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JANUARI 
ZA 22.01.22/ 16–19u 
Nieuwjaarsdrink: samen klinken 
op 2022 met een vurige act 
voor kleine en grote kinderen! 
Iedereen maakt iets lekkers.
 Woonerf in de Van Leentstraat  
organisatie: Raad van Bestuur

FEBRUARI
 

DI 22.02.22 / 20u30
Burenoverleg en  
algemene vergadering 
 Zaal Cortina (Kerkstraat) 
organisatie: Raad van Bestuur

MAART
 

ZO 13.03.22 
Dreikinderen activiteit! 
Verhalen in het Middelheim 
Museum: een openlucht uitstap 
voor kleuters en kinderen (-12) 
en hun brede gezinnen 
organisatie: Karla Nuyts, Francoise Tiebout, 
Carl Cappelle

ZO 27.03.22
Dreikinderen activiteit!  
Theater: samen naar de voor  - 
stelling  Sono io?  van Circus 
Ronaldo in Het Paleis (12+) 

organisatie: Karla Nuyts, Francoise Tiebout, 
Carl Cappelle

 

APRIL
ZO 17.04.22 / 10U 
Dreikinderen activiteit! 
Paaszondag: Paaseitjes rapen  
 Woonerf Van Leentstraat 
organisatie: Nele Augustyns,  
Tine De Ruysser en Enrica Camporesi

 
WO 20.04.22 
Dreikinderen activiteit! 
Buitenspeeldag: samen veilig 
spelen op straat  (Van Geert
straat / hoek Turnhoutsebaan) 
organisatie: Nele Augustyns

WO 20.04.22 / 20u30 
Burenoverleg 
 Zaal Cortina (Kerkstraat) 
organisatie: Raad van Bestuur

ZA 23.04.22 
Burendag: pak een stoel en zet 
je erbij!

MEI
ZO 22.05.22
Rommelmarkt 
organisatie: Floor De Gooijer, Koos 
Hogeweg en Eric Joris

JUNI
ZO 12.06.22 / 10u
Straatbrunch:  
gezellig samen eten op straat
organisatie: Jolijn Neels, Thomas Van den Berge

DO 16.06.22 / 20u30 
Burenoverleg  zaal te bevestigen 
organisatie: Raad van Bestuur

AUGUSTUS 
VR 26  ZO 28.08.22
Den Dreihoek op weekend of 
daguitstap: een traditie met 
alle buren, jong en oud!
Organisatie: Eric Joris  organisatoren gezocht!

OKTOBER
ZA 01.10.22 / NAMIDDAG 
Dreikinderen activiteit! 
Wandeling voor kinderen 
organisatie: Marlies Koenen en  
Enrica Camporesi

ZO 16.10.22
Historische wandeling over de 
V-bommen in de buurt 
organisatie: Aline Sax

DI 18.10.22 / 20u30
Burenoverleg
 Zaal Cortina (Kerkstraat) 
organisatie: Raad van Bestuur

ZA 22.10.22 
Burendag: pak een stoel en zet 
je erbij!

MA 31.10.22 / AVOND
Dreikinderen activiteit! 
Halloween wandeling in  
het donker door de buurt 
organisatie: Kim Fuchs

NOVEMBER
ZO 13.11.22 / NAMIDDAG 
Dreikinderen activiteit! 
Gezelschapsspelletjes met 
wafels, voor alle kinderen 
 De Kompaan, Sergeyselstraat 16
organisatie: Karla Nuyts, Francoise Tiebout, 
Carl Cappelle

DECEMBER
ZO 04.12.22
Hoog bezoek: Sinterklaas  
in Den Dreihoek
organisatie: Enrica Camporesi,  
Gaëlle Devos, Eric Joris

ZO 11.12.22 
Kerstboomverkoop
organisatie: Olivier Jageneau en  
Griet Vermeesch

 JANUARI 
VR 06.01.23 / 14u30
Dreikinderen activiteit!  
Drie koningen zingen: 
muzikale parade  
 vertrek om 14u30 vanaf 
woonerf Van Leentstraat 
organisatie: Carl Cappelle

ZA 14.01.23 / 16–19u 
Nieuwjaarsdrink: samen klinken 
op 2023
 Woonerf in de Van Leentstraat  
organisatie: Raad van Bestuur

DI 15.02.23 / 20u30
Burenoverleg en  
algemene vergadering 
organisatie: Raad van Bestuur

Beste buur,

Bewonersgroep ‘den Dreihoek’ staat voor fijn 
wonen en leven in den Dreihoek. We zorgen 
voor een kader waarin iedereen activiteiten kan 
organiseren en ervan kan genieten. We hebben 
een hele tijd op een heel laag pitje activiteiten 
gedraaid, maar willen hier in 2022 verandering 
in brengen door te focussen op wat we allemaal 
WEL kunnen doen in en met onze wijk. 

WAT GEBEURT ER ZOAL?
Een brunch, een uitstap, een wandeling, een 
rommelmarkt, burenoverleg over het groen of  
de heraanleg van de buurt en nog veel meer, … 
Wil jij meedoen of heb je zelf een idee?  
Neem contact op met ons! Iedere bewoner kan 
initiatieven lanceren en uitwerken met andere buren. 

Mail naar info@dendreihoek.be of schrijf je in  
op de mailinggroep van de buurt:  
dendreihoek@groups.io

Waar werken we met z’n allen aan? 
× een fijne buurt voor iedereen,  

jong en oud en van alle slag
× een (verkeers)veilige buurt
× leefbare en groene straten
× ... 

We hopen je binnenkort te ontmoeten!

IEDEREEN IS WELKOM! 
 

DREIKINDEREN
Den Dreihoek wil graag een warme buurt zijn 
voor kinderen. Wij organiseren activiteiten voor 
jongeren en de allerjongsten: Dreikinderen
activeiten. Een speelstraat, een wandeling in de 
natuur, een uitstap naar theater, een namiddag 
van gezelschapsspelletjes en wafels, …  
Wil je ook zoiets voor de kinderen in de buurt 
organiseren? Neem contact op met ons!

 ZO 13.03.22  Verhalen in het Middelheimpark
 ZO 27.03.22 Sono io? – Circus Ronaldo  
 ZO 17.04.22 Paaseitjes rapen
 WO 20.04.22 Buitenspeeldag + speelstraat
 VR 26  ZO 28.08.22 Week-end! 
 ZA 01.10.22 Wandeling in de natuur
 MA 31.10.22 Halloween in de buurt 
 ZO 13.11.22 Gezelschapsspelletjes met wafels
 ZO 04.12.22 Sint op bezoek
 VR 06.01.23 Driekoningen zingen

Meer info en ideeën via Den Dreihoekmail.
Contactpersonen: Karla Nuyts, Francoise Tiebout, 
Carl Cappelle, Enrica Camporesi, Kim Fuchs.

SPEELSTRAAT 
Organiseer nog eens een speelstraat!
Kinderen hebben 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  
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/
district-borgerhout/borgerbouwers/
speelstraten-aanvragen-in-borgerhout-geef-
kinderen-speelruimte-en-leer-je-buren-beter-kennen
of spreek iemand aan van de Raad van Bestuur. 

Nele Augustyns weet graag wie een speelstraat 
organiseert. Zo proberen we ook heel de zomer 
ergens een straat als speelstraat in te richten voor 
de kinderen. 
 



BURENOVERLEG
De laatste jaren hebben we met de buurt rond 
verschillende thema’s gewerkt die de leefbaarheid 
in de buurt bevorderen. Corona heeft ons niet 
gestopt. Een aantal dappere bewoners hebben 
vooral op het thema “GROEN” in de wijk heel 
wat initiatieven uitgewerkt: het aanleggen van 
verschillende geveltuinen, het ontharden van  
het woonerf, het aanbrengen van groenslingers  
en een paar weken geleden het plaatsen van  
de regentonnen. 

In 2022 zullen we tijdens het burenoverleg 
verschillende thema’s aan bod laten komen en 
bekijken wat we als buurtbewoners zelf kunnen 
gaan oppakken. 

De komende jaren verwachten we dat er een 
aantal straten onder handen genomen worden. 
Dit zal direct de leefbaarheid van de buurt ten 
goede komen. We zullen hier met het bestuur van 
de stad en de districten verder aan werken om tot 
een gezamenlijk gedragen project te komen voor 
de ganse wijk. 

Daarnaast is goed nabuurschap ook belangrijk. 
De kinderactiviteiten zijn hier een leuk  
voorbeeld van. 

Heb je zin om met ons mee te denken?  
Heb je nog andere briljante ideeën voor onze 
buurt?Wees dan van harte welkom op de 
buren overlegmomenten (telkens om 20u30,  
op verschillende locaties in de buurt)!

 DI 22.02.22 ALGEMENE VERGADERING  
 + BURENOVERLEG

 WO 20.04.22 BURENOVERLEG

 DO 16.06.22 BURENOVERLEG

 DI 18.10.22 BURENOVERLEG

 WO 15.02.2023 ALGEMENE VERGADERING  
 + BURENOVERLEG

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 mailinggroep 
(inschrijven via edwin.cappelle@scarlet.be)
 kom gewoon langs op een burenoverleg (data 
terug te vinden hiernaast en in de kalender)

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

NELE AUGUSTYNS  Van Geertstraat 
0497 03 21 00 

LAURA BERGANS  Tuinbouwstraat 
0484 96 04 99

ENRICA CAMPORESI  Van Leentstraat
0485 48 71 58 

GAËLLE VAN TICHELEN-DEVOS  Dodoensstraat
voorzitter
0486 40 03 57 

ERIC JORIS  Van Leentstraat, deel woonerf 
0479 76 32 34 
 
JOLIJN NEELS  Ketsstraat 
0497 73 78 09 

Wij zoeken steeds trekkers voor activiteiten,
Neem contact op met één van ons!

In samenwerking  
met District  
Borgerhout en  
Stadsmakers

grafisch ontw
erp: Bureau BoschBerg


