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Buurtwerk ’t Pleintje
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2100 Deurne
03 320 26 70
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Dinsdag
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10u15: wandeling

19u: samenlezen
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12u30: Buurtmaaltijd

19u: Samenlezen
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13u: pretloket
14u: Bloemschikken

19u: Samenlezen

Buurtwerk ‘t Pleintje

Elke week in ’t Pleintje

Woensdag

4

11
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Iedereen is welkom voor een
babbel, kop koffie of om de
krant of een tijdschrift te
lezen.

Maaltijden

Donderdag

5

12u30: pannenkoeken

13u30: Koor

14u: Praatcafé
20u: Bar ‘t Pleintje
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13u30: Koor

14u: Praatcafé

26
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20u: Bar ‘t Pleintje

Elke dinsdag, donderdag en
vrijdag eten we samen om
12.30u. Voor €2 schuif je
mee aan tafel voor
boterhammen, op vrijdag is er ook
soep.

Onthaal
Vrijdag

6

14u: Naaien

13

18u: deelmaaltijd

20

14u: Naaien

27

Heb je een vraag? Kom
langs ons onthaal.
Het onthaal is open op dinsdag en
donderdag van 9 tot 12.30 en 13.30
tot 16u. Op vrijdag van 13.30 tot 16u.

Handwerk
Zaterdag

7
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28

Iedere namiddag wordt er
gebreid en gehaakt.
Op vrijdag om de 2 weken
wordt er genaaid van 14u tot 17u.

Dinsdag : 09u00-17u00
Donderdag: 09u00-17u00
Vrijdag: 12u00- 17u00

Nederlands oefenen
Heb je geen papieren, dan kan je op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Nederlandse les komen volgen. Info en
inschrijven doe je bij Katleen.

Taal*ooR & 2-spraak
Een groep Nederlands- en anderstaligen
ontmoeten elkaar wekelijks voor
Taal*ooR op dinsdag van 14u tot 16u.
Ze praten in groep Nederlands.
Bij 2-spraak ontmoeten een Nederlandsen een anderstalige elkaar
wekelijks voor een uurtje conversatie.
Aanmelden bij Rein, iedere dinsdag van
9u tot 11u of via 0491 61 39 55.

Pretloket
Onder het motto “iedereen heeft recht op
cultuur” organiseren we met Recht-Op
elke maand een Pretloket:
informatie over culturele
activiteiten aan interessante
tarieven. Je kan ter plekke
tickets kopen.

Zondag

8

15

22

29

Met het Cultuurcafé
brengen we een gratis
voorstelling naar ’t Pleintje samen met
CC Deurne.

SamenLezen
Op dinsdag om de 2 weken om 19u
komt de Samenleesgroep bijeen in
’t Pleintje.

Activiteiten maart

Wandeling antitankkanaal

3 maart

Wandeling
Samenlezen

5 maart

Pannenkoeken
Koor
Praatcafé : duurzaamheid
en armoede.
Bar ‘t Pleintje

6 maart

Naaien

Op dinsdag 3 maart gaan we samen op pad. We stippelden een
knooppuntenwandeling van ongeveer 11 km uit langs het antitankkanaal in Schilde.
Afspraak om 10.15u in ’t Pleintje, we nemen samen tram 8 op de
Waterbaan tot aan station Zegel en nemen daar bus 410 aan halte Borgerhout
De Roma.
Inschrijven bij Katleen of op de lijst.
Meenemen: De Lijn kaart of abonnement, boterhammen, drinken en een centje
voor als we een gezellig cafeetje tegenkomen.

13 maart

Deelmaaltijd

Bar ‘t Pleintje lezing over duurzame mode

Koor

17 maart

Het koor zingt uit volle borst op
donderdag om de 2 weken van
13u30 tot 15u.

Buurtmaaltijd
Samenlezen

19 maart

Koor

Altijd al meer willen weten over duurzame mode? Benieuwd hoe duurzaam jouw
kleerkast is? Op donderdag 5 maart om 20.00u komt Bie Noë van B.right in ‘t
Pleintje langs
om meer te vertellen over duurzame mode en hoe jij dat meer kan integreren in
jouw leven. Inschrijven kan aan het prikbord of via facebook.
De deuren gaan open om 19u30.

Webpunt
Elke dinsdagnamiddag en
donderdagvoormiddag kan je bij het
Webpunt terecht met
computervragen.
Je kan je ook
inschrijven voor lessen of workshops.

Praatcafé : duurzaamheid
en de rol van sociale
organisaties.

Wandeling
Elke eerste dinsdag van de maand
gaat ’t Pleintje op stap. We wandelen
in de buurt of nemen het openbaar
vervoer naar de natuur.

20 maart

Naaien

31 maart

Bloemschikken
Pretloket
Samenlezen

Samana Openhuis
Elke laatste vrijdagnamiddag komt
Samana bijeen in ‘t Pleintje. Iedereen
is welkom om erbij te komen zitten
voor een babbel en gezelligheid.

2 april

Bar ‘t Pleintje

Praatcafé rond duurzaamheid en armoede
De opwarming van de aarde vraagt om een duurzamere manier van leven. Maar
kan iemand die in armoede leeft dezelfde keuzes maken om duurzaam te leven
als iemand die niet in armoede leeft?
Op donderdag 5 maart van 14u tot 16u gaan we in gesprek over de relatie
tussen duurzaamheid en armoede.

Praatcafé rond duurzaamheid en de rol van sociale organisaties
't Pleintje heeft reeds een tweedehandswinkeltje en een deelkast. Daarnaast is het
op donderdag veggiedag. Tijdens dit Praatcafé denken we na over wat organisaties zoals 't Pleintje nog kunnen doen om in te zetten op duurzaamheid en hoe ze
hierbij iedereen kunnen betrekken.
Donderdag 19 maart van 14u tot 16u

Buurtmaaltijd
Deze maand staat er Oostends vispannetje met spinaziepuree op het menu.
We eten samen om 12u30. Inschrijven kan op de lijst aan het prikbord.
Als je graag veggie of halal eet, schrijf het er dan zeker bij!

Bloemschikken
Op dinsdag 31 maart komt Frie met ons bloemschikken. Ze maakt een lentestukje. Wil je graag meedoen? Schrijf je naam op de lijst op het prikbord. Meedoen kost
€2, je mag een een schaartje of een mesje meenemen, een potje om je
bloemstukje in te doen en wat lenteversiering meebrengen.

Deelmaaltijd
Op vrijdag 13 maart vanaf 18u organiseren we in ‘t Pleintje een deelmaaltijd.
Breng iets lekkers mee voor max. 4 personen (voorgerecht, soep, hoofdgerecht of
dessert) en dan schuiven we samen gezellig aan tafel. Vergeet ook geen potjes
voor de overschotjes.

