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Geachte lezer,
Deze brochure, uitgegeven ter gelegenheid van ons 25 jarig
bestaan, heeft niet de pretentie tot in de puntjes volledig te zijn.
Onze bedoeling is enkel een overzicht te brengen van “Hoe het
groeide” door de jaren heen met als beginpunt de jaren 19851990 waar de kiemen werden gelegd voor het ontstaan van de
cursuswerking “De Notedop” vzw, wat dan in 1990 een feit werd
en waarvan we nu het 25 jarig bestaan vieren.
Wij wensen u in elk geval veel leesplezier.

Hoboken, 5 september 2015.
Het bestuur
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1985 – 1990
Werklozenwerking “De Notedop”

IN NOVEMBER
1985 werd in het
buurthuis Den Tir vzw het project Werklozenwerking De Notedop
gestart.
De opbouwwerkers hiervoor waren Annemie Keysers (BTK statuut) en
Steven Warmenbol.
Als vrijwillige medewerkers (dan al ! ) was Annie Mertens
verantwoordelijk stuurgroep lid.
HET PROJECT richtte zich in de eerste plaats tot alle werklozen van
het Kiel, doch ook werklozen van buiten deze buurt werden bereikt.
Vanaf het werkjaar 85/86 werd de werking naargelang de noden
uitgebreid naar doelgroepen zoals laag geschoolden, vrouwen en
anderen.
Aan
bepaalde
activiteiten,
opgezet
door
de
werklozenwerking, werd ook deelgenomen door andere groepen nietactieven zoals gepensioneerden en huisvrouwen. Om in beginsel de
werklozen te bereiken ging de BTK-medewerkster aan de
stempellokalen plaats nemen om een enquête onder de stempelaars
te houden. Deze spraken zich uit voor cursussen, contact en
begeleiding. Een werkgroep van 5 personen werd opgericht om de
verschillende punten uit te werken.
HET STREEFDOEL van het project was toen al dat de werklozen
dusdanig gegroepeerd en georganiseerd zouden werken dat zij
autonoom van het opbouwwerk verder zouden kunnen. Bij aanvang
werd het project begeleid door de BTK maatschappelijk werker en een
halftijdse beroepskracht. De tijdsinvestering van de beroepskracht
werd echter naarmate het project vorderde
zoveel mogelijk
afgebouwd.
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De begeleiding naar verzelfstandiging werd gefaseerd:
-door de samenstelling van de stuurgroep,
-door van feb/maart 87 waarneming van het secretariaat door een
vrijwillige kracht.
Deze vrijwilliger zou in de latere periode nog een grote rol spelen.
In oktober 1987 werd door RISO besloten het project te stoppen mits
het opbouwwerk contact hield met de Werklozenwerking, hetgeen
gebeurde door Goele Leyder tot in 1990, wanneer het buurthuis Den
Tir vzw opgedoekt werd.
WAAR MEN IN 1985 al gestart was met een cursus macramé, bleef
na beëindiging van het project de cursusactiviteit doorlopen. Voor de
deelnemende werklozen was vrijstelling van stempelcontrole voorzien.
Naast de taalcursussen (Frans, Engels, Spaans en Italiaans) werden
ook
cursussen
in
Boekbinden,
Koken,
Handwerk
en
Ontspanningstechnieken aangeboden.
FINANCIEËL werden de cursusactiviteiten mee gedragen door de
activiteiten van het Buurthuis Den Tir vzw. De cursisten betaalden een
kleine bijdrage aan cursusgeld van 250 BEF.= +/- € 6,2 voor 5 lessen.
Later werd er per deel van 4 maanden 400 BEF.= +/- € 10 betaald
WAT DE ACCOMMODATIE betrof werden de lokalen van het
Buurtwerk gebruikt en het plaatselijk Wijkcentrum stelde ook een paar
lokalen ter beschikking. Daar niet meer over het Buurthuis kon
beschikt worden moesten alle activiteiten, behalve de cursuswerking,
in het voorjaar van 1990 opgeschort worden.

Uit de kiemen van het gezaaide
zou echter een nieuwe vrucht
geoogst worden.
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1990 – 1995

1° lustrum

Nadat de ontbinding van vzw Buurthuis Den Tir in het voorjaar van
1990 een feit was ging een groepje belangstellenden rond de tafel
zitten om zich te beraden over het lot van de cursuswerking. Onder
hen Jules Moreels en Frans De Bruyn, respectievelijk voorzitter en
secretariaatsmedewerker sinds 1986 van de ex. vzw. Verder een
aantal cursusbegeleiders en enkele sympathisanten.
In vergadering op 10 mei 1990 werd besloten een vzw, genaamd
Cursuswerking “DE NOTEDOP” vzw, te stichten waarvan de statuten
vermeldden dat de vereniging tot doel heeft het organiseren van
cursussen voor kansarmen, laaggeschoolde volwassenen ten einde
hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren of te versterken.

Dit was de geboorte van de Cursuswerking “De NOTEDOP” vzw
Bij de samenstelling van de Raad van Beheer werd Jules Moreels tot
voorzitter en Frans De Bruyn tot secretaris en coördinator aangesteld.
Vanaf dat ogenblik zou de organisatie volledig gedragen en
uitgebouwd worden door een stuurgroep van een 10 - tal leden. ALLE
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medewerking zou op VRIJWILLIGE basis gebeuren. De stuurgroep
komt meerdere malen per jaar samen.
De cursussen zouden lopen van begin september tot half juni van het
volgend jaar en de accommodatie zou volledig in enkele lokalen van
het Wijkcentrum gebeuren.
Per onderwerp zou gestreefd worden naar een cyclus van 3 lesjaren.
Voor het echter zo ver was moest eerst de nodige inrichting voorzien
worden. Dat was natuurlijk een grote hap uit onze financiële
boterham..
Als compensatie voor hun belangloze inzet werden de
cursusbegeleiders jaarlijks een democratisch etentje aangeboden,
traditie die tot op heden nog altijd in stand wordt gehouden.
Ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan werd op het einde van het
cursusjaar, op 15 mei 1995, een receptie aangeboden.
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1995 – 2000 2° lustrum
Wij startten deze periode met de introductie van 2 nieuwe cursussen
nl. Computer en Tekenen.
Inzake accommodatie begon dit 2e lustrum onder een slecht gesternte.
De cursus Koken diende te worden geschrapt wegens de
onbetaalbaarheid van de keuken in de Verschansingstraat en op 5
maart 1996 kwam het bericht van de Stad Antwerpen dat de lokalen in
de Bosschaertstraat niet meer beschikbaar konden worden gesteld.
Een uitnodiging van de “Wijkgemeenschap Zwaantjes” om van hun
lokalen gebruik te maken werd dan ook in dank aanvaard.
In augustus 1996 werd met eigen middelen verhuisd naar het
“Buurthuis Zwaantjes” Antwerpsesteenweg 454 in Hoboken.
In 1998 werd ook de subsidiëring door de Provincie Antwerpen
gestopt wat een hele hap uit ons budget betekende.
In het cursusjaar 1999-2000 werden op uitnodiging van de directie van
het Dienstencentrum LIBERTY in hun lokalen ook 4 succesrijke
cursussen gegeven. Op 10 januari, ter gelegenheid van Driekoningen
werd aan alle cursisten worstenbrood aangeboden en werd dit etentje
opgeluisterd door het duo “Dobrev”, (cursisten).
Op 14 mei 2000 bestond “DE NOTEDOP” vzw 10 jaar en werd een
feestelijke receptie aangeboden in het Buurthuis De Zwaantjes.
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2000 – 2005

3° lustrum

In oktober 2001 kondigde Dhr Frans De Bruyn, op dat ogenblik
secretaris en drijvende kracht achter de organisatie, aan om zich
uit het bestuur terug te trekken. Het bestuur slaagde erin om hem
van zijn plan af te laten zien, maar ter ontlasting van zijn taak nam
Dhr Bob Anthonissen een deel van zijn werk over.
In het cursusjaar 2002-2003 startten wij een nieuwe cursus nl.
“Nederlands voor anderstaligen”.
In dat zelfde jaar kwam er ook nog een wijziging in het bestuur.
Dhr Marcel Van Hoof nam de functie van penningmeester op zich,
Dhr Bob Anthonissen nam het secretariaat voor zich en Dhr Frans
De Bruyn fungeerde als verbindingspersoon tussen “DE
NOTEDOP” en het Dienstencentrum “LIBERTY”.
In 2004 noteerden wij het ontslag van Dhr Debelder als raadslid.
Op 1 januari 2005 werd Dhr Bob Anthonissen onze nieuwe
voorzitter, in vervanging van Dhr Moreels en werden 3 nieuwe
raadsleden aan het bestuur toegevoegd nl. de heren De Cock
Freddy, Peeters André en Seghers Renaat.
Deze nieuwe groep kreeg als eerste opdracht de viering van de
15° verjaardag, het 3° lustrum, te organiseren.
Deze vond plaats op 18 maart 2005 in de feestzaal van het
Dienstencentrum “LIBERTY” met het optreden van het duo
DOBREV, gevolgd door een receptie.
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2005 – 2010

4° lustrum

Het vierde lustrum startte met een wijziging in het bestuur door het
ontslag van de heren Jules Moreels en Frans De Bruyn wegens
gezondheidsredenen. De heer Vincent Verheyen werd als raadslid
toegevoegd aan het bestuur.
Eind 2005 waren wij verplicht een andere locatie te vinden voor
onze cursuslokalen wegens de praktisch onbewoonbaarheid van
het Buurthuis De Zwaantjes.
Een nieuwe locatie werd gevonden in het gebouw “De 2 Jossen”
aan de Krugerstraat 24 in Hoboken. Op 29/1/2007 werd de
huurovereenkomst getekend voor de 3 lokalen op de 2° verdieping
van dat gebouw.
Begin april 2007 werden de aanpassingswerken aan onze nieuwe
lokalen gestart. In december 2007 werden de werkzaamheden
verder gezet om de lokalen in gereedheid te brengen om de
computers op te stellen..
Wij startten ook met themanamiddagen op woensdag waarop
mensen zich konden aanbieden met hun individuele
computerproblemen.
In september en oktober 2009 brak een zwarte periode aan voor
onze cursuswerking. Op 10/9/2009 overleed Dhr Freddy De Cock
welke als bestuurslid de PR verzorgde, en op 11/10/2009 werden
wij getroffen door het overlijden van Dhr Rik Nysten, één van onze
stichters.
Zoals gebruikelijk werd het vierde lustrum afgesloten met de
viering van het 20 jarig bestaan. Een receptie werd gehouden op
16/10/2010 in de Krugerstraat 24 op de eerste verdieping. Wij
konden rekenen op een grote belangstelling van cursisten. Spijtig
genoeg kon dit niet gezegd worden van de officiële instanties.
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2010 – 2015

5° lustrum

Ook nu werden we getroffen door het overlijden van twee stichters
van de cursuswerking nl de heren Frans De Bruyn en Gustaaf De
Belder.
Begin 2012 startten wij met een nieuwe cursus “Fotobewerking”.
Eind augustus 2012 werd een overeenkomst getekend met het
Dienstencentrum “LIBERTY” om aldaar cursussen PC in te richten
Zij zelf zorgden voor de nodige computers en wij leverden de
cursusbegeleiders en de software.
Op 6/12/2012 nam Dhr Marcel Van Hoof ontslag als
penningmeester. De taak van penningmeester werd tijdelijk
overgenomen door Dhr Renaat Seghers.
.
Op de statutaire vergadering van 4/2/2013 traden 2 nieuwe leden
toe tot het bestuur nl Mevr. Monique Schelfhout als raadslid en Dhr
Guido Henderickx als penningmeester.
In het cursusjaar 2013-2014 werd gestart met een cursus OFFICE
en werden er workshops gegeven over het gebruik van IPAD en
Tablets.
Begin oktober 2013 noteerden wij het ontslag van Dhr André
Peeters wegens gezondheidsredenen. Zijn taak werd
overgenomen door Dhr René Fransen (secretaris) en Dhr. Guido
Henderickx (PR).
Op de jaarlijkse statutaire vergadering van 3/2/2014 verwelkomden
wij 2 nieuwe bestuursleden nl. de heren Jean Nuyts en Luc van
den Nieuwenhof. Ons raadslid Renaat Seghers meldde ons dat hij
de maandelijkse vergadering niet meer kon bijwonen wegens
gezondheidsredenen maar dat hij zich verder wil inzetten voor
onze organisatie.
Wij zagen ons ook genoodzaakt door het wegvallen van de
subsidiëring door de Provincie Antwerpen om onze cursusgelden
te verhogen.

Cursuswerking “De Notedop” vzw

Page 11

Aantal cursisten en cursussen 2005 - 2015

Aantal cursisten
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Cursusbegeleiders
Hierna een lijst met de namen van al de cursusbegeleiders waarop wij gedurende
al deze jaren een beroep konden doen. Nogmaals bedankt voor uw inzet.
1985 1990 1995 2000 2005 2010
1990 1995 2000 2005 2010 2015
Benzem Sanaa
Clarys

X Paessens
Palsterman

X

Davidse Jef
De Beer

X

X

Pelckmans

X

De Haes Eddy
X

De Muer
De Nes

X

De Ridder

X

De Weger Anny
Debelder

X

X

X

Flamant

X

Geerts

Van der Auwera Koen

X

Van Dieren
X

X

Huylebroeck
Krampiltz Richard

X
X

X Vandamme Ria
X Verberckmoes

Lambrechts Frank
X
X
X

X

X
X

X

X

Nuyts Jean
Nysten

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

Verschueren Rita

X

X

Vogt Georges

X

X

Waerzeggers Freddy

X

Menschaert
Moreels

X

X Verhaegen Liesbeth
VerheyenVincent

Maegermans
Maes

X Van Ende
X Van Muylder Louis
X Van Raemdonck
Van Rijckevorsel

Koreman Lieve

X

X

Van Poele Herman

Hsiao Mei Lan

Lucq

X

X Toussaint
Treffot

X

Hooybergh Jos

X

X

Van den Nieuwenhof Luc

Henderickx Guido

Leyder A

X

Stranger

X
X

Humblet

X

X

Torfs Annamaria

Goyvaerts

X

Sel Marie-Rose

X

Goris

X
X

Taylor Michael

X

X

X

X

X

Geraerts

X

X

X

X Slagmuylders
Somers

X

X

X

X

X

Franssen René

X

Seghers Renaat
X
X

Duchene Trees
Figoureux

X

X Possemiers
Schelfhout Monique

X

2010
2015

X

X Paris Eliane
Pasmans

X
X

De Bie

1985 1990 1995 2000 2005
1990 1995 2000 2005 2010

X

Wauters Gerard

X

Wauters Martin

X

X Zonnekein

X

X
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Dankwoord van de voorzitter
Het 25 jarig bestaan van de Cursuswerking “De Notedop” vzw had nooit
mogelijk geweest zonder de inzet en het enthousiasme van de talrijke
vrijwilligers, welke zich belangloos voor onze organisatie hebben ingezet.
Graag wil ik dan ook, samen met mijn bestuur, een woord van dank
richten aan al onze vroegere pioniers die deze organisatie met veel moed
en volharding in het leven riepen en hielden. Tevens gaat mijn dank uit
naar alle huidige en vroegere bestuursleden en cursusbegeleiders
zonder hen zouden wij deze 25 jarige kaap niet gerond hebben.
Ik wil ook een woordje van dank richten aan onze sponsors die hun
bijdrage hebben geleverd aan dit 25 jarig jubileum.
Stad Antwerpen – district Hoboken
Verlinden bvba (Argenta Hoboken)
Alert nv (DVV Hoboken)
Brouwerij De Arend Hoboken
Speel-en Babyland Hoboken
Colruyt Hoboken
Bloemenwinkel Verrycke Jan Antwerpen
Dakwerken Roofia Hemiksem
Grand Tir café Antwerpen
Beenhouwerij Thyssen Hoboken
Bob Van Lil – PV verzekeringen
Annick De Mey Hoboken
HK Traiteur-Catering - Hoboken
Uw voorzitter
Bob Anthonissen

Cursuswerking “De Notedop” vzw
e-mail : cursuswerking@notedop.be
website : www.notedop.be
facebook : fb.me/denotedopvzw
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CURSUSROOSTER 2015 - 2016
Cursuslokalen Krugerstraat 24, 2e verdiep, 2660 Hoboken
COMPUTER

ANDROID Tablet

15 cursusdagen

111VK Start met computer deel 1

maandag

9h30-12h

40€

111AK Start met computer deel 1

maandag

19h-21h30

40€

115NK Start met computer deel 1

vrijdag

13h30-16h

40€

113AK Start met computer deel 1

woensdag

19h-21h30

40€

121NK Start met computer deel 2

maandag

13h30-16h

40€

123VK Start met computer deel 2

woensdag

9h30-12h

40€

164NK Fotobewerking deel 1

donderdag

13h30-16h

40€

162AK Fotobewerking deel 2

dinsdag

19h-21h30

40€

152NK Excel

dinsdag

13h30-16h

40€

TALEN

814NK1

4 cursusdagen

Start 22/10

donderdag

Start 22/10

donderdag

IPAD

13h30-16h

17€

4 cursusdagen

814NK2

13h30-16h

17€

30 cursusdagen

312VK Engels 1

dinsdag

9h30-12h

60€

325VK Engels 2

vrijdag

9h30-12h

60€

Vragennamiddag Computer

343VK Engels 4 + Conversatie

woensdag

9h30-12h

60€

16/9 - 7/10 - 21/10 - 5/11 - 19/11 - 3/12 - 17/12

514AK Italiaans 1

donderdag

19h-21h30

60€

van 14h tot 17h

541AK Italiaans 4

maandag

19h-21h30

60€

554AK Italiaans 5

donderdag

19h-21h30

60€

Aanwezigheid en probleem vooraf melden

214VK Duits 1

donderdag

9h30-12h

60€

0499 73 97 13 - Deelname € 4

254VK Duits 5

donderdag

9h30-12h

60€

711NK Chinees 1

maandag

13h30-16h

60€

721VK Chinees 2

maandag

9h30-12h

60€

Dienstencentrum "Liberty" Jan van Rijswijcklaan 288, 1e verdiep, 2020 Antwerpen
COMPUTER

ANDROID Tablet

15 cursusdagen

111VL

Start met computer deel 1

maandag

9h30-12h

40€

115VL

Start met computer deel 1

vrijdag

9h30-12h

40€

TALEN

814NL1

donderdag

Start 24/11

dinsdag

IPAD

30 cursusdagen

414VL

Frans 1

donderdag

9h30-12h

60€

424NL

Frans 2

donderdag

13h30-16h

60€

401NL

Frans Conversatie

maandag

13h30-16h

60€

613VL

Spaans 1

woensdag

9h30-12h

60€

623NL

Spaans 2

woensdag

13h30-16h

60€

812NL2

4 cursusdagen

Start 17/9

13h30-16h

17€

4 cursusdagen
13h30-16h

17€

Dienstencentrum "Victor De Bruyne" P.H. Spaaklaan 5, 2660 Hoboken
ANDROID Tablet
814NV1 Start 26/11

IPAD

4 cursusdagen
donderdag

13h30-16h

17€

811NV2

4 cursusdagen
Start 19/10

maandag

13h30-16h

17€

Dienstencentrum "Portugesehof" Portugesestraat 1, 2660 Hoboken
IPAD
812NP2

4 cursusdagen
Start 15/9

dinsdag

13h30-16h

17€
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