ondersteunt. Ze
vroegen haar om de statuten van vzw De Pleingroep te
bekijken
omdat
ze
momenteel
juridische
onvolkomenheden bevatten.
In de loop van de volgende 14 dagen zal er opnieuw met
haar overlegd worden. Zo kan de vzw later een officiële
statutaire algemene vergadering houden en de statuten
aanpassen aan de huidige werking. Zeynep Ulvan bood
aan om voor alle verenigingen regelmatig een zitdag te
hebben in het buurthuis. Zij zal zichzelf komen
voorstellen.
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Bij de burgerbegroting van het
district Antwerpen beslissen bewoners elk
jaar over 1,1 miljoen euro. Het district
Antwerpen zijn de 6 delen van de stad met
postnummers 2000, 2018, 2020, 2030, 2050
en 2060.

Hoe gaat dat?
 Eerst kiezen bewoners 12 thema’s
 Later verdelen ze 1,1 miljoen euro over
de 12 thema’s,

 Daarna stellen personen, verenigingen
en organisaties projecten voor die met
één van de 12 thema’s te maken hebben.
Dat is allemaal achter de rug. Maar er is niet
genoeg geld om alle projecten te realiseren.

Nu is het tijd om te kiezen welke projecten
in 2017 zullen worden uitgevoerd… en welke
niet. Dat gebeurt op het burgerbegrotingfestival.
Burgerbegrotingfestival
zondag 16 oktober
Kavka, Oudaan 14, 2000 Antwerpen
Buurthuis deBuurt diende 2 projecten in!
 thema Aantrekkelijke pleinen: een
drinkfontein op het De Coninckplein
Wiske Renoz van Café Non Stop
overleed op 2 oktober 2015. Wiske
startte met Marleen het buurthuis.
Deze fontein was haar droom.
 thema Gemeenschapstuinen: tuinieren
voor elke leeftijd achter het buurthuis
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Ook partners van het buurthuis stelden verschillende projecten voor:
 thema Huiswerkbegeleiding
Fidele: Kilalo huiswerkbegeleiding
Mina Chebaa: boekenhoek
 thema Interculturele projecten
Bing: de brug naar overleven
Bing: wereld om je hoek
Fidele: interculturele samenwerking Seefhoek Kilalo
Fidele: de cultuurbrug
Michel Zaalblok: burgers hebben begroot
Mina Chebaa: kleurrijk ouder worden in Apen Noord
 thema Jeugdwerk
Mina Chebaa: jongerenwerking TEKKA
Hoe wordt er gekozen?
Aan tafeltjes van 6 personen kies je samen welk projecten het belangrijkst
zijn. Je discussieert en onderhandelt tot je het met elkaar eens bent.
In één gespreksronde worden telkens twee thema’s na elkaar besproken.
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Er zijn 5 gespreksrondes. Je
kiest zelf aan welke en aan
hoeveel
rondes
je
wil
deelnemen.
1. Meer sociaal contact & Aantrekkelijkere
pleinen
Van 9.30 tot 12 uur
2. Huiswerkbegeleiding
wonen
Van 11.30 tot 14 uur

&

Langer

thuis

3. Ondersteuning van het jeugdwerk &
Fietsvriendelijke straten
Van 14 tot 16.30 uur

4. Kunst in het openbaar
Gemeenschapstuinen
16 tot 18.30 uur

domein

&

5. Interculturele projecten & Beheer en
onderhoud van sportterreinen
18 – 20.30 uur

 Je moet in district Antwerpen wonen. Je


postnummer is dus 2000, 2018, 2020,
2030, 2050 of 2060.
Je moet inschrijven vóór 15 oktober om
17 uur. Niet op tijd ingeschreven? Dan
kan je niet deelnemen.

Meer info?
www.burgerbegroting.be
burgerbegroting@stad.antwerpen.be
03 338 33 10

Het buurthuis en de partners
hebben jouw stem hard nodig!
Kom dus zeker ook!!!
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De buurtraad komt terug en heet voortaan

deBuurtraad.

Dit zijn vergaderingen waarop iedereen uit de buurt welkom is om mee na te
denken en te praten over het buurthuis. Als je deze nieuwsbrief kreeg van
buurthuisdebuurt@gmail.com word je uitgenodigd. Net als iedereen die zich
hiervoor inschrijft.

deBuurtraad wordt het kloppende hart van het buurthuis. Hier worden ideeën
voor het buurthuis besproken, goedgekeurd en afspraken gemaakt. De buurt
beslist dus. Iedereen krijgt telkens een verslag.

deBuurtraad zal op donderdagavond samenkomen, elke 4, 6 of 8 weken. Dat
beslissen we op de eerste vergadering.
De eerste vergadering vindt waarschijnlijk plaats op donderdag 20 oktober in

buurthuis deBuurt van 19.30 tot 21 uur. Je krijgt hiervoor nog een uitnodiging.

Aanvulling op het verslag van de algemene vergadering van 25 juni 2016.
Activiteiten van/in buurthuis deBuurt en de
mensen die zich daarvoor kandidaat stelden:
Boodschappen
Gina, Sarah, Viviane
Brainstormen
Eric Th., Fidèle, Vic
Buurt aan den toog
Bing, Erik B., Ernesto, Franky, Gina,
Marcel
Buurtmaaltijden
Erik B., Ernesto, Gina, Marcel, Viviane
Buurtvergaderingen
Erik B., Fidèle, Franky, Gina, Marleen,
Paula, Vic
Dansmuziek
Bing, Franky, Marcel, Mon, Wangpo
Financiën/fondsenwerving
Eric Th., Koen W.
Huistaakbegeleiding
Fidèle, Mina

Aanvulling op het verslag van de algemene vergadering van 25 juni 2016.
Interculturele feestjes (Iftar,...)
Koen W., Marleen, Mina
Jeugdhuis
Erik B., Mina, Wangpo
Jeugdkamp
Eric Th., Marleen, Sarah, Wangpo
Kalender
Eric Th., Franky, Sarah
Klusjes
Jef, Mon,
Lezingen
Bing, Mina
Lokaalverhuur
???
Marketing en communicatie
Eric Th., Franky, Koen W., Sarah
Moedergroepen
Mina

Nederlandse conversatie
Bert, Bing, Diane, Wangpo
Organisatie van vrijwilligerswerking
Bing, Gina, Jef, Koen W. , Michel, Paula
Raad van bestuur
Eric Th., Marleen
Samentuin
Franky, Jef, Marcel, Marleen
Seniorenactiviteiten
Mina, Paula
Toog
Erik B., Ernesto, Jef, Marcel, Paula,
Wangpo
Uitwisseling, uitstappen, studiereizen
Bing, Jef, Vic
Verjaardagsfeestjes
Bing, Ernesto, Gina, Marcel, Paula, Viviane
Workshops
Bing, Erik B. (breien), Fidèle, Michel, Mina,
Wangpo

Dit is de eerste nieuwsbrief van buurthuis deBuurt.
Reacties zijn zeer welkom op buurthuisdebuurt@gmail.com.
Graag tot in het buurthuis!

Of ergens anders.

NIET VERGETEN!!!
Op zondag 16 oktober wordt er
gestemd over Wiske Renoz haar
drinkfontein op het De Coninckplein.
Wat:
Waar:

Burgerbegrotingfestival
Kavka, Oudaan 2, 2000
Antwerpen
Hoe laat: van 9.30 tot 12 uur

We hebben jouw
stem echt nodig!
Buurthuis deBuurt
Van Schoonhovenstraat 35-37, 2060 Antwerpen
buurthuisdebuurt@gmail.com

