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

Sint Rochusstraat 106
2100 Deurne

03 320 26 70

We zijn bereikbaar op:

MAANDAG
13-16U
DINSDAG
DONDERDAG
10-16U

WE ZIJN
GESLOTEN:
maandag 13 september
dinsdag 14 september

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

#SASopbouwwerk

Iedereen is opnieuw welkom voor een babbeltje en een drankje.

NIEUWE OPENINGSUREN
VANAF SEPTEMBER
We konden al even met wat meer
mensen samenkomen en je kan al een
tijdje aan de toog terecht voor een tasje
koffie of frisdrank. Vanaf september
kunnen we ook weer wat langer
open en starten er opnieuw enkele
activiteiten op.

Open Leersalon
Vanaf dinsdag 6 september starten we
met een nieuwe activiteit in ’t Pleintje.
Lien van Open school gaat in ’t Pleintje
elke dinsdagvoormiddag het Open
Leersalon organiseren.
Bij haar kan je terecht als je iets wil
leren, zoals bijvoorbeeld hoe je een
online afspraak moet maken, een cv
moet opstellen of als je bijvoorbeeld wil
leren werken met smartschool.

Nieuwe openingsuren
De nieuwe openingsuren zijn maandag
van 13- 16u, dinsdag van 10-16u en
donderdag van 10-16u.

Wil je graag iets leren maar weet je niet
goed hoe eraan te beginnen? Kom eens
langs en Lien zoekt het samen met jou
uit.

We zijn dus terug volledige dagen open
voor een babbeltje of een tasje koffie
en op dinsdag- en donderdagmiddag
kunnen we terug samen boterhammen
eten.

Wil je meedoen met een van onze
activiteiten of meer informatie over
wat we doen of ben je op zoek naar
vrijwilligerswerk? Kom zeker eens langs in
de buurtwerking.

’t Pleintje wordt langzaam maar zeker
opnieuw de gezellige plek die ze altijd
is geweest.

Maandagnamiddag
Op maandagnamiddag is ’t Pleintje nu
ook open en kunnen we samen naaien
in het naaiatelier. Ook het Nederlands
oefenen starten we weer op. Samen
met Recht-op bekijken we hoe en
wanneer we weer een Pretloket kunnen
organiseren.

Uiteraard zorgen we ervoor dat bij alle
activiteiten alles veilig verloopt en dat alle
coronaregels gevolgd worden.
Hopelijk tot snel!

ACTIVITEITEN

SEPTEMBER 2021
OPEN ONTHAAL
Kom langs in het buurthuis als je een
vraag hebt of een moeilijke brief.
Gratis
WANNEER: tijdens onze openingsuren:
maandag 13-16u, dinsdag en donderdag
10-16u. INFO: Ellen

OPEN ONTMOETING
Heb je nood aan een babbeltje?
Spring eventjes binnen in het
buurthuis.
Gratis

OPEN LEERSALON
Wil je een formulier leren invullen?
Wil je online een afspraak maken?
Vind je werken met Smartschool
moeilijk? Wil je graag een CV
opstellen? Of wil je iets anders leren?
Kom langs met je vraag. We zoeken
samen een antwoord.
Gratis

Kom shoppen in onze tweedehandswinkel.
Gratis
WANNEER: elke dinsdag en donderdag
tussen 14-16u INFO: Mirjam

2-SPRAAK
Zoek je iemand om een uurtje per
week Nederlands mee te spreken? Een
afspraak is niet meer nodig. Je vindt
plek in onze ontmoetingsruimte.
Gratis
WANNEER: tijdens onze openingsuren
INFO: Mirjam

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: de datum is nog niet
bekend; we laten je snel iets weten!
INFO: Maak een afspraak met Kim Tops:
kim.tops@recht-op.be

Gratis | Wij zorgen voor al het materiaal
Een project in samenwerking met Buurtwerk Dinamo

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

Open Leersalon is een samenwerking met Ligo

WANNEER: elke dinsdag, 9.30-12u
INFO: maak een afspraak met Lien
Moens:
openleersalon.deurne@cbe-antw.be

NAAIATELIER

WANNEER: tijdens onze openingsuren
INFO: Marij

BUURTGOED

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.

Samen naaien we leuke dingen voor
onszelf of voor een actie. We maken
samen een planning op voor de
komende maanden. Kom je mee
doen?
Gratis | Er zijn naaimachines in het buurthuis die
je kan gebruiken. Je mag ook zelf iets meenemen
om te naaien.
WANNEER: elke maandag 14-16u
INFO: Mirjam

DE BUDGETGIDSEN
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
WANNEER: maandag 6 september
14-17u en maandag 20 september 16-19u
INFO: Ellen

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?

SAMEN ETEN
Op dinsdag en donderdag eten we
samen boterhammen in ’t Pleintje
Wij voorzien brood en beleg. Een broodmaaltijd
kost €1,5. Alle coronamaatregelen worden gevolgd
tijdens het middagmaal.
WANNEER: elke dinsdag en donderdag,
12.30u INFO: Marij

WOONCAFE INFO
MOMENT
We zoeken vrijwilligers om onze
Woonclub in ‘t Pleintje mee vorm te
geven. Heb je interesse?
Gratis
WANNEER: donderdag 29 september,
17-21u INFO: Esma & Wouter

VRIJWILLIGERS

TERUGBLIK

2-SPRAAK

LEUKE UITSTAPPEN DEZE ZOMER

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.
Interesse? Contacteer: Mirjam

VRIJWILLIGERS
WONEN MET KANSEN
Wonen met Kansen zoekt vrijwilligers
voor ondersteuning van onze
Woonclub.
Jij zal als begeleider van de
Woonclub de jongeren van Wonen
Met Kansen leren kennen tijdens
ontmoetingsmomenten, begeleiden
tijdens vormingen, signalen
doorgeven aan de opbouwwerkers
van wat er moeilijk loopt en/of
ondersteunen in hun zoektocht naar
een nieuwe woning.
Ook krijg je de kans om samen met
onze jongeren na te denken over
bepaalde thema’s, zoals een socialer
woonbeleid.
Heb je interesse? Contacteer
vrijblijvend Esma of Wouter

Deze zomer hebben we een ons niet
verveeld in het Buurtwerk. Samen met
Dinamo gingen we elke maandag op
uitstap naar een leuke plek in of rond
Antwerpen.
We gingen minigolfen, varen met de
waterbus, een kijkje nemen in het
stadion van den Antwerp, we zijn met
z’n allen naar de zoo geweest, hebben
linkeroever verkend en gingen samen
pizza bakken in centrum de wijk. De
uitstappen waren allemaal heel leuk,
wie weet doen we ze in de toekomst
nog eens opnieuw.

IEDEREEN VERDIENT
VAKANTIE
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

VOORUITBLIK
10 DAAGSE VAN DE GEESTELIJKE
GEZONDHEID
1-10 oktober 2021

DAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE
Zondag 17 oktober 2021

WOONCAFE - INFO ENERGIEZUINIG
VERWARMEN

WIE IS WIE?

MIRJAM HENKENS | OPBOUWWERKER
mirjam.henkens@samenlevingsopbouw.be

MARIJ DE MEYER | OPBOUWWERKER

marij.demeyer@samenlevingsopbouw.be | 0489 24 48 78

ELLEN BERTELS | OPBOUWWERKER

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

i.s.m. Samenlevingsopbouw
Antwerpen Provincie
Woensdag 13 oktober 2021, 17-19u

ESMA UCAN | OPBOUWWERKER

WOONCAFE - INFO
HUURWETGEVING ‘RECHTEN EN
PLICHTEN VAN DE HUURDERS’

WOUTER HOET | OPBOUWWERKER

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

wouter.hoet@samenlevingsopbouw.be

i.s.m. Huurdersbond Antwerpen
Woensdag 17 november 2021, 17-19u

WOONCAFE (INHOUD VOLGT NOG)
Woensdag 15 december, 17-19u

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

Sint Rochusstraat 106, 2100 Deurne

