
Wie	  kent	  er	  niet	  het	  verhaal	  van	  Walt	  Disney	  ‘Alice	  in	  
wonderland…’	  
	  
Eind	  juni	  begin	  juli	  keert	  het	  PWO	  terug	  naar	  het	  
oorspronkelijke	  verhaal.	  	  
Anno	  1865,	  Alice	  in	  wonderland	  is	  het	  klassieke	  verhaal	  over	  
het	  meisje	  Alice	  dat	  in	  een	  konijnenhol	  valt	  en	  vervolgens	  een	  
wandeling	  maakt	  langs	  allerlei	  vreemde	  figuren.	  
	  
Alice	  en	  haar	  zussen	  groeien	  op	  in	  een	  weeshuis.	  	  
De	  omstandigheden	  waarin	  de	  zusjes	  leven	  zijn	  alles	  behalve	  
rooskleurig.	  Vuile	  kledij,	  tochtige	  en	  vochtige	  kamers,	  geen	  
vrienden,	  geen	  liefde,	  geen	  familie…	  zo	  opstandig	  als	  Alice	  kan	  
zijn	  wordt	  zij	  behandelt	  als	  een	  lastpak.	  Voor	  de	  één	  is	  het	  een	  
duivelskind	  voor	  de	  ander	  een	  kind	  met	  heel	  veel	  fantasie.	  
Vanuit	  haar	  ongecontroleerde	  houding	  en	  medicijnen	  krijgt	  
Alice	  waanideeën.	  Een	  wereld	  waarin	  elk	  kind	  onbezorgd	  kind	  
wil	  zijn…	  	  
	  
Gezocht!	  Figuranten	  voor	  kinderkaartenspel,	  hofdames,	  kat,	  
Diedel	  en	  Doedel,	  enz.	  

’T	  PWO	  BLAD	  

Gezinnen	  getuigen.	  Huizen	  staan	  centraal!	  
Onder	  leiding	  van	  Annelien	  Colson	  van	  Samenlevingsopbouw	  Sint	  Niklaas	  komen	  een	  15	  tal	  geïnteresseerden	  
maandelijks	  naar	  de	  bijeenkomsten	  die	  het	  PWO	  organiseert.	  Sinds	  De	  Werkgroep	  is	  gestart	  vanuit	  een	  eerder	  
project	  (4	  tal	  jaar	  geleden)‘Wonen	  aan	  de	  onderkant’	  Heeft	  de	  werkgroep	  vanaf	  september	  vorig	  jaar	  de	  draad	  weer	  
opgenomen.	  Het	  project	  gedoopt	  onder	  de	  naam	  ‘Wonen	  en	  Energie…’	  Tijdens	  de	  bijeenkomsten	  komen	  mensen	  op	  
verhaal.	  Gezinnen	  getuigen	  over	  hun	  ervaringen	  ivm	  huren,	  kopen,	  SVK,	  Eigen	  Dak,	  collectieve	  schuldenregeling	  enz.	  	  
	  
Maandelijks	  meer	  via	  de	  nieuwsbrief!	  	  
	  
Wil	  ook	  jij	  rond	  de	  tafel	  zitten,	  mee	  denken	  hoe	  we	  alles	  kunnen	  organiseren	  m.aw.	  handen	  uit	  de	  mouwen	  steken	  is	  
je	  ding?	  Kom	  dan	  zeker	  langs	  in	  ons	  lokaal	  gelegen	  Molenstraat	  9	  te	  Wetteren	  (rechtover	  CC	  NOVA)	  Geen	  tijd,	  
drempelvrees,	  liever	  achter	  de	  schermen	  werken...?	  	  
Neem	  dan	  contact	  op	  via	  mail:	  info@pwo-‐wetteren.be	  of	  0494	  219	  213	  	  

Alice	  in	  Wetteren	  …	   Maart	  2013	  
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Cultuur	  –	  Oproep	  	  
Figuranten	  gezocht!	  

Menu	  sociaal	  restaurant	  Maart	  
2013	  

SPEEL-‐O-‐THEEK	  
BOBONNEKE	  

Activiteiten	  maart	  2013	  

Zaterdag	  18	  mei	  2013	  -‐	  Naar	  aanleiding	  van	  de	  week	  van	  de	  
vrijwilligers	  worden	  de	  vrijwilligers	  /	  medewerkers	  

getrakteerd	  op	  een	  lekkere	  spaghetti!	  



 

Menu	  Maart	  2013	  

1	  Maart	  2013	  -‐	  De	  Warme	  Maaltijd,	  Tinneke	  	  
	  
Groentensoep	  
Varkensgebraad	  –	  aardappelen	  –	  schorseneren	  	  
Platte	  kaas	  met	  fruit	  

	   	   	  

	  
Gezinnen	  die	  gebruik	  maken	  van	  de	  sociale	  kruidenier	  
betalen	  3	  euro	  per	  persoon	  
65+	  en	  studenten	  betalen	  5	  euro.	  
Anderen	  betalen	  7	  euro	  of	  anders	  vermeld.	  

8	  Maart	  2013	  –	  Het	  Gezonde	  Menu,	  Britney	  	  
	  
Verse	  kippensoep	  
Mama’s	  pasta	  (spaghetti)	  
Cake	  met	  koffie	  	  

	   	   	  

	  
Gezinnen	  die	  gebruik	  maken	  van	  de	  sociale	  kruidenier	  
betalen	  3	  euro	  per	  persoon	  
65+	  en	  studenten	  betalen	  5	  euro.	  
Anderen	  betalen	  7	  euro	  of	  anders	  vermeld.	  

15	  Maart	  2013	  –	  Dagmenu,	  Willem	  
	  
Witloofsoep	  
Kipfilet	  met	  rijst	  –	  currysaus	  met	  ananas	  
Appel	  	  

	   	   	  

	  
Gezinnen	  die	  gebruik	  maken	  van	  de	  sociale	  kruidenier	  
betalen	  3	  euro	  per	  persoon	  
65+	  en	  studenten	  betalen	  5	  euro.	  
Anderen	  betalen	  7	  euro	  of	  anders	  vermeld.	  

22	  Maart	  2013	  –	  Wie	  laatst	  piept.	  Best	  piept…,	  Kathleen	  
	  
Tomatensoep	  	  
Aardappelen	  –	  erwten	  en	  wortelen	  –	  kalkoenshnitzel	  	  
Ijsje	  	  

	   	   	  

	  
Gezinnen	  die	  gebruik	  maken	  van	  de	  sociale	  kruidenier	  
betalen	  3	  euro	  per	  persoon	  
65+	  en	  studenten	  betalen	  5	  euro.	  
Anderen	  betalen	  7	  euro	  of	  anders	  vermeld.	  

29	  Maart	  2013	  –	  Vriendschap	  is	  meer	  dan	  een	  bord	  met	  
eten	  alleen.	  
	  
Courgettensoep	  
Preistoemp	  –	  worst	  	  
Overheerlijke	  banaan	  

	   	   	   	  

	  
Gezinnen	  die	  gebruik	  maken	  van	  de	  sociale	  kruidenier	  
betalen	  3	  euro	  per	  persoon	  
65+	  en	  studenten	  betalen	  5	  euro.	  
Anderen	  betalen	  7	  euro	  of	  anders	  vermeld.	  

 
Neem	  mij	  mee!	  	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
Deze	  bon	  geeft	  je	  recht	  op	  korting	  uit	  1	  van	  bovenstaande	  menu’s	  	  
Sociaal	  restaurant	  1	  Bon	  per	  maand/per	  persoon	  



SPEEL – O – THEEK 
BOBONNEKE 

Onze	  speel-‐o-‐theek	  BOBONNEKE	  is	  een	  online	  ruil	  en	  ontleenwinkel	  voor	  Jonge	  ouders	  en	  grootouders	  van	  Groot	  
Wetteren.	  Tijdens	  bijeenkomsten	  (zie	  kalender,	  met	  uitzondering	  van	  vorming	  en	  info	  momenten)	  is	  de	  winkel	  ter	  
beschikking	  om	  het	  gereserveerde/gekozen	  speelgoed	  af	  te	  halen.	  Bovendien	  houden	  we	  het	  ook	  altijd	  gezellig,	  
een	  tasje	  koffie	  en	  een	  koekje...	  er	  zijn	  altijd	  wel	  andere	  moeders	  en	  vaders	  (en	  grootouders)	  om	  mee	  te	  kletsen.	  
Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  ouders	  ervaringen	  delen	  met	  elkaar.	  

De	  voordelen	  even	  op	  een	  rijtje:	  

ü Kinderen	  kunnen	  met	  geleend	  speelgoed	  spelen	  dat	  je	  niet	  zelf	  wil/kan	  kopen	  	  

ü Je	  laat	  de	  kinderen	  met	  speelgoed	  spelen	  waar	  ze	  snel	  op	  uitgekeken	  zijn,	  of	  wat	  kort	  gebruikt	  	  	  	  	  
	  	  wordt	  (leeftijdgebonden	  speelgoed)	  	  

ü Je	  kunt	  speelgoed	  uitproberen	  voor	  een	  toekomstige	  aankoop	  	  

ü Je	  kunt	  nagaan	  wat	  je	  kind	  het	  meeste	  aanspreekt,	  waar	  het	  goed	  in	  is	  en	  wat	  het	  leuk,	  of	  juist	  NIET	  leuk	  
vindt	  	  

ü Variatie	  in	  het	  speelgoed,	  hierdoor	  wordt	  de	  ontwikkeling	  van	  jouw	  kind	  gestimuleerd	  	  

Laagdrempelig:	  
	  
Het	  is	  de	  bedoeling	  van	  de	  speel	  -‐	  o	  -‐	  theek	  BOBONNEKE	  om	  laagdrempelig	  te	  werken.	  Het	  gaat	  erom	  dat	  
iedereen	  welkom	  is	  en	  dat	  zoveel	  mogelijk	  mensen	  worden	  bereikt.	  Sommige	  speel	  -‐	  o	  -‐	  theken	  willen	  er	  in	  het	  
bijzonder	  zijn	  voor	  kwetsbare	  groepen,	  bv.	  ouders	  en	  kinderen	  in	  (kans)armoede.	  

De	  speel-‐o-‐theek	  Bobonneke	  is	  geopend:	  	  
Iedere	  2de	  en	  4de	  donderdag	  van	  de	  maand	  telkens	  van	  9.30	  uur	  tot	  12.00	  uur	  of	  op	  afspraak!	  

De	  vrijwilligers	  van	  de	  speel-‐o-‐theek	  Bobonneke:	  ·∙	  Werken	  rond	  de	  regels	  van	  het	  PWO	  

ü Armen	  verenigen	  zich	  	  

ü Armen	  nemen	  het	  woord	  	  

ü Werken	  aan	  maatschappelijke	  emancipatie	  	  

ü Werken	  aan	  maatschappelijke	  structuren	  	  

ü Dialoog	  en	  vorming	  	  

ü Armen	  blijven	  zoeken	   

 



AGENDA MAART 2013 

Vrijdag	  1	  Maart	  	   Sociaal	  restaurant	  11.30	  tot	  14.00	  
Zaterdag	  2	  Maart	   Computerles	  –	  Kaat	  de	  computermuis	  	  

Van	  10.00	  tot	  12.30	  
Zondag	  3	  Maart	  	   	  
Maandag	  4	  Maart	   Werkgroep	  DOE(L)	  –	  groep.	  Van	  9.30	  tot	  12.00	  	  
Dinsdag	  5	  Maart	   	  
Woensdag	  6	  Maart	   	  
Donderdag	  7	  Maart	   Voorbereiding	  sociaal	  restaurant	  13.30	  tot	  15.00	  
Vrijdag	  8	  Maart	  	   Sociaal	  restaurant	  	  11.30	  tot	  14.00	  
Zaterdag	  9	  Maart	   	  
Zondag	  10	  Maart	  	   	  
Maandag	  11	  Maart	   Vorming	  Tandemluidsprekers	  	  
Dinsdag	  12	  Maart	   	  
Woensdag	  13	  Maart	   	  
Donderdag	  14	  Maart	   Sociale	  Kruidenier	  9.30	  tot	  12.00	  

Speel-‐o-‐theek	  Bobonneke	  9.30	  tot	  12.00	  
Voorbereiding	  sociaal	  restaurant	  13.30	  tot	  15.00	  

Vrijdag	  15	  Maart	  	   Sociaal	  restaurant	  11.30	  tot	  14.00	  
Zaterdag	  16	  Maart	   	  
Zondag	  17	  Maart	  	   	  
Maandag	  18	  Maart	   Werkgroep	  ‘Wonen	  aan	  de	  onderkant’	  	  

Wonen	  en	  energie.	  	  Van	  9.30	  tot	  12.00	  
Dinsdag	  19	  Maart	   	  
Woensdag	  20	  Maart	   	  
Donderdag	  21	  Maart	   Voorbereiding	  sociaal	  restaurant	  13.30	  tot	  15.00	  
Vrijdag	  22	  Maart	  	   Sociaal	  restaurant	  	  11.30	  tot	  14.00	  
Zaterdag	  23	  Maart	   	  
Zondag	  24	  Maart	  	   Tweedehandsbeurs	  GO	  10.00	  tot	  15.00	  

Verkoop	  van	  kinderkleding,	  speelgoed,	  baby-‐	  en	  
kinderuitzet	  en	  boeken.	  
Inschrijven	  voor	  standplaats	  vanaf	  1	  februari:	  
beurs@campuskompas.be	  of	  09/365	  60	  30	  	  

Maandag	  25	  Maart	   Werkgroep	  DOE(L)	  –	  groep	  van	  9.30	  tot	  12.00	  
Dinsdag	  26	  Maart	   	  
Woensdag	  27	  Maart	   	  
Donderdag	  28	  Maart	   Sociale	  Kruidenier	  9.30	  tot	  12.00	  

Speel-‐o-‐theek	  Bobonneke	  9.30	  tot	  12.00	  
Voorbereiding	  sociaal	  restaurant	  13.30	  tot	  15.00	  

Vrijdag	  29	  Maart	   Sociaal	  restaurant	  	  11.30	  tot	  14.00	  
Zaterdag	  30	  Maart	   Paasontbijt	  9.00	  tot	  11.00	  Inschrijven	  noodzakelijk!	  
Zondag	  31	  Maart	   Pasen	  
 

Paasontbijt: Zaterdag 30 maart tussen 9.00 en 11.00 

Naam:     Aantal personen:  Aantal kinderen:  

Adres:        GSM:   

Betalen 5 euro per persoon/ gratis (gebruikers van de sociale kruidenier   


