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Voorwoord

Beste buren, 

De zomer heeft zich duidelijk laten merken met haar hoge 

temperaturen. Verbrande schouders, jurkjes en shorts worden 

alom gedragen. Ondertussen zijn de temperaturen terug 

aangenamer en voelt het zelf frisjes aan. Dit maakt dat we met 

veel plezier buiten vertoeven op terrasjes, babbeltjes voeren op 

banken in de straten en leuke activiteiten meedoen! Zo staan er 

enkele Spektakeldagen op de agenda waar iedereen al te graag 

bij is. Ook kijken we uit naar het kamp van de Buurtwerking van 

15 juli tot 19 juli waar kinderen zich volledig kunnen laten gaan!

Al een klein meegevertje: op 20 september verwennen we onze 

vrijwilligers met een groot vrijwilligersfeest! Zet het alvast in je 

agenda! 

Indien je ideetjes hebt voor het volgende buurtkrantje, laat het 

ons gerust weten!

Veel leesplezier! 

Team Elegast 
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RommelmarktRommelmarkt
za 14 september
Lange lobroekstraat en zijstraten, Antwerpen Dam

wil jij spullen verkopen op onze rommelmarkt? Schrijf je in: 
www.damsefeesten.be of 0484 43 63 80

Of kom naar een van onze inschrijvingsmomenten: 
26 juni // 10, 24 juli // 7, 21 augustus // 4 september
Telkens van 17:30 tot 19:00 @ Buurtwerking Elegast (Twee Netenstraat 13a, 2060 Antwerpen).

V.U.: Koen Roosen - Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
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Vaste activiteiten en uren
tijdens de zomervakantie

PERMANENTIE BUURTWERKING

   dinsdag  13.00u tot 15.00u

   woensdag  13.00u tot 16.00u

   donderdag  13.00u tot 15.00u

   Gesloten op 2/7, 17/7, 24/7, 30/7, 31/7, 1/8, 15/8, 20/8

FIETSMOBIEL

   woensdag  09.00u tot 12.00u - 14.00u tot 16.00u

   donderdag  gesloten

KLEDIJZOLDER

   donderdag  09.30u tot 12.00u

INSTUIF

   dinsdag  18.30u tot 20.00u
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Permanentie Buurtwerking

De permanentie: een open deur waar iedereen welkom is om een 

tasje koffie of thee te drinken met de krant erbij; een babbeltje 

te slaan met enkele buren; je hart te luchten of moeilijkheden te 

bespreken met een buurtwerker.

Een plek waar je je sorteerpasje kan opladen of er eentje aanmaken; 

uitleg en zicht kan krijgen over administratieve zaken; hulp kan 

krijgen bij het invullen van een formulier; gratis een computer kan 

gebruiken, telefoneren, faxen, printen of kopiëren. Hier kan het 

allemaal!

Sinds 1 juli versterken onze collega’s van het dagcentrum ons 

tijdens de permanentie! Zo zal ons team vanaf nu bestaan uit Esra, 

Joris, Samia, Samya, Sofie en Tine. Iedereen zal jullie met plezier 

verder helpen!

 DINSDAG - VAN 13.00U TOT 15.00U
     WOENSDAG - VAN 13.00U TOT 16.00U
     DONDERDAG - VAN 13.00U TOT 15.00U          
  POLYZAAL ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A



Huistaakbegeleiding

Weet je kind niet goed hoe te beginnen aan zijn/haar huiswerk? 

Zijn er moeilijkheden met de organisatie van het huiswerk? Heeft 

je kind extra ondersteuning nodig met het leren?

Schrijf je kind dan in en hopelijk heeft hij of zij een plaatsje! 

Indien er geen plaats is, kunnen we je doorverwijzen naar andere 

organisaties. Verdere informatie krijgt u bij de inschrijving. 

Tijdens de vakantie is er geen huistaakbegeleiding. Inschrijven 

kan nog wel!

Vanaf september start er een heel nieuw concept! Dit delen we 

graag met jullie in het volgende buurtkrantje! 

  POLYZAAL ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A
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Oefenkansen Nederlands

Spreek je nog niet zo goed Nederlands en wil je het graag 

leren? Of ken je iemand die een praatgroep zoekt om te 

oefenen? Dat kan! Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat 

iedereen de kans krijgt om zijn Nederlands bij te schaven. 

Daarbij is het nog gezellig ook met een tasje koffie of thee.  

En soms gaan we op uitstap.

De Oefenkansen Nederlands gaan niet door tijdens de 

zomervakantie. Tijdens de permanentie kunnen mensen zich wel 

inschrijven. We starten terug met Oefenkansen Nederlands in 

september, telkens op donderdag van 10.00u tot 11.30u! 

 

  POLYZAAL ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A
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Fiets-Mo-Biel

Bij de Fiets-Mo-Biel kan je steeds terecht voor allerlei mogelijke 

herstellingen of voor de aankoop van een goedkope, tweedehands 

fiets. Jan, Carlo, Peter en Jean-Paul verzekeren je van een snelle 

en goede service en een goede babbel!

Tijdens de zomervakantie zijn we op donderdag gesloten.

 EEWOENSDAG

     VAN 9.00U TOT 12.00U EN VAN 14.00U TOT 16.00U

  BINNENPLAATS ELEGAST

     TWEE NETENSTRAAT 1 (VIA DE WITTE POORT)



9

Kledijzolder

Op de kledijzolder van onze buurtwerking kan je tweedehands 

(en soms nieuwe) kledij kopen aan zeer democratische prijzen: 

tussen €0,20 en €3,00 - en 5 stuks aan €1,00! 

Arlette, Anita, Blandine, Greta en Laura heten jou welkom om 

eens rond te kijken en een koopje te doen. Voor de twijfelaars is 

er ook een pashokje.

 DONDERDAG - VAN 09.30U TOT 12.00U

  KLEDIJZOLDER ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A
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Instuif

Op dinsdagavond is iedereen welkom om samen een 

gezelschapsspelletje te spelen, een boekje te lezen, te breien, 

een babbeltje te slaan. Uiteraard hoort hier ook een klein hapje 

en een drankje bij! 

 DINSDAG - VAN 18.30U TOT 20.00U

  POLYZAAL ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A
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Studio E

Er werd de afgelopen maanden hard gewerkt om van ‘de kelder’ 

op Den Dam een fijne ruimte te maken voor onze kunstenaars en 

hobbyisten. 

Het hobby atelier van Studio E krijgt vorm. Er is ruimte voor 

alle kunstvormen, wie nog een plek zoekt is altijd welkom op 

donderdag- en vrijdagnamiddag om zijn hobby uit te oefenen 

of om gezellig samen te zijn. Wie graag deelneemt, kan contact 

opnemen met Studio E.
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Op donderdag 5 en vrijdag 6 september staat de officiële 

opening op de planning. Stip deze dagen alvast aan in je agenda!

Studio E organiseert ook elk jaar enkele workshops. In juni was er 

een workshop onder begeleiding van Anne Ooms. De opkomst 

was fantastisch en iedereen vond het fijn. Iedereen ging naar 

huis met een kruidenzakje voor een voetenbadje of ontspannend 

kruidenbad en zelfgemaakte kruidensiroop om verfrissende 

limonade van te maken.
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Wil je volgende keer graag mee doen? 

Er staan nog tal van leuke workshops op de planning. Deze 

zijn gratis en voor iedereen toegankelijk, schrijf je in via de 

buurtwerking of via studio.e@elegast.be - zo ben je zeker van 

een plaatsje. Ben je zelf een creatieve duizendpoot en wil je 

graag een workshop geven bij Studio E, neem dan zeker contact 

op. Dan bespreken we samen de mogelijkheden. 

WORKSHOP 08/08/19

Maceraat maken als basis voor  
hoestsiroop en verzorgende zalf 

Van 14.00u tot 17.00u

WORKSHOP 17/10/19

Botanisch tekenen deel 1:  
anatomie plant en snel schets

Van 18.30u tot 20.30u

WORKSHOP 14/11/19

Botanisch tekenen deel 2:  
aquarel technieken, schilderijtje afmaken

Van 18.30u tot 20.30u
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Spektakeldagen

De spektakeldagen zijn weer terug tijdens de zomervakantie!

Een namiddag boordevol sport, spel en amusement, 

georganiseerd door de NOORDPOEL: het verzamelde  

jeugdwerk uit 2060 Antwerpen.

 8 AUGUSTUS & 22 AUGUSTUS

  STUIVENBERGPLEIN

 11 JULI

  DAMPLEIN
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© Siege Dehing

© Siege Dehing

in samenwerking met Atlas, Bibliotheek Permeke, Curieus, Minderhedenforum, 
FMDO, Samenlevingsopbouw Antwerpen, Rode kruis opvangcentrum, De Nomaad, Kif 
Kif, Elegast vzw, Steunpunt tewerkstelling, Kunstenaarswerkplek Archipel, Loods des 
Doods, Open School Antwerpen, A-Koor, e.a. 

met de steun van Antwerpen Boekenstad, Stad Antwerpen, Stadsmakers, Vlaamse 
gemeenschap, Vlaams fonds voor de Letteren en Het Oude Badhuis
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De Toren van Babel

Volgens de legende is de toren van Babel nooit afgeraakt omdat 
de mensen verschillende talen spraken en elkaar niet meer konden 
verstaan. Wat als we het verhaal omkeren? 

Stadsdichter Maud Vanhauwaert en kunstenaarscollectief 
Rooftoptiger willen bewijzen dat het wel kan samen met de 
Antwerpenaren en zeker met de Dammenaars. Na CC De 
Vleeshaak is het dus nu tijd voor Toren van Babel. Deze zomer 
wordt er op de slachthuissite, tegenover Archipel, een grote 
toren gebouwd waarin alle talen rondzingen en alle culturen 
samenkomen. Toren van Babel is een samenbouwproject, maar 
ook een ontmoetingsplek om poëzie te delen in alle talen en een 
ode aan de meertaligheid van de multiculturele stad. De toren 
vormt de basis voor een nieuw stadsgedicht en wordt ook een 
geluidskunstwerk op basis van anderstalige gedichten. 

BOUW MEE

Dammenaars, babelaars en babbelaars, poëten en taalvirtuozen, 
torenbouwers en bamboe-lovers, iedereen is welkom op en 
rond de toren deze zomer. Elke zaterdag van juli wordt er ijverig 
gebouwd op de Open Bouwdagen. Op zaterdagen in augustus 
en september ben je welkom op de Open Atelierdagen en op 
zondagen ben je welkom op de Droesem, een gezellig praatsalon 
met Maud Vanhauwaert en gasten. 

Alle activiteiten zijn gratis en voor jong en oud. 
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OPEN BOUWDAGEN
za 6/7, 13/7, 20/7, 27/7 - 14u-18u 
Kom mee bouwen met bamboe, hout en andere materialen, 
experimenteren met knoop-en weeftechnieken, meubels maken 
uit recyclagematerialen, een leemoven bouwen of breng je eigen 
ideeën mee. Jij bepaalt hoe de toren er zal uitzien!

DROESEM
zo 4/8, 11/8, 18/8, 25/8 en 1/9, 8/9, 15/9, 22/9 - 15u-17u 
Een muzikaal zondags salon met Maud Vanhauwaert en gasten, 
een terugblik op een week op en rond de Toren van Babel. Je kan 
de toren in wording bezoeken als geluidskunstwerk.

OPEN ATELIERDAGEN
za 10/08, 17/8, 24/8, 31/8, 7/9, 14/9 en 21/9 - 14u-18u
Kies tussen verschillende ateliers: koken, bouwen, kalligrafie, 
papier maken, gedichten delen, vertalen en nog veel meer… of 
kom gewoon een babbeltje slaan en oefen samen elkaars talen. 

FEEST
Zo 22/9 – 15u
Laatste DROESEM en FEEST met de onthulling van het 
STADSGEDICHT van Maud Vanhauwaert.

torenvanbabel.be - facebook.com/torenvanbabel2019
torenvanbabel2019@gmail.com

  SLACHTHUISSITE - INGANG DAMHOF

     T.O.V. LANGE LOBROEKSTRAAT 77, 2060 ANTWERPEN
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Vrijwilligers-BBQ!

Binnenkort is het weer tijd voor onze jaarlijkse vrijwilligers-BBQ! 

De vrijwilligers op den Dam die zich telkens met stevige inzet 

engageren voor den Dam worden dan extra gesoigneerd door 

ons! VRIJWILLIGERS MAKEN DEN DAM!

 VRIJDAG 20 SEPTEMBER

  BINNENPLAATS ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A
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Terugblik: Puyenbroeck

Op maandag 1 juli trokken we met een hele bende van den 

dam naar Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. We speelden 

er minigolf, reden met een treintje, we gingen waterfietsen en 

konden ons verkoelen in het zwembad! Topdag! We hebben 

ervan genoten!
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Terugblik: Uitstap Senioren

Dinsdag 2 juli organiseerden we een daguitstap samen met 

PSC Open huis en Dienstencentrum De Olijftak, Essenhof en 

Seefhoek. Met een retrobus reden we door Antwerpen Noord 

naar de Seaman Club Antwerp. Jörg stelde de organisatie voor 

met nadien rapklap over migratie en producten die we gedurende 

de jaren uit “den vreemde” leerden kennen. Na een lekker 

middagmaal in Dienstencentrum Santiago reden we naar het Red 

Star Line Museum voor een interessante rondleiding over het 

vertrek van vele Europeanen naar de Verenigde Staten. Kortom 

een fantastische dag, dankzij de steun van District Antwerpen!
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Terugblik: Damplein Plezier

Op zondag 30 juni was het terug tijd voor Damplein Plezier! 

Een dag vol spektakel, goochelaars, acrobaten en workshops 

voor de hele familie!
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KRAAKVERS is jouw wekelijkse marktafspraak midden in ‘t stad 

met lokale producten recht van het veld of vers uit de keuken.

Kom de 3e zaterdag van juni, september en oktober je tassen 

vullen met lekkers van dichtbij: Groenten - confituur - koffie - 

pickles - brood - zuivel - paddenstoelen - honing - cosmetica - 

bier - likeuren - ..

Waan je een middag in een Frans of Italiaans bergdorp op een 

zonovergoten marktplein waar de boeren lachen, de mensen 

drinken, de kinderen dansen en de mama’s koken ☺

Join our Local community ♥
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Op de agenda
11/07  Spektakeldag
  Damplein

13/07  Open Bouwdag Toren van Babel
  Slachthuissite

15/07 - Kamp Buurtwerking Elegast Den Dam
19/07  Vorselaar

20/07  Open Bouwdag Toren van Babel
  Slachthuissite

16/07  OKRA DAM Sport
  Parochiezaal Twee Netenstraat 1

27/07  Open Bouwdag Toren van Babel
  Slachthuissite

08/08  Spektakeldag
  Stuivenbergplein

08/08  Workshop Studio E
  Elegast Den Dam

20/08  OKRA DAM Sport
  Parochiezaal Twee Netenstraat 1

22/08  Spektakeldag
  Stuivenbergplein

26/08  Klusdag Hobbyatelier
  Elegast Den Dam
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10/09  OKRA DAM Sport
  Parochiezaal Twee Netenstraat 1

14/09  Rommelmarkt Damse Feesten
  Lange Lobroekstraat en zijstraten

20/09  Vrijwilligers-BBQ Elegast & DeBarrage
  Binnenplaats Elegast Den Dam

21/09  Antwerpse Boerenmarkt Kraakvers
  Damhof - t.h.v. Lange Lobroekstraat 77

22/09  FEEST Toren Van Babel
  Slachthuissite - t.h.v. Lange Lobroekstraat 77

15/10  OKRA DAM Sport
  Parochiezaal Twee Netenstraat 1

19/10  Antwerpse Boerenmarkt Kraakvers
  Damhof - t.h.v. Lange Lobroekstraat 77

26/11  OKRA DAM Sport
  Parochiezaal Twee Netenstraat 1

28/11  Noorderlichtparade
  Sint-Jansplein

29/11  QUIZ Elegast Den Dam
  Het Oude Badhuis

17/12  OKRA DAM Sport
  Parochiezaal Twee Netenstraat 1

28/12 - Wintervuur komt naar Den Dam
04/01  Lobroekdok



Elegast Den Dam
                    BUURTWERKING VAN DE DAMWIJK

Twee Netenstraat 13A

2060 Antwerpen

Telefoon: 03 232 60 20

Mail: buurtwerking@elegast.be

Website: buurtwerking.elegast.be

V.U.: Jan De Koninck   |   jan.de.koninck@elegast.be   |   Belgiëlei 203, 2018 Antwerpen

MET DE STEUN VAN


