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Voorwoord

Lieve bewoners van den Dam,

De lente is in het land, wat wil zeggen dat er weer een fris en fruitig 

buurtkrantje verschijnt. De winterjas mag hopelijk snel terug in de 

kast verdwijnen en plaats maken voor een luchtiger exemplaar. 

Nu het weer terug wat aangenamer zal worden, kunnen we met 

z’n allen naar buiten voor enkele leuke activiteiten. Zo staat de 

jaarlijkse Buitenspeeldag ons al vol ongeduld op te wachten. 

Daarnaast kijken we ook alvast uit naar ons Buurtfeest, dat dit jaar 

georganiseerd wordt onder het motto ‘Den Dam is van Alleman’. 

Omcirkel zaterdag 15 juni zeker in je agenda, zodat we er samen 

een onvergetelijke editie van kunnen maken. 

Als je ideetjes hebt voor het volgende buurtkrantje, laat het ons 

gerust weten!

Veel leesplezier!

- de buurtwerkers van Elegast
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Vaste activiteiten en uren

PERMANENTIE BUURTWERKING

   dinsdag  13.00u tot 15.00u

   woensdag  13.00u tot 15.00u

   donderdag  13.00u tot 15.00u - 18.30u tot 20.00u

FIETSMOBIEL

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

   donderdag  09.00u tot 12.00u - 14.00u tot 16.00u

KLEDIJZOLDER

   donderdag  09.30u tot 12.00u

HOBBYATELIER

   donderdag  13.00u tot 17.00u

   vrijdag  13.00u tot 17.00u

NEDERLANDSE OEFENKANSEN

   donderdag  10.00u tot 11.30u

INSTUIF

   dinsdag  18.30u tot 20.00u

VROUWENGROEP

   dinsdag  11.00u tot 13.00u

ARABISCHE LESSEN

   dinsdag  09.30u tot 11.00u
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Dank aan onze vrijwilligers!

Een tijdje terug was het Week van de Vrijwilliger. We willen als 

dank al onze vrijwilligers in de bloemetjes zetten met een leuk 

tasje! Heb je er nog geen ontvangen, spring dan gerust eens 

binnen! 



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 of nieuwe mensen te leren kennen; je hart 

te luchten of moeilijkheden te bespreken met een buurtwerker; 

hulp te vinden op financieel, medisch of professioneel vlak.

De permanentie, een mogelijkheid om je sorteerpasje op te 

laden of er eentje aan te maken; uitleg en zicht te krijgen over 

je administratieve zaken; ondersteuning te ontvangen met 

aanvragen, opzoekingen, contacten met andere organisaties. 
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De permanentie, een ideale plek waar je gratis een computer kan 

gebruiken om bijvoorbeeld je CV op te stellen, je mails na te 

kijken, schoolwerk te maken of een spel te spelen. Heb je eerder 

een telefoon nodig om iemand dringend op te bellen of dien je 

iets te faxen, scannen, printen of kopiëren? Hier kan het allemaal! 

Elke woensdag versterkt Sam Dirckx van het CAW ons team. Hij 

staat voor je klaar om o.a. samen een formulier in te vullen, een 

brief te lezen en te begrijpen, facturen te begrijpen en betalingen 

te regelen, een document te leren aanvragen bij de stad of het 

district en nog zoveel meer! Bovendien kan je met vragen over 

computer of smartphone bij ons terecht op donderdagavond.

 DINSDAG - VAN 13.00U TOT 15.00U
     WOENSDAG - VAN 13.00U TOT 15.00U
     DONDERDAG - VAN 13.00U TOT 15.00U - VAN 18.30U TOT 20.00U                             

  POLYZAAL ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A
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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.

 DINSDAG EN DONDERDAG 

     GROEP 1: VAN 16.00U TOT 16.45U

     GROEP 2: VAN 17.00U TOT 17.45U

  POLYZAAL ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A
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Nederlandse oefenkansen

Kent u iemand die nog niet zo goed Nederlands spreekt en het 

graag wil leren? Of die misschien al les volgt en een praatgroep 

zoekt om te oefenen? Dat kan!

Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat iedereen de kans krijgt om 

hun Nederlands bij te schaven. Daarbij is het nog gezellig met 

een tasje koffie of thee en zijn we soms op uitstap. 

Nieuwsgierig? Spring gerust eens binnen!

 

 DONDERDAG - VAN 10.00U TOT 11.30U

  POLYZAAL ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A
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Arabische lessen

Zin om iets (bij) te leren van de Arabische taal?

Kom dan langs bij ons op dinsdagochtend van 9.30u tot 11.00u,

net voordat de vrouwengroep bijeenkomt! Dit is zowel voor

beginners als gevorderden, enkel voor vrouwen én gratis. 

Wees welkom!

 DINSDAG - VAN 09.30U TOT 11.00U

  POLYZAAL ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A
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Vrouwengroep

Voer je graag diepzinnige gesprekken of koffieklets je liever? 

Kom dan elke dinsdag langs en neem je gerust je buurvrouw en 

vriendinnen mee! 

 DINSDAG - VAN 11.00U TOT 13.00U

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

Bij de Fiets-Mo-Biel kan je steeds terecht voor al je 

herstellingen of voor een goedkope, tweedehands fiets.  

Jan, Carlo, Peter en Jean-Paul staan garant voor een  

snelle en goede service en voor een goede babbel. 

 EEWOENSDAG EN DONDERDAG

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

  BINNENPLAATS ELEGAST

     TWEE NETENSTRAAT 1 (VIA DE WITTE POORT)
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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 

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

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

er ook een pashokje! 

 DONDERDAG - VAN 09.30U TOT 12.00U

  KLEDIJZOLDER ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A
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Studio E

Iets meer dan een jaar geleden werd bij de Buurtwerking Studio E 

ingericht. Enerzijds kunnen kunstenaars en creatieve zielen elkaar 

hier vinden. Anderzijds biedt Studio E ook soms workshops aan.  

Ben je graag creatief bezig met allerhande materialen?  

Heb je een creatieve hobby en heb je thuis niet genoeg plaats?  

Dan is ons hobbyatelier ‘the place to be’.  Wat gebeurt er zoal? 

Kaartjes maken, boetseren, schilderen, potten draaien en bakken, 

naaien ... Je kan zelfs mee aan tafel schuiven om te kaarten! 

Binnenkort frissen we ons hobbyatelier op. Helpende handen zijn 

meer dan welkom! 

 DONDERDAG EN VRIJDAG - VAN 13.00U TOT 17.00U

  KELDER ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A
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Instuif

Op dinsdagavond kunnen jullie gezellig samen een truitje breien, 

een gezelschapsspelletje spelen of een babbeltje slaan bij een 

drankje. Wie weet heeft er wel iemand gebak bij? 

 DINSDAG - VAN 18.30U TOT 20.00U

  POLYZAAL ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A
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Bibpunt

Je kan bij ons vanaf nu verschillende tijdschriften lezen, waaronder 

Flair, Humo en Wablieft. Daarnaast wordt ons aanbod aan boeken 

en strips een stuk groter. Dat hebben we te danken aan Tom 

van het Bibpunt! Bibpunten zijn minibibliotheekjes. Bibliotheek 

Permeke zorgt voor een aanbod van materialen zoals boeken en 

strips en inhoudelijke ondersteuning. 

 TIJDENS DE PERMANENTIE EN DE INSTUIF (CFR. P2)

  POLYZAAL ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A
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Slaughterfest

In de Antwerpse Damwijk, meer bepaald in de buurt van de 

de Slachthuissite, leeft er heel wat. Er zijn behoorlijk veel 

repetitiekoten die bestand zijn tegen een stevige portie metaal.  

Ook de oude slachthuishallen zullen daveren op deze dolle 

zaterdagavond!

Jullie kunnen gratis en voor niets deze bijzondere groepen uit 

eigen wijk bewonderen:

 EEEEEEEEZATERDAG 27 APRIL 2019 - VANAF 18.00U

  SLACHTHUISHALLEN - SLACHTHUISLAAN 70
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Pretflix

Iedereen kent wel dat gevoel: je wil er even tussenuit. Toch niet 

weer de ganse avond voor de televisie zitten of je vaste plek 

innemen in het café … Nee, je wil iets doen. Eens iets anders. 

Maar wat dan?

Nochtans zijn er zovele superleuke dingen om te doen, zelfs vlak 

in de buurt. En niet eens zo duur! Ja, goed. Maar hoe kom je dat 

dan te weten?! 

Wel, op ons betaalbaar verlof- en hobbysalon Pretflix kan je 

inschrijven voor de allerleukste reizen, dagactiviteiten of kampen 

voor je kinderen. Kom gerust eens langs, en schuif mee aan voor 

een lekkere pannenkoek en een drankje.

 EEEEEEEEWOENSDAG 8 MEI 2019 - VANAF 15.00U

  BINNENPLAATS ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 1
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Damse Pijl

De Damse Pijl is daar bijna weer. Smeer je benen al maar in! 

Muziek, hapjes en drankjes worden voorzien door de lokale 

horeca. Gezelligheid troef!

12:30 Kinder- en jongerenkoers (tot 16 jaar)

14:30 Het Vagevuur (25km, vanaf 16 jaar)

14:30 De Hel (50km, vanaf 16 jaar)

Inschrijven kan bij de buurtwerking of via www.debarrage.org! 

 ZONDAG 12 MEI 2019 - VANAF 12.30U

  DAMPLEIN (START EN AANKOMST)
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Voorlees- en infomoment Bib

Op 22 mei gaan de deuren open van de speel-o-theek, waarbij 

Gerlinde jullie zal verwelkomen en kennis zal laten maken met 

de vele spelletjes en boekjes die ze uitlenen aan een hele kleine 

prijs. Om 14u vindt er een kamishibai voorleesmoment plaats. 

Nadien volgt er nog een leuk knutsel- en spelmoment en op het 

einde geeft Tom van het Bibpunt nog een woordje uitleg over de 

werking van Permeke. Kindjes van het 1ste en 2de leerjaar mogen 

zich hiervoor aanmelden samen met de mama en/of papa bij de 

buurtwerking. Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt! 

 EEEEEEEEWOENSDAG 22 MEI 2019 - VAN 13.30U TOT 15.00U

  DE FOLIANT - INGANG TWEE NETENSTRAAT 1
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Krolftoernooi

Krolf is een sport die uit de Scandinavische landen komt 

overgewaaid. Het wordt gezien als een mix van golf en crocket. 

Spelers proberen een bal met een hamer in een hole te slaan. 

Tijdens een spelletje krolf worden verschillende holes afgewerkt 

in kleine groepjes. Per hole wordt genoteerd in hoeveel slagen 

de spelers de bal weten te putten. Wie over alle holes het minst 

aantal slagen nodig heeft, is de winnaar van het spel.

We spelen met ploegen van 4 à 5 personen. Inschrijven kan per 

ploeg of individueel (we maken dan ter plaatse nog ploegen).

 EEEEEEEEDONDERDAG 23 MEI 2019 - VANAF 13.30U

  STUIVENBERGPLEIN
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Theatervoorstelling 
CC De Vleeshaak

Den Dam is stadsontwikkelingsgebied, dat valt niet meer te 

ontkennen. Er staat heel wat te gebeuren de komende jaren. 

En als kloppend hart van deze vernieuwde wijk komt er CC De 

Vleeshaak, een prachtige cultuurtempel die de transformatie van 

de wijk in gang moet trekken. Fictie of realiteit? Dromen mag...

 

Je bent hoe dan ook van harte uitgenodigd op de theatrale 

opening van CC De Vleeshaak op 17, 18 en 19 mei om 20u. 

Afspraak aan café het Poppemieke: Korte Lobroekstraat 4. Kaarten 

kan je krijgen bij de Buurtwerking!
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Aan deze theatervoorstelling over het nieuwe culturele centrum 

CC De Vleeshaak is de voorbije maanden intensief gewerkt 

met verschillende buurtbewoners, Archipel kunstenwerkplaats, 

Rooftoptiger kunstencollectief en Bad van Marie. Wil je nog 

inspraak of heb jij een activiteit die volgens jou een plaats verdient 

in het cultureel centrum van de toekomst? Laat het ons dan weten 

op ccdevleeshaak@gmail.com.

€10 Voorverkoop   -   €12 Kassa   -   €2 Kansentarief

Tickets verkrijgbaar via het Oude Badhuis of de Buurtwerking

Gratis receptie, iftar inbegrepen

 EEEEEEEEEEVR 17, ZA 18, ZO 19 MEI - VANAF 20.00U

  CAFÉ HET POPPEMIEKE - KORTE LOBROEKSTRAAT 4



Dit jaar heten wij op ons buurtfeest alle mensen welkom, van 

waar ook ter wereld. Uiteraard is elk jaar iedereen gewenst. Maar 

dit jaar nodigen wij speciaal mensen van allerhande culturen, die 

hier op den Dam wonen, uit op ons feest.

Zoals elk jaar zullen jullie lijf en geest kunnen vertroetelen met 

eten, drinken, muziek en vermaak. En kunnen jullie zich inschrijven 

voor de trottinettenkoers, om in ploegen van twee mee te dingen 

naar de titel van ‘Stamper van den Dam’.

 EEEEEEEEZATERDAG 15 JUNI 2019 - VAN 12.00U TOT 20.00U

  BINNENPLAATS ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 1
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GEZOCHT: Vlaggenkundigen!

Den Dam slaagt met vlag en wimpel als tofste buurt, alleen…  

we hébben helemaal geen vlag. Om dat probleem op te lossen 

zijn we op zoek naar vexillologen – of, voor wie zijn tong liever 

niet in de knoop draait, vlaggenkundigen.

Wie de geschiedenis een beetje kent weet dat Den Dam gekend 

is voor zijn schippers en slachthuizen, dat kan je ook nog zien 

aan de straatnamen. We hielden zelfs ezelskoersen – ja, echt. 

Tegenwoordig koersen we niet langer met ezels maar met 

trottinetten en fietsen en vieren we feest als de beste. In de 

toekomst komen er steeds meer mensen op Den Dam wonen… 

Kortom Den Dam is van alleman… maar hoe stoppen we al die 

leuke dingen in één vlag? Daar hebben we jullie voor nodig:  

jonge en oude Dammeneirs. Ja, zo heten jullie! 

Gebruik je fantasie en ontwerp een vlag voor Den Dam. Geef je 

voorstel af op de buurtwerking van Elegast en misschien wordt 

jouw idee gekozen en uitgewerkt tot een vrolijk wapperende vlag.

De winnende vlag wordt gehesen op het buurtfeest!

 EEEEEEEEEEEONTWERPEN INDIENEN KAN TOT EN MET 17 MEI 2019

  POLYZAAL ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A
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KRAAKVERS Boerenmarkt

KRAAKVERS is jouw wekelijkse marktafspraak midden in ‘t stad 

met lokale producten recht van ‘t veld of vers van de pers!

Groenten - fruit - ontbijt - confituur - koffie - conserven - brood - 

kaas - melk - honing - soep - chocolade - wijn - ..

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 ♥

 EEEEEEEEEEE15 JUNI - 21 SEPTEMBER - 19 OKTOBER 2019

  SAMENTUIN DAMHOF - LANGE LOBROEKSTRAAT

Op de agenda
24/04  Buitenspeeldag 2019
14.00u Damplein

27/04  Slaughterfest
18.00u  Slachthuishallen - Slachthuislaan 70

08/05  Beurs Vrijetijdsbesteding
15.00u Binnenplaats Elegast (Ingang: Twee Netenstraat 1)

09/05  Schildertentoonstelling Vlees in de Kuip
18.00u Slachthuislaan 70 (Ingang: Lange Lobroekstraat)

11/05  Klusdag Hobbyatelier
  Kelder Elegast (Twee Netenstraat 13A)  

12/05  Damse Pijl
12.30u Damplein

17-19/05 Theatervoorstelling CC De Vleeshaak
20.00u Meatpack (Samberstraat 40)

17/05  Klusdag Hobbyatelier
  Kelder Elegast (Twee Netenstraat 13A)

22/05  Workshop voorlezen
13.30u De Foliant (Ingang: Twee Netenstraat 1)

23/05  Krolftoernooi
13.30u Stuivenbergplein

15/06  Buurtfeest ‘Den Dam is van alleman’
12.00u Binnenplaats Elegast (Ingang: Twee Netenstraat 1)
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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


