Dit doen we in Buurtwerk ‘t Pleintje in Deurne-Zuid — april 2021

Sint Rochusstraat 106
2100 Deurne

03 320 26 70

We zijn al begonnen met samen nadenken, doe jij mee?

KOM MEE MET ONS DROMEN!
We zijn bereikbaar op:

DINSDAG
DONDERDAG
10-12U
14-16U

De komende maanden gaan we
dromen in ’t Pleintje. We gaan samen
nadenken over onze buurtwerking en
de dingen die we willen gaan doen
in onze wijk. De opbouwwerkers zijn
nu aan het werken aan een nieuw
meerjarenplan en dit willen we samen
met jullie doen.
Wij zijn benieuwd wat jullie belangrijk
vinden in ’t Pleintje en in jullie buurt
en we zijn benieuwd naar jullie passies
en frustraties. Heb jij zin om ons te
gidsen naar jouw favoriete plekken in
de buurt of net naar een plek waar je
een leuk idee voor hebt?

WE ZIJN
GESLOTEN:
donderdag 1 april
tot en met
vrijdag 9 april

samenlevingsopbouwantwerpenstad.be
Volg de Pagina van Buurtwerk
‘t Pleintje op Facebook.
Like: www.facebook.com/
BuurtwerktPleintje

#SASopbouwwerk

We gaan nadenken over verschillende
thema’s:
Solidariteit
Er is al heel veel solidariteit tussen
de mensen in Deurne. Dat willen
we versterken en in de kijker zetten
door met z’n allen leuke en toffe
projecten op te zetten. We werken
aan ontmoeting, elkaar beter leren
kennen en elkaar helpen in nood. We
blijven ook werken aan een structureel,
rechtvaardig systeem van sociale
zekerheid en solidariteit.
Publieke Ruimte
Er gaat veel veranderen in onze buurt:
de arenawijk en de Jos Van Geellaan
worden helemaal vernieuwd. Er worden
ook straten vernieuwd en er is nood
aan gezellige plekken in de buurt
om mensen te ontmoeten. We willen
samen onderzoeken hoe nieuwe én
bestaande ruimte in Deurne beter
gebruikt kan worden.

Sociale bescherming
Wie een vraag of een probleem heeft,
moet bij de juiste dienst terecht
kunnen. Jammer genoeg is dat vaak
nog moeilijk en zijn er veel drempels.
Aan ons onthaal zien we dat niet
iedereen de weg vindt naar de juiste
hulp of de nodige rechten krijgt. We
willen mensen daarom informeren en
wegwijs maken naar de juiste dienst.
We willen problemen ook structureel
aanpakken: we gaan in gesprek met
diensten en beleid, kaarten drempels
aan en proberen deze samen weg te
werken.
’t Pleintje is een gezellige plek in buurt
Er is ook hier veel veranderd: corona
maakte ’t Pleintje minder gezellig en er
lopen veel nieuwe gezichten rond. ’t
Pleintje blijft echter een buurthuis voor
en van iedereen. Je kan altijd terecht
met vragen of voor een babbel. We
willen samen met jullie nadenken over
wat je in het buurthuis kan doen en
hoe het er moet uitzien. We willen ook
de tijd nemen om elkaar (terug) te leren
kennen. Sommige mensen willen graag
praten over corona en hoe het was om
zo veel thuis te zijn. We willen naar
jullie luisteren en ruimte maken om
met elkaar te praten.
Ons droomatelier is elke
donderdagnamiddag open tijdens de open
ontmoeting van 14-16u. Iedereen is welkom
om mee na te denken, spring dus zeker
eens binnen.
Is het voor jou moeilijk om overdag te
komen? Heb je nog vragen of wil je meer
informatie? Wil je graag mee helpen? Geef
ons een seintje! Je vindt onze gegevens
achteraan.

ACTIVITEITEN
APRIL 2021

OPEN ONTHAAL

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.

Hou minimum 1,5 m afstand.

Kom langs in het buurthuis als je een
vraag hebt of hulp nodig hebt.
Gratis
WANNEER: elke dinsdag en
donderdag, 10-12u. INFO: Marij

OPEN ONTMOETING
Heb je nood aan een babbeltje?
Spring eventjes binnen in het
buurthuis.
Gratis
WANNEER: elke dinsdag en
donderdag, 14-16u. INFO: Marij

BUURTGOED
Door de nieuwe coronamaatregelen
is onze tweedehandswinkel deze
maand gesloten.
Gratis

Handen wassen
of ontsmetten
is verplicht.

Een mondmasker is altijd
verplicht in ‘t Pleintje.
Uitzonderingen zijn niet
mogelijk.

WANNEER: gaat deze maand niet
door. INFO: Joke

2-SPRAAK
Zoek je iemand om een uurtje per
week Nederlands mee te spreken?
Reserveer een lokaal om te komen
babbelen met je 2-spraak partner.
Gratis | reserveren is verplicht

Volg de pijlen.

WANNEER: elke dinsdag en
donderdag, 10-12u en 14-16u.
INFO: Josephine

PRETLOKET
Zin in een leuke activiteit? Het
Pretloket zoekt graag mee naar
mogelijkheden.
Gratis | op afspraak
Dit is een activiteit van Recht-Op vzw

WANNEER: elke dinsdag, woensdag en
donderdag, 10-12u en 13–16u.
INFO: Maak een afspraak met Kim Tops:
0485 03 28 33

NOOD AAN EEN
BABBEL?
Heb je nood aan een babbel?
Contacteer dan één van de
medewerkers. Bel, sms, mail of
WhatsApp ons. Onze contactgegevens
vind je achteraan. We maken
met jou een afspraak voor een
telefoontje, een stoepgesprek of een
wandelingetje in de buurt.
Gratis | op afspraak
WANNEER: op afspraak.
INFO: Maak een afspraak met een
medewerker. Zie achteraan voor de
contactgegevens.

WANDELING
We maken een korte wandeling in de
buurt.
Gratis | Doe makkelijke kledij aan. Bij slecht weer
kan de wandeling niet doorgaan. Reserveren
is verplicht en kan via telefoon of tijdens open
ontmoeting.
WANNEER: dinsdag 20 april, 14-16u.
WAAR: vertrek aan ‘t Pleintje
INFO: Marij

FIETSTOCHT
We maken een korte fietstocht van
ongeveer twee uur in de buurt.
Gratis | Zorg ervoor dat je fiets in orde is. Bij slecht
weer gaat de fietstocht niet door. Reserveren
is verplicht en kan via telefoon of tijdens open
ontmoeting
WANNEER: dinsdag 27 april, 14-16u.
WAAR: vertrek aan ‘t Pleintje
INFO: Joke

BEVRAGING
Buurtwerk ’t Pleintje en Buurtwerk
Dinamo organiseren een bevraging.
Wij denken na over nieuwe projecten
en hebben jouw hulp nodig! Mogen
we jou wat vragen stellen over de
buurtwerking en over jouw wijk? Geef
ons een seintje!

TERUGBLIK
ONZE PLANTEN STAAN ZO MOOI!

Gratis .
WAAR: in ‘t Pleintje of bij jou op de
stoep.
INFO: Ellen

DROOMATELIER
IN ‘T PLEINTJE
Wil jij mee nadenken en praten over
onze nieuwe projecten? We steken
samen onze handen uit de mouwen
en gaan samen nadenken over ons
buurthuis en onze buurt.
Heb jij leuke ideeën voor de
buurtwerking? Ken je leuke plekken in
de buurt die we nog niet kennen?
Ben je op zoek naar activiteiten met
andere buurtbewoners?
Kom samen met ons dromen en
denken of kom mee luisteren naar de
ideeën van anderen.

Voor diegene die nu niet vaak in ’t
Pleintje komen, hier een foto om te
laten zien hoe mooi al onze planten
staan. Koen heeft er zijn werk mee,
maar al zijn harde werk loont
duidelijk. Dikke merci Koen, de beste
plantenman van Deurne en omstreken!

IEDEREEN VERDIENT
VAKANTIE

Gratis .
WANNEER: elke donderdag tijdens de
open ontmoeting 14-16u.
INFO: Marij, Joke

ORIGAMI KNUTSELEN
VOOR DE SOCIALE
KRUIDENIER
De sociale kruidenier gaat binnenkort
open. Wil jij mee decoratie knutselen?
Je kan in ‘t Pleintje knutselen of een
knutselpakket mee naar huis nemen
en het later terug komen afgeven in ‘t
Pleintje.
Gratis | We knutselen buiten, kleed je warm aan bij
koud weer.
WANNEER: dinsdag 13 april tijdens open
ontmoeting van,14-16u.
INFO: Marij

Binnenkort staan de vakanties voor
de deur.
Iedereen verdient vakantie! Ook als
je een beperkt budget hebt, kan je
een daguitstap maken of op vakantie
gaan. Als je boekt via Iedereen
Verdien Vakantie, betaal je een stuk
minder. We kunnen samen met jou
naar het aanbod kijken en een uitstap
of vakantie voor je reserveren.
Meer info: Tijdens de openingsuren
van ’t Pleintje : dinsdag en donderdag
van 14-16u.

komen
praak?

WIE IS WIE?

JOSEPHINE KUFFOUR | BUURTHUISMEDEWERKER

josephine.kuffour@samenlevingsopbouw.be | 0485 32 49 88

komen
praak?

Babbel / praten
(maximum 3 personen)

MARIJ DE MEYER | OPBOUWWERKER

marij.demeyer@samenlevingsopbouw.be | 03 320 26 70

?

Kleine vragen

Afspraak maken
voor activiteiten
in deze kalender.

JOKE JANSSENS | OPBOUWWERKER

joke.janssens@samenlevingsopbouw.be | 0488 66 57 72

ELLEN BERTELS | OPBOUWWERKER

ellen.bertels@samenlevingsopbouw.be | 0485 32 42 18

Om iets af te geven
of op te halen

PAASVAKANTIE

Sint Rochusstraat 106, 2100 Deurne

Tijdens de eerste week van de
paasvakantie nemen we even verlof en
zal ’t Pleintje gesloten zijn.

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

VAN 1 APRIL TOT EN MET 9 APRIL

