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

Elke week in ’t Pleintje
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Iedereen is welkom voor een
babbeltje, koffie, de krant of
om een tijdschrift te lezen.

Maaltijden

Donderdag
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9u Uitstap Pairi
Daiza
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‘t PLEINTJE OP
ARENA BEACH

14u Open
Taal*oor

18

13u30 Fietstocht
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Gezellig eten aan de grote
tafel. Iedere dinsdag en
donderdag eet je voor €2
mee boterhammen. Op
vrijdag is er soep.

Onthaal
Aan het onthaal kan je
terecht met vele vragen.

Vrijdag
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Er is ook een tweedehandswinkeltje
met kleren. Ons onthaal is open op
dinsdag en donderdag van 9 tot
12.30 en van 13.30 tot 16u. Op
vrijdag van 13.30 tot 16u.

Handwerken
Zaterdag
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17u Deelmaaltijd
@ Arena Baech
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Buurtfeest @

Arena Beach
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Iedere namiddag
wordt er gebreid en gehaakt. Je kan
mee breien voor een goed doel of
zelf wol en priemen meebrengen.
Iedere twee weken wordt er genaaid
op vrijdag.

Spelletjes
Zondag
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Vrijdagnamiddag kan je
spelletjes spelen: schaken,
scrabble of monopoly, je
hebt het maar uit te kiezen.

Taal
In ’t Pleintje kan je verschillende talen
oefenen. Op maandagvoormiddag is er
Engels en op donderdagvoormiddag is er
Frans. Heb je geen papieren in België,
dan kan je op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Nederlandse les volgen.

Taal*oor & 2-spraak
Een groep Nederlands- en anderstaligen
ontmoeten elkaar wekelijks voor Taal*Oor
op dinsdag en donderdag van 14u tot
16u. Ze praten in groep Nederlands.
Bij 2-spraak ontmoeten een Nederlandsen een anderstalige elkaar
wekelijks voor een uurtje conversatie in
duo. Aanmelden kan 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
belevenissen aan interessante
tarieven waar je je voor kan
inschrijven.
Met het Cultuurcafé
brengen we een gratis
voorstelling naar ’t Pleintje samen met
CC Deurne.

SamenLezen
Er komt een SamenLeesgroep
bij elkaar in ’t Pleintje op dinsdagavond om de 2 weken. We beginnen
om 19u.

Webpunt

2 juli

Wandeling

4 juli

Pairi Daiza

6 juli

Deelmaaltijd Arena Beach

9 juli

Theenamiddag Woonhaven

11 juli Pleintje Outdoors

Koor
We zingen om de twee
weken op donderdag van
13u30 tot 15u. We worden daarbij
begeleid door Kristof en zijn
accordeon.

Hobbyruimte
Elke donderdag van 14u tot 16u kan
je in ’t Pleintje komen knutselen aan
technische spullen. Breng je eigen
expertise mee en bricoleer gezellig
mee.

Wandeling
Elke eerste dinsdag van de maand
gaan we wandelen.
We maken een wandeling in de
buurt. We verzamelen in ‘t Pleintje.

Kind en Gezin
Elke dinsdagvoormiddag is Kind en
Gezin aanwezig in ‘t Pleintje. Heb je
vragen in verband met je kinderen?
Kom eens langs tussen 10u en 12u.

Samana Openhuis
Elke laatste vrijdagnamiddag van de
maand houdt Samana in ‘t Pleintje
open huis. Iedereen is welkom voor
een babbel en gezelligheid.

Wandeling Hobokense Polder 2 juli
Afspraak om 11u in Berchem station. We nemen de trein om 11.18u.
Je koopt zelf een ticket (5 euro heen en terug, verhoogde
tegemoetkoming 4,80 euro). We maken de AS wandeling van 7,5 KM.
Meenemen: lunchpakket en drank. Stevige stapschoenen. Na de wandeling is er

Arena Beach

Op ’t Pleintje is er een Webpunt. Je
kan er terecht met computervragen
op dinsdagnamiddag en
donderdagvoormiddag. Je kan ook
inschrijven voor lessen of workshops

Activiteiten Juli - augustus

13 juli Buurtfeest Arena Beach
16 juli BBQ

nog de mogelijkheid om iets te gaan drinken.

Arena Beach 4-14 juli

Bent u ook zo dol op de zee en het strand? Maar krijgt u al de kriebels als u denkt
aan die ellenlange files richting de kust? Dan is er goed nieuws! Deze zomer rijdt u
niet richting Noordzee, want met Arena Beach komt van 4 t.e.m. 14 juli het strand
naar het Arenaplein in Deurne.
Op donderdag 11 juli zitten we met ‘t Pleintje een hele dag op Arena Beach. Kom

18 juli Fietstocht

ons dus niet zoeken in het buurthuis, maar zet je gezellig mee op Deurne-Plage.

29 juli16 aug

Om 14u houden we een open taal*oor. Heb je altijd al eens een kijkje willen

ZOMERSLUITING: PLEINTJE
GESLOTEN

19 aug Pleintje terug open

nemen op onze taal*oor? Vandaag kan je gewoon meedoen!

BBQ 16 juli
Dinsdag 16 juli om 17u gaan we BBQ’en in ‘t Pleintje. De BBQ kost € 5 voor 2 stuk-

22 aug Pannenkoeken
29 aug Minigolf

Nieuwe winkel!
Jullie hebben het misschien al
gezien, binnenkort gaat ons
winkeltje uitbreiden.
We verhuizen naar een groter
lokaal vooraan in ons gebouw.
We maken er een echt 2ehands-winkeltje
van!

ken vlees, kinderen betalen € 2.5 voor 1 stuk vlees. Inschrijven kan aan het onthaal.

Fietstocht 18 juli
Op donderdag 18 juli gaan we fietsen. We vertrekken in ’t Pleintje om 13.30u. We
verkennen het groen in de buurt via de knooppunten. We maken een fietstocht van
ongeveer 24 KM. Zorg voor goed opgepompte banden en eventueel iets te eten en
te drinken voor onderweg.

Zomersluiting 29 juli - 19 augustus

Heb jij zin om mee te werken aan de
nieuwe winkel? Wil je mee verkopen,
nadenken over hoe de winkel er moet
uitzien of wil je mee komen klussen?

Deze vakantie zijn we even gesloten van maandag 29 juli tot en met vrijdag 19

Geef een seintje aan Marij.
marij@buurtwerkpleintje.be

Donderdag 29 augustus gaan we minigolfen. We vertrekken samen om 14u in ‘t

augustus. Vanaf 20 augustus staan onze deuren terug open!

Minigolf 29 augustus
Pleintje en gaan te voet (1.5 KM) naar de minigolf in het Rivierenhof. Het kost €4
om mee te gaan minigolfen.

