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Beste buur,

Bewonersgroep ‘den Dreihoek’ staat voor fijn 
wonen en leven in de wijk. We zorgen voor 
activiteiten waar iedereen van kan genieten.

Wat organiseren we zoal? 
Een brunch, een koers, een rommelmarkt, 
burenoverleg en nog veel meer, …

Waar werken we dit jaar rond? 
Op basis van de burenoverleggen van 2018, 
willen wij in 2019 rond groen en leefbaarheid 
werken. Dit jaar zetten we alles op alles in de 
buurt om onze wijk te vergroenen. Hiervoor zijn 
alle ideeën en ook vooral alle hulp meer dan 
welkom. We zullen jullie dan ook uitnodigen om 
specifiek rond projecten hier omtrent te werken. 
Samen met het district zijn we al gesprekken 
gestart, maar we betrekken graag iedereen.

We hopen je binnenkort te ontmoeten! De eerste 
afspraak hiervoor is de algemene vergadering  
12 februari. Onze vergaderingen worden heuse 
werkvergaderingen met een lekkere borrel.  
Maar ook gaan we in de buurt verschillende 
plekken aandoen. Goed de agenda in het oog 
houden dus. Kom zeker af! 

Iedereen is welkom! 

KINDEREN IN  
DEN DREIHOEK
Den Dreihoek wil graag een warme buurt zijn 
voor kinderen. Daarom organiseren we voor 
jongeren en jongsten elke 2 maanden, op een 
zondag van de even maanden, een Drei  kinderen
activeit. We gaan op zoek naar verhalenvertellers 
uit de buurt, laten ons beïndrukken door museum
gidsen of theatermakers, sluiten aan bij activiteiten 
van Antwerpse organisaties, ontdekken de 
Antwerpse natuur,… 

Meer info en ideeën via Den Dreihoekmail.
Vaste data: 3 februari, 7 april, 9 juni,  
4 augustus, 6 oktober, 8 december
Contactpersoon: Karla Nuyts

BAR PAR HASARD
Wat is er leuker dan met Brad Pitt of Kristel  
van K3 aan de toog te hangen. Jawel, een  
glas drinken met je buren. Daarom roepen  
we iedereen op om onze bar par hasard  
mee te organiseren.

Hoe werkt het concept?
STAP 1 je hebt zin om een glas te drinken maar 

niet alleen.
STAP 2 je meldt dit aan info@dendreihoek.be 
STAP 3 je rolt de toog van Den Dreihoek naar buiten 

en zet hem op een leuke locatie in de buurt. 
Den dreihoek zorgt voor drank en glazen.

STAP 4 je hebt een leuke avond met je buren.

SPEELSTRAAT
Organiseer nog eens een speelstraat! Kinderen 
hebben al zo weinig plaats in een stad, een 
speelstraat geeft hen ruimte én brengt tegelijk 
buren dichter bij elkaar. Je kan de straat 1 dag 
laten afsluiten of kies voor dolle vakantiepret en 
maak er 2 hele weken van. Wij zorgen sporadisch 
wel eens voor een speelstraat, maar we rekenen 
op jullie om het heft in handen te nemen! Moeilijk 
is dat niet; alle info vind je op www.stadsmakers.be. 

JANUARI
ZO 06.01.19
Dreikoningen zingen 
Parade met muziek en 
dromedarissen
 vertrek om 14u30 vanaf 
Woonherf Van Leentstraat 
organisatie: Eric Joris & Carl Cappelle

ZA 12.01.19 / 16  –19u
Nieuwjaarsdrink met een 
leuke act voor jong en oud  
 Woonerf Van Leentstraat,  
in de tuin
organisatie: Raad van bestuur

FEBRUARI
ZO 03.02.19
Dreikinderenactiveit! 
organisatie: Karla Nuyts

DI 12.02.19 / 20.30u
Algemene vergadering  
Burenoverleg 
 Vitesse, Provinciestraat 82

ZO 10.02.19 / 10u
Brunch 
 Zaal Cortina, Kerkstraat 66 
organisatie: Bie Reusens

MAART
ZA 16.03.19 / 19u
Tafeltour den Dreihoek 
culinair spel bij de buren 
organisatie: Raf van Tichelen en  
Evelyne Mermans

APRIL
ZO 07.04.19 
Dreikinderenactiveit! 
organisatie: Karla Nuyts

MA 15 – ZO 21.04.19
Speelstraat Dodoensstraat 
organisatie: Tine de Ruysser, Malika  
El Baouchi en Gaëlle Devos

WO 17.04.19 / 20u30
Burenoverleg 
 Baby Pinoy, Provinciestraat 86

21.04.19 / 10u
Paaszondag: paaseitjes rapen
 Woonerf Van Leentstraat 
Enrica Camporesi en Soraya Rademaker 

MEI
ZO 05.05.19
Koers under construction 
Organisatie: Koersdirectie (Dominique  
De Schepper, Raf van Tichelen, Eva Swolfs,…)  
maar wij zoeken nieuwe kandidaten! 
Contacteer ons!

VRIJ 31.05.19 / 18u
Burendag: pak een stoel en  
zet je erbij!

JUNI
ZO 02.06.19 / 11u
Rommelmarkt 
organisatie: Gert Mennes en Kathleen Verleysen

ZO 09.06.19
Dreikinderenactiveit! 
organisatie: Karla Nuyts

DO 13.06.19 / 20u30
Burenoverleg
 Salade Social,  
Van Immerseelstraat 7A

JULI
ZO 14.07.19
Muziek in de wijk / ZvA
organisatie: Lutgart Broos

AUGUSTUS
ZO 04.08.19 
Dreikinderenactiveit!
organisatie: Karla Nuyts

MA 26.08 – ZO 01.09.19 
Speelstraat Van Geertstraat 
organisatie: Chantal Huybrechts en  
Dimitri Duquennoy

30.08.19 – 01.09.19
DenDreihoek op weekend! 
Traditie met alle buren: jong & oud
 Domein Beverdonk,  
De Schildpadhoeve
organisatie: Eric Joris 

OKTOBER
ZO 06.10.19 
Dreikinderenactiveit! 
organisatie: Karla Nuyts

MA 14.10.19 / 20u30 
Burenoverleg 
 Vitesse, Provinciestraat 82

NOVEMBER
Culturele wandeling 
Datum en thema nog te bevestigen. 
Voorstellen zijn welkom!

DECEMBER
ZO 01.12.19 / 10  –13u
Sinterklaas op bezoek in  
Den Dreihoek
organisatie: Gaëlle Devos en  
Dominique De Schepper

ZO 08.12.19 
Dreikinderenactiveit! 
organisatie: Karla Nuyts 

ZO 08.12.19 / 10u
Kerstboomverkoop
 hoek Van Geertstraat en  
Van Leentstraat
organisatie: Jet Van Esbroeck &  
Lutgart Broos & Ann Vandererven

JANUARI 2020
ZO 05.01.20
Dreikoningen zingen 
organisatoren gezocht!

ZA 11.01.20 
Nieuwjaarsdrink 
 Woonerf Van Leentstraat
organisatie: Raad van Bestuur

10 de editie! 



BURENOVERLEGGEN
In 2017 begon Den Dreihoek met een buren
overleg: met zoveel mogelijk buurtbewoners willen 
we hierin de koppen bij elkaar steken rond enkele 
thema’s. De bedoeling is om te kijken welke zaken 
we als buurtbewoner zelf kunnen aanpakken.

Het afgelopen jaar verkenden we reeds enkele 
thema’s: “hulp en zorg in de straat”, “het straat
beeld en groen” en “wat kunnen we doen voor de 
kinderen in onze buurt”. Rond enkele aspecten van 
deze thema’s gingen buurtbewoners al concreet 
aan de slag. In 2019 willen we het straatbeeld  
en groen verder uitdiepen en concretiseren. 

Daar hebben we echt zoveel mogelijk buren nodig. 
Het engagement van elke straat is echt nodig. 
Wees van harte welkom op de burenoverleggen! 
Alle kleine beetjes helpen!

WWW.DENDREIHOEK.BE

CONTACT & INFO
www.dendreihoek.be  
f den Dreihoek vzw

 schrijf je in voor de nieuwsbrief via de website
 email ons via info@dendreihoek.be 
 email al je buren in 1 keer via de mailing groep 
inschrijven via edwin.cappelle@scarlet.be of 
kom langs op een burenoverleg.

Burenoverleg / 20u30
 dinsdag 12 februari 2019 (algemene vergadering)
 woensdag 17 april 2019
 donderdag 13 juni 2019
 maandag 14 oktober 2019

BESTUURSLEDEN
We nemen elk een stukje dreihoek voor onze 
rekening, dus voor vragen kan je altijd bij één 
van de straatverantwoordelijken terecht. 

GAËLLE DEVOS voorzitter 
0486 40 03 57 / devos.gaelle@gmail.com
 Dodoensstraat

GERT MENNES penningmeester 
0475 56 10 01 
 Van Geertstraat 

ENRICA CAMPORESI secretaris 
0485 48 71 58 
 Van Leentstraat en stukje Kroonstraat

ERIC JORIS externe contacten 
0479 76 32 34 
 Van Leentstraat (woonerf) en Erasmussteeg

PETER DROOGMANS  website 
0497 44 44 77 
 Ketsstraat

LAURA BERGANS grafisch ontwerp 
0484 96 04 99 
 Tuinbouwstraat en stukje Provinciestraat

Nieuwe kandidaten zijn welkom!  
Neem contact op met één van ons!

Gaëlle, Gert, Enrica, Eric, Peter & Laura 

In samenwerking  
met District  
Borgerhout en  
Stadsmakers


