DECEMBER

JANUARI 2019

ZONDAG 2 DEC
SINTERKLAAS

ZONDAG 6 JAN
DREIKONINGEN ZINGEN

××organisatie: Gaëlle en Dominique

××organisatie: KANDIDATEN GEZOCHT!

ZATERDAG 8 DEC
KERSTBOMENMARKT

ZATERDAG 12 JAN
NIEUWJAARSDRINK

××organisatie: Jet, Lutgart en Ann

××organisatie: raad van bestuur

IN DE BUURT
BUURTCAFÉ - CORTINA
Kom op vrijdagavond naar Cortina. Je kan er
iets drinken en praten met de mensen uit de
buurt.
www.buurtcentrumcortina.be

CONTACT & INFO
website: www.dendreihoek.be
Facebook: den Dreihoek vzw
schrijf je in voor de nieuwsbrief via
de website
@ email ons via info@dendreihoek.be

ECOHUIS
Bezoek het Ecohuis. Het EcoHuis Antwerpen
is het advies- en demonstratiecentrum van
de stad Antwerpen voor duurzaam bouwen,
wonen en leven. Ook groene initiatieven op
buurtniveau worden ondersteund.
ecohuis.antwerpen.be

ATLAS
Bezoek Atlas. Hier vind je diensten die

@ email al je buren in 1 keer via de
mailinggroep; inschrijven via
edwin.cappelle@scarlet.be
of kom langs op een burenoverleg
in Cortina (Kerkstraat 66) om
20u30 op:
×× maandag 5 februari (algemene
vergadering)
×× dinsdag 17 april
×× woensdag 13 juni
×× donderdag 4 oktober

Beste buur

werken aan gelijke kansen, Nederlandse
taallessen en inburgering. Atlas is een open huis
waar iedereen welkom is. Atlas organiseert

BESTUURSLEDEN

tentoonstellingen, cursussen en debatten over

Gaëlle Devos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0486 40 03 57

samenleven in diversiteit.

Eric Joris .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0479 76 32 34

Adres: carnotstraat 110, 2060 Antwerpen

Gert Mennes 	�������������������������������������������������� 0475 56 10 01

www.atlas-antwerpen.be

Enrica Camporesi 	������������������������������������� 0485 48 71 58
Nieuwe kandidaten zijn welkom! Neem contact op
met één van de rvb leden.

In samenwerking met District Borgerhout en Stadsmakers

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 AAN?
×× een fijne buurt voor iedereen
×× een (verkeers)veilige buurt
×× leefbare en groene straten
×× ...
We hopen je binnenkort te ontmoeten!
IEDEREEN IS WELKOM!

WWW.DENDREIHOEK.BE

KINDEREN IN DEN DREIHOEK
Kinderen hebben graag een warme thuis
en ook de buurt kan hier een rol in spelen.
Op onregelmatige tijdstippen zullen er
activiteiten volgen voor de jongeren en
jongsten van de buurt.

We vertellen verhalen, gaan samen naar
het park, spelen samen muziek.
Zo leren we elkaar beter kennen.
>> Meer informatie volgt!

BAR PAR HASARD

SPEELSTRAAT

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.

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.

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.

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.
Kijk bij “extra acties” > “speelstraten”.

JANUARI

MEI

ZATERDAG 6 JAN
DREIKONINGEN ZINGEN

DATUM NOG TE BEPALEN
DEN DREIHOEK KOERS

××organisatie: Kenny en Ties

××organisatie: De koersdirectie

ZATERDAG 13 JAN
NIEUWJAARSDRINK

VRIJDAG 25 MEI
BURENDAG

××vanaf 16.00u tot 19.00u
××organisatie: raad van bestuur

××pak een stoel en zet je erbij!

FEBRUARI

JUNI

MAANDAG 5 FEB
INFO BURENOVERLEG + AV

ZONDAG 3 JUNI
ROMMELMARKT

××Cortina (Kerkstraat 66) - om 20.30u

organisatie: Gert en Kathleen

ZONDAG 11 FEB
BRUNCH

WOENSDAG 13 JUNI
BURENOVERLEG

××Cortina (Kerkstraat 66) - om 10u
××organisatie: Bie

××Cortina (Kerkstraat 66) - om 20.30u

APRIL

JULI

ZONDAG 1 APRIL
PAASEITJES RAPEN

ZONDAG 15 JULI
MUZIEK IN DE WIJK

××woonerf Van Leentstraat
××organisatie: Soraya, Ties en Enrica

××organisatie: Lutgart

DINSDAG 17 APRIL
BURENOVERLEG

AUGUSTUS

××Cortina (Kerkstraat 66) - om 20.30u

7-15 APRIL
SPEELSTRAAT DODOENSSTRAAT
××organisatie: KANDIDATEN GEZOCHT!

EIND AUGUSTUS - DATUM VOLGT
SPEELSTRAAT VAN GEERTSTRAAT
××organisatie: Kenny en Ties

VRIJ-ZON 31 AUG - 1,2 SEPT
OP WEEKEND - SCHILDPADHOEVE

BURENOVERLEG
In 2017 begon Den Dreihoek met een
burenoverleg: 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.

××organisatie: Eric en Françoise
Het afgelopen jaar verkenden we reeds
enkele thema’s: “hulp en zorg in de straat”,
“het straatbeeld 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 2018 willen we deze drie thema’s

nog verder uitdiepen en concretiseren.
Heb je zin om hierrond mee te
denken en te werken? Heb je nog
andere briljante ideeën voor onze
buurt. Wees dan van harte welkom
op het burenoverleg in zaal Cortina,
Kerkstraat 66 telkens van 20u-22u.

OKTOBER
DONDERDAG 4 OKT
BURENOVERLEG
××Cortina (Kerkstraat 66) - om 20.30u

