Dit doen we in Buurtwerk ‘t Pleintje in Deurne-Zuid — juli en augustus 2021

Sint Rochusstraat 106
2100 Deurne

03 320 26 70

We zijn bereikbaar op:

DINSDAG
DONDERDAG
10-12U
14-16U

WE ZIJN
GESLOTEN:
maandag 2 augustus
tot en met
zondag 15 augustus

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

Deze zomer zoeken we samen de mooiste plekken in de stad op.

UITSTAPPEN OP MAANDAG
IN DE ZOMERVAKANTIE
Hoera, het is zomervakantie, en
vakantie wil zeggen: uitstappen
maken! Dit jaar zien we het dichter
bij huis en gaan we genieten van
alle mooie plekken die Antwerpen te
bieden heeft.

De eerste twee weken van augustus is ‘t
Pleintje twee weken gesloten en zijn er
geen uitstappen gepland.

We gaan samen wandelen, picknicken,
praten, spelen en van het zonnetje
genieten.

•

We doen deze uitstappen samen met
Buurtwerk Dinamo, zo kunnen we
allemaal nog wat nieuwe mensen leren
kennen. Fijn toch?
Elke maandag staat er een andere
bestemming op het programma:
•
•

#SASopbouwwerk

•

•

Maandag 5 juli gaan we minigolfen
in het Rivierenhof
Maandag 12 juli nemen we de
waterbus naar Kruibeke waar we
kunnen wandelen en picknicken.
Maandag 19 juli brengen we
een bezoek aan de bosuil en de
bremweide in Deurne Noord.
Maandag 26 juli brengen we
een bezoekje aan de zoo van
Antwerpen.

•

Op maandag 23 augustus een
uitstap naar Linkeroever en het
galgenweel op de agenda
Op maandag 30 augustus gaan
we een bezoekje brengen aan de
collega’s van centrum de wijk in
Antwerpen Noord en gaan we pizza
bakken in hun bakoven.

Maak jullie klaar voor een zalige zomer
in ‘t Pleintje. Hopelijk is het zonnetje
ook van de partij. Wij hebben er alvast
heel veel zin in, hopelijk jullie ook?
Meer informatie over alle uitstappen
vinden jullie in de flyer die je kan vinden
in ‘t Pleintje. Daarin staat wat je allemaal
moet meebrengen op uitstap, hoeveel het
kost en waar en om hoe laat we afspreken.
Heb je graag meer info over een bepaalde
activiteit? Op de flyer staat bij wie je
hiervoor terecht kan.
Voor alle uitstappen is inschrijven verplicht,
dit kan je doen bij Josephine. Vergeet bij
het inschrijven ook zeker niet te zeggen of
je zelf ter plaatste geraakt of graag samen
vanuit ‘t Pleintje vertrekt.

ACTIVITEITEN

JULI & AUGUSTUS 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.

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
Kom shoppen in onze tweedehandswinkel.

Hou minimum 1,5 m afstand.

Gratis
WANNEER: elke dinsdag en donderdag
tussen 14-16u INFO: Joke

Handen wassen
of ontsmetten
is verplicht.

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

Volg de pijlen.

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
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.

PICKNICK OP DE
ARENAWEIDE
Kom mee picknicken op de
Arenaweide.
Gratis | Breng zelf je lunch en een drankje mee. Bij
slecht weer gaat de picknick niet door. Reserveren
is verplicht en kan via telefoon of tijdens open
ontmoeting
WANNEER: dinsdag 6, 13 en 20 juli en
24 en 31 augustus, 12.30- 13.30u
WAAR: Arenaweide, ergens tussen de
speeltuin en het zwembad
INFO: Josephine

DE BUDGETGIDSEN

BUURTSTENEN
We starten met een klein artistiek
project in Deurne. We beschilderen
keien met een mooie tekening of een
warme boodschap. We leggen deze
keien ergens neer in en rond Deurne,
zodat iemand anders ze kan vinden
en er blij van wordt. Deze persoon kan
de kei dan bijhouden of weer op een
andere plek leggen. Keitof, toch? Doe
je mee? Van juni tot oktober willen
we zoveel mogelijk keien beschilderen
en laten rondzwerven. Van al dat
moois maken we dan in oktober een
tentoonstelling. We starten alvast met
keien te beschilderen.
Gratis | Wij zorgen voor al het materiaal

VRIJWILLIGERS

VRIJWILLIGERS

2-SPRAAK

GROENE VINGERS

Mag een anderstalige een uurtje
per week met je praten? Dan is
2-spraak iets voor jou! Je hebt
individueel contact met iemand die
Nederlands leert. Je regelt samen
waar en wanneer je afspreekt. Door
regelmatig af te spreken leren jullie
elkaar kennen. Je helpt iemand met
het verbeteren van zijn/haar/hun
Nederlands.

Heb jij groene vingers? Of wil je graag
groene vingers kweken? Heb je leuke
ideeën om je buurt wat op te fleuren?
Geef ons een seintje!
Interesse? Contacteer: Marij of Joke

Interesse? Contacteer: Joke

Een project in samenwerking met Buurtwerk Dinamo

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

UITSTAPPEN
Op maandagen zullen verschillende
uitstappen doorgaan. Lees hier meer
over in het coverartikel vooraan op
deze kalender.
Vraag naar de flyer aan het onthaal voor meer info
WANNEER: 5 juli, 12 juli, 19 juli, 26 juli,
23 augustus, 30 augustus INFO: Josephine

VRIJWILLIGERS
HUURZOEKER

Wonen met Kansen zoekt vrijwilligers
voor de (virtuele) ondersteuning
van Huurzoekers. Als begeleider
ondersteun je bewoners in ons project
‘Wonen met Kansen’ tijdens hun
zoektocht naar een duurzame woonst
op de private huurmarkt.
Interesse? contacteer jesse.lemmens@
samenlevingsopbouw.be

IEDEREEN VERDIENT
VAKANTIE

We kijken samen met jou of je alle
financiële steun krijgt waar je recht
op hebt. We helpen je met het in
orde maken van je administratie.
Gratis | Maak telefonisch of aan het onthaal een
afspraak voor een intake. Kom alleen naar de
afspraak.

KEIEN GEZOCHT

WANNEER: 10 augustus 13-16u. INFO:
zahid.ghaida@samenlevingsopbouw.be
Voor een klein artistiek project is
Joke op zoek naar heel veel keien,
zoals de stenen die je in een rivier kan
vinden. Heb jij veel stenen of weet je
waar we ze kunnen vinden? Geef een
seintje of breng ze binnen tijdens de
openingsmomenten!

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 | 0489 24 48 78

?

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

ESMA UCAN | OPBOUWWERKER
Om iets af te geven
of op te halen

esma.ucan@samenlevingsopbouw.be | 0483 89 10 03

WOUTER HOET | OPBOUWWERKER
wouter.hoet@samenlevingsopbouw.be

VOORUITBLIK
‘T PLEINTJE IS GESLOTEN:
2-16 augustus 2021
14 september 2021

TERUGBLIK
BUURTBABBELS

In mei en juni hebben we 3
supergezellige Buurtbabbels gedaan.
We hebben kennis gemaakt met elkaar
en samen nagedacht over ‘t pleintje en
projecten om samen aan te werken.
Het was heel fijn om na een lange tijd
elkaar terug te zien in ‘t Pleintje.
Merci aan iedereen die erbij was en
bedankt voor al jullie leuke ideeën. Zit
je nog vol leuke ideeën maar kon je er
niet bij zijn? Geen zorgen, er komen
zeker nog nieuwe momenten aan.

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

Sint Rochusstraat 106, 2100 Deurne

