
MAALTIJDEN 

Iedere dinsdag en donderdag 

eet je voor €1,5 mee 

boterhammen aan onze grote 

tafel; op vrijdag is er zelfs 

soep! Een buurtmaaltijd, 

Deelmaaltijd, slaatje of pannenkoeken… Kom 

gezellig mee tafelen! 

TOOG & ONTMOETING  

Loop eens binnen in ons gezellige buurthuis en 

bestel een koffie aan de toog. Je kan hier rustig 

zitten en een babbeltje slaan, een spelletje 

ontlenen of de krant lezen. 

ONTHAAL  

Aan ons onthaal kan je 

terecht met vele vragen. We 

zullen je altijd proberen 

verder te helpen. 

WINKELTJE 

In ons kleine tweedehandswinkeltje vind je altijd 

een mooi nieuw kledingstuk of accessoire, voor 

jou of je kindje. Mooie, gebruikte spullen mag je 

ook brengen. 

BIBPUNT 

Ons Bibpunt is een kleine 

bibliotheek waar je gratis 

boeken kan ontlenen, maar 

ook tijdschriften en kranten 

hebben hun plekje. 

TAAL*OOR 

Nederlands- en anderstaligen ontmoeten elkaar 

wekelijks, op dinsdag van 

14u tot 16u en praten in 

groep Nederlands. 

TWEESPRAAK 

Samen leven? Samen 

spreken! Een Nederlands- 

en een anderstalige ontmoeten elkaar wekelijks 

voor een uurtje conversatie in duo. Aanmelden 

kan iedere donderdag van 13u tot 16u. 

HANDWERKEN & CREA 

Iedere donderdagnamiddag wordt er samen 

gebreid. Je kan mee breien voor een goed doel, of 

zelf wol en priemen meebrengen. Goeie raad is 

hier zeker te vinden! Af en toe knutselen we ook 

andere dingen, of wordt er geschilderd. 

WEBPUNT 

Computercursussen, workshops en vrije inloop 

voor beginners, onder begeleiding aan de 

computer. 

TUIN 

Stilletjes in de winter, mooi groen in de zomer. 

Zet je in het zonnetje of 

verzorg mee de bloemetjes, 

dan kunnen we genieten 

van elk seizoen. 

PRETLOKET 

Iedereen heeft recht op cultuur! Samen met 

Recht-Op organiseren we elke laatste dinsdag van 

de maand een Pretloket. Daar krijg je informatie 

over culturele belevenissen en interessante 

tarieven, en je kan meteen inschrijven. 

CULTUURCAFÉ 

We brengen cultuur naar ’t Pleintje, samen met 

CC Deurne. Een gratis voorstelling, om de twee 

maanden bij ons in huis! (www.ccdeurne.be) 

DEURNE DEELT  

Met dit project willen we mensen aanmoedigen 

om meer met elkaar te delen: spullen, talenten, 

interesses,… Iemand helpen om boodschappen 

te doen of je boormachine uitlenen horen er 

allemaal bij.  

We hebben een grote 

Deelkast, de website waar je 

kan uitwisselen, enkele keren 

per jaar een Repaircafé of 

Deelmarkt en elke eerste 

vrijdag van de maand een 

Deelmaaltijd! 

Meer info vind je op www.deurnedeelt.be 

STADSBOERDERIJ 

’t Pleintje is een afhaalpunt voor 

groentepakketten van de Stadsboerderij. Iedere 

donderdag kan je bij ons je verse, bio-groenten 

ophalen, recht van het veld in Wilrijk! 

(www.stadsboerderijantwerpen.be) 


