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“Luchtbal is een supertoffe
buurt waar alle mogelijke
mensen en culturen door
elkaar lopen.”
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Wandelzoektocht

Digitale bib

Luchtbar

Ontdek de kunst van Tour Elentrik en los onderweg
de vragen op.

Ook thuis kan je volop genieten van boeken en films
van de bib.

We genieten samen van een zomerse namiddag
voor jong en oud.

© Frederik Beyens

© Victoriano Moreno

© Victoriano Moreno

Sport- en cultuurweek zomer Offerfeest

Buurtpleintjes

Vijf dagen sporten en spelen tijdens de zomervakantie.

De hele zomer zijn er sport- en spelactiviteiten voor
kinderen op de pleinen.

De Burenbrug nodigt iedereen uit om gezellig
samen te eten.
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Agenda Nieuws

Beste
bewoners,
Hopelijk stellen jullie het gezond en wel in deze bijzondere coronatijden.
De afgelopen periode betekende een grote uitdaging voor onze samenleving en onze wijk.
Maar tegelijk was het voor Luchtbal ook een tijd vol solidariteit. Onze wijk liet zich van haar
sterkste en meest hartverwarmende kant zien. Leerkrachten brachten het schoolwerk
naar de kinderen thuis. Er verschenen her en der beren voor de grote berenjacht
en witte doeken als steun aan het zorgpersoneel.
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De lente is nu volop aan de gang, de tijd van het jaar waarin BLOC 2030 normaal gezien
de wijk intrekt met feesten vol spel, sport en cultuur. Helaas moesten ook wij onze deuren
sluiten. De geplande activiteiten van het voorjaar verplaatsen we zoveel mogelijk naar de zomer
en het najaar uit zorg voor onze medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en publiek. Ondertussen
proberen we jullie toch nog wat ontspanning en cultuur te bieden met regelmatige
lees-, kijk- en luistertips voor jong en oud op onze facebookpagina.
Ook JES, Buurtsport, Sportpret en Atlas/Open Inloop Taal zorgen voor een online
aanbod en ondersteuning. We blijven dit doen tot we terug geopend zijn. Je leest er alles over
in deze Luchtpost maar volg ons zeker ook op facebook en instagram voor het laatste nieuws!
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Wij wensen je intussen zorgeloze zomermaanden in goede gezondheid waarbij
samenleven in solidariteit centraal staat. Draag zorg voor jezelf en elkaar. Achter de
schermen werkt BLOC 2030 aan een deugddoend aanbod met voorstellingen, workshops
en andere activiteiten voor iedereen. Hopelijk kunnen we dit de komende maanden
lanceren, afhankelijk van de overheidsmaatregelen. Laten we er samen ondanks
alles een geslaagde zomer van maken!

TERUGBLIK
Huisfotograaf Kultfunk nam prachtige foto’s tijdens het nieuwjaarsfeest mét rondleiding op de werf, de try-out van De Woordenaar met Bruno Vanden Broecke, de
workshop Kindergrime en de reeks knutselnamiddagen Schaar Verf Papier in de bib.
Bekijk de volledige reportages op: www.facebook.com/bloc2030.

Robbie Hermans
en het team van BLOC 2030
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Helaas zijn ook de verbouwingen in BLOC 2030 voor
onbepaalde duur gestopt. De verhuis van de bibliotheek en
het openingsfeest van het nieuwe BLOC 2030 verschuiven
dan ook naar begin 2021.
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Afhankelijk van de overheidsmaatregelen kan het zijn
dat bepaalde activiteiten niet kunnen doorgaan of
aangepast worden. Kijk op www.bloc2030.be voor de
meest recente informatie of volg ons op facebook.
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Wandelzoektocht 							
Van maandag 1 juni tot dinsdag 1 september
Ontdek de kunstwerken van Tour Elentrik tijdens de nieuwe wandelzoektocht van BLOC 2030.
De zoektocht leidt je langs bekende en verborgen plekken in Luchtbal en omgeving. Los onderweg
de vragen op en misschien win je een leuke prijs!
Vanaf 1 juni kan je het wandelboekje met vragen downloaden van www.bloc2030.be, of een
papieren exemplaar afhalen in BLOC 2030, de bib of Dienstencentrum Santiago. Is BLOC 2030 nog
gesloten en kan je het boekje niet zelf afprinten? Stuur een mail naar bloc2030@antwerpen.be
met je naam en adres en we komen het gewenst aantal aantal exemplaren bij je in de bus steken.

Agenda cultuur

GRATIS

IN DE WIJK

Wist je dat er dit jaar ook een familiezoektocht is? Lees er meer over op pagina 7.

GRATIS

MUZIEK + DANS

Sebene Night		
Met VooddooHype

					

Vrijdag 26 juni om 20 uur
Alle info op www.bloc2030.be 		
© Kultfunk
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De eerste Sebene Night in januari was een geweldig succes. Er werd dan ook een tweede
editie gepland in april. Met nog straffere dansers en muzikanten, in een grotere zaal.
Helaas stak corona ook hier een stokje voor. Maar niet getreurd, we geven de moed niet op!
Eind juni zetten we in onze zaal toch een geweldige show neer die we live gaan streamen.

IN DE WIJK

Tour Elentrik				
Met Treepack

Maar wat is Sebene nu eigenlijk? Sebene is een typisch element van de Congolese rumba,
uitgevoerd op de elektrische gitaar. Tijdens de Sebene Nights wordt de klassieke afromuziek
gecombineerd met hedendaagse dance crews. Verwacht je aan een interessante avond vol
jong muzikaal talent!

Jullie hebben het natuurlijk al gezien: in Luchtbal werden 13 elektriciteitskasten beschilderd door
kunstenaars én buurtbewoners. Zo brachten zij ineens heel wat meer kleur in de wijk.

GRATIS

© Frederik Beyens

We gingen een kijkje nemen (vanop een veilige afstand) terwijl Jonathan De Vos (op de coverfoto)
aan het werk was. “Ik woonde eerder in het centrum van Antwerpen, maar mijn vrouw en ik
hebben hier vorig jaar een huis gekocht. Luchtbal is een supertoffe buurt waar alle mogelijke
mensen en culturen door elkaar lopen.” Hij stelde zich meteen kandidaat voor Tour Elentrik:
“Ik kon al tekenen voor ik kon lopen en maak in mijn vrije tijd illustraties, dus het idee om wat
kleur in de wijk te brengen sprak me heel erg aan.” Jonathan nam al eerder deel aan Antwerpse
streetartprojecten, maar dit is de eerste keer dat hij een elektriciteitskast beschildert: “Ik werk
zonder voorontwerp aangezien ik dit soort mannekes al een paar jaar teken. En aangezien er geen
twee hetzelfde zijn, passen ze perfect in het thema: diversiteit.”
Wil je alle werken terugvinden? Ze zijn mee opgenomen in de app van Street Art Cities. Daar vind
je een overzicht van alle street art in Antwerpen (www.streetartantwerp.com). Je vindt ook een
plannetje op www.bloc2030.be/tourelentrik.

GRATIS
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IN DE WIJK

Agenda in de wijk

Luchtbar						
Met Buurtsport en Sportpret vzw
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Woensdag 8 juli om 14 uur
Tampicopark

IN DE WIJK

Offerfeest			
Met De Burenbrug

			

Zondag 9 augustus om 14 uur
Tampicopark		

© Kultfunk

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de buren van de Burenbrug een
offerfeest voor de hele buurt! Een belangrijk onderdeel van het offerfeest is
niet enkel het slachten van een schaap (of ander dier), maar vooral ook het
delen ervan. De buren zorgen voor het eten, en wij voor de muziek erbij!

Het voorjaar verliep niet helemaal zoals verwacht, maar we proberen de
zomer in te gaan met een gezellige Luchtbar! Kom langs voor de gekende
mix van workshops en muziek. Wat er exact op het programma staat,
kunnen we momenteel nog niet vertellen, maar we zorgen voor pret en
entertainment voor jong en oud. En uiteraard kan je alvast iets komen
drinken aan de bar, en een hapje eten.

Afhankelijk van de overheidsmaatregelen kan het zijn
dat bepaalde activiteiten niet kunnen doorgaan of
aangepast worden. Kijk op www.bloc2030.be voor de
meest recente informatie of volg ons op facebook.
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LEZEN EN KIJKEN

Digitale bib
www.bloc2030.be/bibliotheek
Ook als de bibliotheek gesloten is, kan je
heel wat doen met je bibkaart. Met je Mijn
Bibliotheekprofiel leest je digitale prentenboeken met je kroost, blader je digitaal door
de krant, volg je gratis online een cursus of
stream je onbeperkt kwaliteitsfilms.
Nog geen lid van de bib? Of is je lidmaatschap
vervallen? Vraag dan tijdelijk een gratis consultatie-abonnement aan via het e-loket van stad
Antwerpen.

IN DE WIJK

Familiezoektocht
Van maandag 1 juni tot dinsdag 1 september

Ga op ontdekkingstocht door de wijk. Deze wandeling neemt je mee langs de mooie
kunstwerken van Tour Elentrik. Ontdek mooie plekjes in Luchtbal en leer meer over de
wijk. Onderweg doe je leuke opdrachtjes en los je raadsels op.

© Kultfunk

LEZEN

Digitale bib: Fundels
www.fundels.com
Voor kinderen van 3 tot 10 jaar

Het wandelboekje met vragen en opdrachten kan je ophalen in BLOC 2030; de bib
of het Huis van het Kind. Wanneer je het ingevulde boekje terugbrengt krijg je een
verrassing.
Is BLOC 2030 nog gesloten en kan je het boekje niet zelf afprinten? Stuur een mail
naar bloc2030@antwerpen.be met je naam en adres en we komen het gewenst
aantal exemplaren bij je in de bus steken.

© Kultfunk
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Ook als de bib gesloten is kan je (digitaal) de
mooiste en leukste boeken lezen.
Fundels Prentenboeken brengen bestaande
prentenboeken tot leven voor kinderen tussen
3 en 7 jaar. Je kan deze zelf lezen of laten voorlezen in verschillende talen, leuke kleurplaten
inkleuren en spelletjes spelen. De Fundels
AVI-boeken laten kinderen tussen 6 en 10 jaar
spelenderwijs oefenen met lezen.
Download de Fundels-app en probeer het uit!
Meer info: www.bloc2030.be/bibliotheek

GRATIS

Agenda kinderen en jongeren

Kinderen &
jongeren

GRATIS
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FILM

Dalton
Haal een filmfestival in huis
www.dalton.be
SPORT EN CULTUUR
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Sport- en Cultuurweek
Een week workshops en sport
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli van 9 tot 16 uur (opvang van 8 tot 17 uur)
BLOC 2030
60 euro / 12 euro kansentarief (gezinskorting vanaf 2de kind)

De bib werkt hiervoor samen met het streamingplatform Dalton, dat gratis
toegankelijk is via Mijn Bibliotheekaccount.

GRATIS

Omwille van corona moest ook de bib sluiten. Heb je nog boeken of
DVD’s van de bib? Geen probleem, je uitleentermijn wordt automatisch
verlengd tot de bib weer opengaat. In de maand juni hopen wij van
start te kunnen gaan met een aangepaste dienstverlening.
Je leest het laatste nieuws steeds op www.bloc2030.be/bibliotheek.
Geen internet? Aan de deur van de bib hangen wij ook alle info uit.

Doe mee aan de sport- en cultuurweek! 5 dagen lang sporten, toffe workshops,
spel en plezier. Leer beatboxen, ga mee naar het theater en doe veel verschillende
sporten. We gaan ook op uitstap naar de kinderboerderij!
© Victoriano Moreno

Agenda bibliotheek

Als filmliefhebber geniet je thuis van een uitgebreide selectie van kwalitatieve,
Belgische en internationale (kort)films en documentaires. Bekijk thuis het
beste van MOOOV filmfestival, DOCVILLE, Kortfilmfestival Leuven of JEF
filmfestival.

Inschrijven vanaf 10 juni aan het onthaal van BLOC 2030 of via www.bloc2030.be
Breng je A-kaart mee én een recent kleefbriefje van je mutualiteit op naam van je
kind!

Afhankelijk van de overheidsmaatregelen kan het zijn
dat bepaalde activiteiten niet kunnen doorgaan of aangepast
worden. Kijk op www.bloc2030.be voor de meest recente
informatie of volg ons op facebook.
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Hey! Ik ben Nadia,
de kinder- en meisjeswerkster van JES Luchtbal. Op woensdagen en zaterdagen
kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar bij mij terecht voor leuke activiteiten, zoals
knutselen, koken, film of een uitstap. Op dinsdag om 16 uur kan je je helemaal
uitleven tijdens een voetbalmatch in de sporthal.
Meisjes tussen 12 en 25 jaar zijn welkom in onze meisjeswerking. We gaan
regelmatig op een vrijdag of zaterdag op stap met een groep meisjes of we zijn
gezellig aan het chillen op woensdagnamiddag in ons eigen meisjeslokaal in
BLOC 2030.
0489 05 95 63
Nadia Van Jes
@nadiavanjes

Yow, ik ben Ilias!
Ik ben de nieuwe tienerwerker in Luchtbal. Jullie kunnen
op woensdag, vrijdag en zaterdag naar BLOC 2030
komen om activiteiten te doen. Dit voor jongens en
meisjes van 12 tot 16 jaar. Op donderdag van 17 tot 19
uur kunnen jullie mij vinden in de sporthal van Luchtbal.
Iedereen is welkom!
0489 05 96 80
Ilias Van Jes
@iliasaissati_

JES tijdens
de coronacrisis
Wat deed JES vzw de
afgelopen maanden? Het was even
wennen toen BLOC 2030 moest sluiten en er geen
groepsactiviteiten meer konden doorgaan. Gelukkig
hebben we veel creatieve collega’s en kwam iedereen met
leuke ideeën om de jongeren toch nog te bereiken.
Heb jij het ook gemerkt?

Agenda kinderen en jongeren

JES wie is wie

Zo hadden we onze #jeschallenge op instagram waarmee we jullie elke
dag een nieuwe uitdaging gaven om de verveling tegen te gaan en in beweging
te blijven! En we stelden een wekelijkse digitale jeugdkalender op met
verschillende activiteiten zoals thuis sporten, tot samen gamen
en zelfs een wekelijkse JES RadioLiveStream!
Dat was allemaal heel leuk om te organiseren, maar we willen ook graag weten hoe
het met jullie gaat en hoe jullie deze vreemde periode beleven. Onze jeugdwerkers
zijn dagelijks verschillende uren online om privé- en groepsgesprekken te houden via
whatsapp, zoom, messenger, instagram,... Dit doen we omdat we dichtbij willen blijven,
ook al moeten we allemaal thuis blijven. We proberen alles om present te blijven!
Misschien hebben jullie ons niet alleen online gezien, maar ook op de straten en
pleintjes van Luchtbal? Dat klopt! Tijdens de warme dagen waren we aanwezig
om jongeren te sensibiliseren. Dat wil zeggen dat we iedereen uitleggen hoe
belangrijk het is om de maatregels te respecteren voor de eigen gezondheid
maar ook die van de anderen: familieleden, buren en vrienden.
En natuurlijk ook om te weten hoe het met iedereen gaat.

Agenda kinderen en jongeren

Hoi, ik ben Muhammad!
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Ik ben de nieuwe jongerenwerker in
Luchtbal. Ook ik kijk er naar uit jullie
allemaal te leren kennen en aan de
slag te gaan met de jongeren. Net
zoals mijn collega’s kan je mij vinden in
BLOC 2030, maar ik zal ook activiteiten
begeleiden in de containers van JES.
Hou de kalenders in de gaten voor
meer informatie!

Daarnaast deelden we verschillende knutselpakketten
uit zodat de kleinsten zich ook thuis kunnen amuseren en
onze knutselactiviteiten op Instagram
mee kunnen doen!

Hallo, ik ben Patrick,
Hoi. Ik ben Daphne,

sinds 5 jaar EVC medewerker bij Luchtbal én
Rozemaai. Dit wil zeggen dat ik verschillende
projecten en evenementen opvolg zoals Halloween
en carnaval, maar ook de vrijwilligers van JES
begeleid.
Wil je graag een animatorcursus volgen en
vrijwilligerswerk doen bij JES, dan moet je
bij mij zijn!

jeugdcultuurmedewerker in de wijk Luchtbal .
De jongeren kunnen bij mij terecht voor alle
vragen rond muziekopnames of audiovisuele
producties, dansles, slam poetry, …
0490 56 38 35
Patrick Van Jes
@patrickvanjes

0493 56 41 40
Daphne van Jes
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SPORT

Agenda sport

Buurtsport
GRA
TIS

Sportpretdagen
Met Sportpret VZW

© Victoriano Moreno

Maandag 27 tot vrijdag 31 juli
Maandag 24 tot vrijdag 28 augustus
Van 13 tot 16.30 uur
Sporthal Luchtbal
Voor kleuters van 3 tot 6 jaar en kinderen van 6 tot 9 jaar
Sportpret organiseert allerlei sportactiviteiten voor kinderen in
Luchtbal. Zo zijn er de Sportpretdagen tijdens de zomervakantie
waar kinderen kunnen kennis maken met allerlei sporten!

© Victoriano Moreno

SPORT

Daarbovenop organiseert Sportpret nog eens 2 DOLLE zaterdagen
in het Tampicopark. Wat betekent dat? Speciale activiteiten met
éxtra veel plezier. Kom gerust op 18/07 en 25/07 tussen 13 en 17u
eens langs!

Buurtpleintjes
Met Buurtsport Luchtbal
Heel de zomer zorgt Buurtsport voor sport en spel op de pleinen in Luchtbal. In juni kan je elke
woensdag mee gaan sporten in het Tampicopark van 14 tot 17 uur en op vrijdag aan de Brooklynstraat
van 15.30 tot 17 uur.
Tijdens de zomervakantie valt er nog meer te beleven en zorgen Buurtsport, Sportpret, JES en City
Pirates voor een extra leuke zomer: elke dinsdag en woensdag in het Tampicopark, elke maandag,
donderdag en vrijdag aan de Brooklynstraat, telkens van 13 tot 17 uur. Het programma zal ter plaatse
uithangen of kan je ophalen in BLOC 2030.
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Regelmatig organiseert Buurtsport initiaties aan de toestellen. Het programma zal uithangen in de
buurt van de toestellen.
© Kultfunk
© Sigrid Spinnox

Agenda kinderen en jongeren

© Kultfunk

Daarnaast voorziet Buurtsport speciale sporttoestellen voor extra uitdagingen. In juni staat er een
skateparcours op het Basquitopleintje (naast de Tampico Samentuin) en in juli een speciale klim- en
bolderwand op het Tampicoplein. In augustus kan je tafeltennis spelen aan de Brooklynstraat. Van
24 augustus tot 18 september kan iedereen dan weer zijn spieren trainen aan de speciale Contrainer
aan het Tampicoplein.

Lees meer op www.bloc2030.be
SPORT

Buurtsport
Sporten en bewegen is goed voor je gezondheid en sociale
contacten, maar het is ook gewoon heel leuk. Daarom
probeert Buurtsport het voor iedereen mogelijk te maken
om te sporten en/of bewegen in de eigen wijk.
Naast een vast aanbod ondersteunt Buurtsport ook lokale
initiatieven van buurtbewoners en organisaties. Contacteer
ons dus ook zeker als je een leuk idee hebt of een sportieve
workshop wil organiseren.

SPORT

Antwerpse Sportweken
Voor kleuters (3 tot 6 jaar) en kinderen (6 tot 12 jaar)
Zomervakantie van 9 tot 16 uur (opvang van 8 tot 17 uur)
Sporthal Luchtbal, Santiagostraat 2
53-85 euro / 10,60-17 euro kansentarief
Sporting A organiseert leuke sportweken voor kinderen tijdens
de zomervakantie 2020.
Inschrijven kan via www.sportstad.be/Sportweken/aanbod,
Webpunt Luchtbal of Sofie Merckelbagh (0470 206 527 of
sofie.merckelbagh@antwerpen.be)

Afhankelijk van de overheidsmaatregelen kan het zijn
dat bepaalde activiteiten niet kunnen doorgaan of
aangepast worden. Kijk op www.bloc2030.be voor de
meest recente informatie of volg ons op facebook.

Meer info?
Natasha Van den Broecke
0479 49 06 74
Buurtsport.luchtbal@antwerpen.be
Ben je op zoek naar een sport voor jezelf of je kinderen?
Sofie Merckelbagh
0470 20 65 27
sofie.merckelbagh@antwerpen.be
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Wil je Nederlands oefenen?
Dat kan in BLOC 2030!

BUURT

Bijtjes van de Luchtbal
Wist je dat er in de Samentuinen op Luchtbal
ook enkele bijenvolkeren wonen? Zij zorgen
elk jaar opnieuw voor overheerlijke honing in
verschillende smaken.

Agenda buurt

NEDERLANDS

NEDERLANDS
Wil je ook eens proeven? Een bokaal echte
Luchtbalhoning van 500 g kost 5 euro. Zij zijn
te koop aan het onthaal van BLOC 2030. Lege
potjes van de honing mag je terugbrengen.
Smakelijk!

Open Inloop Taal 						
Dinsdag en donderdag van 13u tot 15u
(gesloten tijdens de schoolvakanties)
BLOC 2030
Open Inloop Taal OIT
openinlooptaal@antwerpen.be

Donderdag 23 januari was de laatste dag
bij Open Inloop Taal Luchtbal voor stagiaire
Sacha.

OIT … Nederlands.
Dat is een mooie kans,
een oefenkans
voor Nederlands.
OIT staat voor Open Inloop Taal. Op dinsdag en donderdag tussen 13 en 15 uur staat de koffie klaar
voor wie Nederlands wil oefenen. Kom mee babbelen! Soms koken we samen of gaan we op stap in
de buurt.
Ook OIT paste zich aan toen BLOC 2030 sloot door het coronavirus. Alle deelnemers van Open Inloop
Taal kregen een sms om mee te doen met de atlasbuddy’s. Atlasbuddy’s zijn Nederlandstalige
vrijwilligers die telefoneren, whatsappen of mailen met anderstaligen die Nederlands willen oefenen.
Wil je ook meedoen? We zoeken nog nederlandstalige vrijwilligers.
Schrijf je in via www.bloc2030.be/nederlands.

Het werd een superfijne en ontspannen
middag. Veel bowlingballen vlogen in de
goot en Sacha kreeg zelfs een bowlingbal
op haar voet!
We hebben superveel gelachen! We babbelden
de hele middag Nederlands en iedereen kon
een drankje bestellen aan de toog, in het
Nederlands. Met veel dank aan Bowling
Stones voor de hartelijke ontvangst en het
geduld. We komen graag nog een keertje
terug.

GRATIS

Medewerkers van Open Inloop Taal organiseren voor hun deelnemers ook digitale
conversatiegroepjes. Ze praten en lezen samen in het Nederlands via whatsapp-videobellen.

Om deze fijne periode af te sluiten gingen
we met 51 deelnemers en 5 begeleiders
bowlen bij Bowling Stones op de Noorderlaan.
We namen 8 bowlingbanen in gebruik.
Voor veel van onze deelnemers was dit de
allereerste keer.

CURSUS

Agenda buurt

Webpunt
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Gemeenschapscentrum Luchtbal
Hondurasstraat 6, 2030 Antwerpen (ingang links langs de zijkant)
Wij helpen je graag verder!
Deze crisis heeft duidelijk gemaakt dat een basiskennis pc, laptop,
tablet of smartphone onontbeerlijk is.

Afhankelijk van de overheidsmaatregelen kan het zijn
dat bepaalde activiteiten niet kunnen doorgaan of
aangepast worden. Kijk op www.bloc2030.be voor de
meest recente informatie of volg ons op facebook.

Geen internet thuis? Hulp nodig bij het gebruik van de computer?
Vragen over apps en instellingen van je smartphone? Of gewoon
een filmpje kijken of gamen? Tijdens onze openingsuren kun je in
het Webpunt gratis gebruik maken van een computer. Een medewerker
staat klaar om je te helpen met je vragen.

De webpunten zijn gesloten door de corona- maatregelingen. Heb je
echter vragen over het gebruik van de computer of heb je hulp nodig bij
bepaalde programma’s of apps dan kan je ons tijdens de kantooruren
bereiken op het nummer 0485 95 61 24.
Wil je leren werken met de computer en smartphone? Aarzel niet en
schrijf je in voor 1 van onze cursussen. Voor slechts 1 euro per les leer je
werken met pc en smartphone. Ook voor een basispakket mailen, Word
en Excel kun je inschrijven. Vraag onze medewerker om meer informatie
of vraag naar onze gratis brochure.
Onze openingsuren en meer informatie vind je op onze website
www.webpunt.net of volg @webpunt.net op facebook .
Door de verbouwingswerken in BLOC 2030 verhuizen we tijdelijk naar
het Gemeenschapscentrum Luchtbal, boven het OCMW.
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Loopbaanconsulent
voor meisjes
JES Luchtbal
Woensdag van 13 tot 20 uur of op afspraak
BLOC 2030
0485 73 03 97
Parinaz Van Jes
@parinazvanjes
Parinaz Kashani is de nieuwe loopbaanconsulent van JES Luchtbal. Zij helpt jonge
meisjes in hun zoektocht naar werk, een
opleiding of loopbaanbegeleiding. Je maakt
samen met Parinaz je eerste CV aan en
zij helpt je bij de zoektocht naar bijvoorbeeld een leuke vakantiejob. Je kan terecht
in BLOC 2030 op woensdag tussen 13 uur
en 20 uur. Als dit niet past voor jou, is het
ook mogelijk om een afspraak maken op een
ander moment.

BUURT

Samana boodschappenlijn

Het waren alvast bewogen
weken, zowel voor onze
bewoners als voor het
personeel. Elke dag werden
er andere regels opgelegd
aan onze bewoners en toch
hebben wij samen van elke
dag het beste gemaakt.
CoVid-19 heeft ons nog
dichter bij elkaar gebracht.
Een dag achter de schermen in
Santiago:
’s Morgens brengt het personeel post,
kranten… tot bij onze bewoners. Ook
pakjes die afgezet worden door familie
en vrienden worden door ons tot aan

de flat gebracht. Onze bewoners mogen
buiten voor de hoogst noodzakelijke
zaken bv. naar de winkel, bank of
apotheek.
Natuurlijk zijn wij niet blijven stilzitten
en levert de bakker en slager nu ook
aan het dienstencentrum. Maaltijden
bestellen gebeurt telefonisch of via
formulieren die de bewoners voor de
deur kunnen leggen. Alle dagen staan
wij ter beschikking van onze bewoners.
Bewoners kunnen iets drinken in onze
binnentuin mits rekening houdend met
‘social distancing’. Voor de bewoners
die het liefst in hun appartementje
blijven, organiseren wij elke middag

een drankentoer. Samen proberen we
van elke dag een mooie dag te maken.
Zo hebben we samen met bewoners
een paasbingo georganiseerd, buiten in
het zonnetje. Kortom, dat was genieten.

Agenda buurt

DIENSTENCENTRUM SANTIAGO

BUURT

Ook BLOC 2030 zorgde voor enkele fijne
concertjes voor onze bewoners in onze
binnentuin.
Hopelijk is deze periode snel achter
de rug! Wij kijken er enorm naar uit
om onze vrijwilligers en de mensen
uit de wijk terug te ontvangen in het
dienstencentrum.
Tot snel!
Team Santiago en bewoners

Om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan legt de overheid ons
allemaal ‘social distancing’-maatregelen op. Samana neemt deze
maatregelen ter harte, dus ons winkelbusje kan voorlopig
niet uitrijden.
We willen dit opvangen met onze Samana Boodschappenlijn:
een gratis telefoonnummer waar je naar kan bellen om je bestelling
te plaatsen. Wij zoeken dan een boodschapper in de buurt die je
boodschappen kan brengen. Opgelet: de levering gebeurt niet de
dag zelf! Je belt dus best enkele dagen vooraf.
PRAKTISCH
• 0800 95 001
• elke werkdag bereikbaar tussen 10u-12u
• voor iedereen die zelf niet kan gaan winkelen omwille van ziekte
of een beperking
• Alle info: www.samana.be/boodschappenlijn.

© Kultfunk
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Agenda buurt
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Terugblik: De Luchtpost lezen tijdens de Luchtbar in september vorig jaar.
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Aangename kennismaking…

© Victoriano Moreno

Hallo, ik ben Parinaz, de nieuwe
loopbaanconsulent van JES voor
de wijk Luchtbal. Zoals de naam
het zelf zegt, help ik jongeren in
hun verdere loopbaan op werk- of
studievlak. Alle meisjes en jonge
vrouwen tussen 18 en 25 jaar
die met vragen zitten hierover,
kunnen daarvoor bij mij terecht.
Ik probeer echt een oplossing te vinden voor drempels in hun
persoonlijk leven (relaties, kinderopvang,..), want vaak is dat
een reden waarom jonge meisjes afhaken of niet aan het werk
geraken. Ik zie een ongelofelijk doorzettingsvermogen bij de
jeugd van tegenwoordig. Niet enkel de meisjes, maar ook jongens om ‘iets’ in mekaar te steken: een eigen onderneming,
een vlog, een creatie van henzelf. Zoveel talent dat soms
onbenut blijft. Dit is zo jammer. Luchtbal bruist van talenten!
Ik voel me supergemotiveerd als ik iets kan betekenen voor
jongeren die moeilijk de weg vinden naar de arbeidsmarkt,
en vaak begint dat met kleine stappen: een babbel slaan,
meegaan naar een sollicitatie, een interimkantoor bezoeken...
Iemand ondersteunen in kleine zaken maakt al een wereld van
verschil. Ik ben zelf opgevoed met veel rolmodellen in mijn
omgeving. Al mijn waarden en normen zijn gecreëerd door
veel sterke vrouwen. Sisters, we need each other to grow…!

Praktisch

Taaliconen voor anderstaligen

Tickets bestellen kan via de website,
per telefoon of aan het onthaal.

Je spreekt of begrijpt weinig Nederlands. Toch wil je graag aan een activiteit,
workshop of cursus meedoen. Als je
ziet naast een activiteit, kan je
meedoen.
Je begrijpt al een beetje Nederlands, maar je durft nog niet zo goed praten.
Activiteiten, cursussen of workshops met een
zijn goed voor jou.
Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al iets vertellen. Je maakt soms nog
fouten of je hebt wat hulp nodig. Dan kan je meedoen met activiteiten, cursussen
of workshops met een
.

Tijdelijke Bib

Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands. Je moet weinig inspanningen doen om de
taal te begrijpen. Je kan aan alle activiteiten meedoen. Maar vooral activiteiten,
cursussen of workshops met een
zijn geschikt voor jou.

Als er een vlieg bij de activiteit staat, dan is deze speciaal voor kinderen bedoeld.

BLOC 2030

Op activiteiten in het cultureel ontmoetingscentrum kan je een punt sparen.
Meer info over de A-kaart vind je op www.antwerpen.be/a-kaart

Schouwburg
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Tickets en info:
tel. 03 543 90 30
bloc2030@antwerpen.be
www.bloc2030.be

Openingsuren onthaal:
Dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 uur
en van 12.30 tot 16 uur

VOLG ONS OP FACEBOOK: www.facebook.be/bloc2030

VU: Robbie Hermans, Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen /15745029/ D/2020/0306/1

BLOC 2030
Columbiastraat 110 (ingang via Perustraat)

www.bloc2030.be
03 543 90 30

