Conversatietafels
Luister

Conversatietafels zijn praatgroepen waar anderstaligen en Nederlandstaligen elkaar ontmoeten.
Anderstaligen oefenen zo hun Nederlands en Nederlandstaligen ontmoeten Mechelaars met een
andere taal en cultuur. In Mechelen zijn er verschillende mogelijkheden.
't Klapgat
Babbelbar
Babbelbib
Welcome in Mechelen

't Klapgat
Doelgroep: Anderstaligen met een basiskennis van het Nederlands (18+)
't Klapgat is een conversatietafel of praatcafé waar anderstaligen en Nederlandstaligen de kans
krijgen om elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten in het Nederlands. Anderstaligen oefenen
zo hun Nederlands en Nederlandstaligen ontmoeten hun 'buren' met een andere taal en
cultuur. Een conversatietafel is geen Nederlandse les. Er wordt vertrokken van een café-concept:
je komt en gaat wanneer je wil. Er is educatief en didactisch materiaal voorhanden, maar
deelnemers kiezen zelf waarover ze wel of niet praten. Anderstaligen hoeven niet in te schrijven
en deelnemen is gratis. Nederlandstaligen melden zich eerst aan als kandidaat vrijwilliger bij
Vormingplus of in het Sociaal Huis.
’t Klapgat gaat door op 2 locaties in Mechelen:

't Klapgat De Rooster
Wanneer?
Elke donderdagavond van 19u tot 21.30u, behalve op feestdagen en in schoolvakanties.
Waar?
Dienstencentrum 'De Rooster', Klein Begijnhof 16, Mechelen.
Contact
Isabel De Schryver
T 015 44 52 29
E isabel.deschryver@mechelen.be
’t Klapgat de Rooster is een initiatief van Vormingplus regio Mechelen i.s.m. Stad Mechelen,
Agentschap Integratie en Inburgering, CVO en CBE.

't Klapgat Sociaal Huis
Wanneer?
Elke vrijdagnamiddag van 13.00u tot 15.00u, behalve op feestdagen en in schoolvakanties.
Waar?
Sociaal Huis
Remisezolder, Lange Schipstraat 27, Mechelen

Contact
Isabel De Schryver
T 015 44 52 29
E isabel.deschryver@mechelen.be
’t Klapgat de Rooster is een initiatief van Vormingplus regio Mechelen i.s.m. Stad Mechelen,
Agentschap Integratie en Inburgering, CVO en CBE.
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Babbelbar
De Babbelbar is een praatcafé in Mechelen waar anderstaligen en Nederlandstaligen in
dezomervakantie de kans krijgen om elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten in het
Nederlands. Anderstaligen oefenen zo hun Nederlands en Nederlandstaligen ontmoeten hun
‘buren’ met een andere taal en cultuur. Er wordt vertrokken van een caféconcept: je komt en
gaat als deelnemer wanneer je wilt. Er is educatief en didactisch materiaal voorhanden, maar de
deelnemers kiezen zelf waarover ze wel of niet praten. Anderstaligen hoeven niet in te schrijven
en deelnemen is gratis. Nederlandstaligen melden zich eerst aan als kandidaat vrijwilliger bij De
Lage Drempel.
Wanneer?
Elke donderdagavond vanaf 28 juni tot en met 30 augustus van 19u00 tot 21u00. Je kiest zelf hoe
laat je komt.
Waar?
In De Lage Drempel, Onze-Lieve-Vrouwestraat 43, 2800 Mechelen.
Contact
E delagedrempel@telenet.be,
T 015 34 43 77
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Babbelbib
Zin om samen Nederlands te oefenen? Alle ouders met kinderen tussen 0 en 6 jaar zijn welkom.
De organisatoren voorzien opvang voor de kinderen.

De Babbelbib is een samenwerking tussen de stedelijke bibliotheek en De Nieuwe Weg vzw.
Wanneer?
Elke vrijdag, niet in juli en augustus, van 13u tot 15u
Waar?
Het Predikheren (Bibliotheek Mechelen), Goswin de Stassartstraat 88, 2800 Mechelen

Contact
T 015 27 64 26
E denieuweweg@skynet.be, www.inloopteams-antwerpen.be
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Welcome in Mechelen
Iedereen die in een informeel sfeer Nederlands wil oefenen, is welkom op de oefenavonden van
Welcome in Mechelen. Bij een kopje koffie of thee praten we in kleine groepjes van
Nederlandstaligen en anderstaligen over allerlei onderwerpen. Af en toe nodigen we een
gastspreker uit of organiseren we een thema-avond. We maken tijd voor hulp bij huiswerk, zowel
voor kinderen als volwassenen. Je hoeft niet in te schrijven. Deelnemen is gratis.
Wanneer?
Elke dinsdagavond van 19.30u tot 21u, ook in de schoolvakanties.
Waar?
Dienstencentrum Den Deigem, Karmelietenstraat 13, Mechelen.
Contact
T 0477 28 02 57
E welcome.in.mechelen@gmail.com
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015 44 52 29

Stadsbestuur Mechelen
Huis van de Mechelaar
Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen ;
T 0800 20 800, onthaal@mechelen.be
Correspondentieadres
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
stadsbestuur@mechelen.be

