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Voorwoord
Beste buren,
De vakantie zit er weer op, de school begint en daarbij terug een
andere structuur. Nieuwe concepten starten op, andere gezichten
nemen deel. Een nieuw schooljaar, een frisse start!

Daarom dit klein boekje met alle nieuwe concepten en concrete
openingstijden om jullie op de hoogte te brengen! Ideetjes voor
het volgende buurtkrantje? Laat het ons zeker weten!
Team 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
HUISTAAKBEGELEIDING
dinsdag		
16.00u tot 18.00u
donderdag		
16.00u tot 18.00u
FIETSMOBIEL
woensdag		

09.00u tot 12.00u & 14.00u tot 16.00u

KLEDIJZOLDER
donderdag		

09.30u tot 12.00u

HOBBYATELIER
donderdag		
vrijdag 		

13.00u tot 17.00u
13.00u tot 17.00u

INSTUIF
dinsdag		

18.30u tot 20.00u

PUZZELTIME
vrijdag		

13.00u tot 16.00u
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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!
Ook Sam van het CAW blijft ons versterken elke woensdag
en blijft aanwezig tot 15.00u! Bij hem kan je terecht voor al je
administratieve vragen.

 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.
De huistaakbegeleiding is in een nieuw jasje gekropen! De groep
is kleiner en ouders en scholen worden meer betrokken.
De structuur houdt effectief huistaakbegeleiding in. Bijles
en individuele hulpverlening verwijzen we door naar andere
organisaties die dit gedeelte kwalitatief kunnen opnemen.
Op deze manier kunnen ook wij kwalitatiever aan de slag!

 DINSDAG - VAN 16.00U TOT 18.00U
DONDERDAG - VAN 16.00U TOT 18.00U
 POLYZAAL ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A
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Studieopvang Middelbaar
Dit schooljaar stellen we onze studieruimte ter beschikking voor
de jongeren die naar de middelbare school gaan. Zij kunnen in
rust huiswerk maken en/of studeren.
We zijn de studieopvang nu volop aan het voorbereiden, zodat
we hiermee van start kunnen gaan tijdens de examenperiode
eind dit jaar.

 OOP WOENSDAGEN VANAF DE EXAMENPERIODE
 STUDIERUIMTE ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A
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Oefenkansen Nederlands
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! Schrijf je in tijdens de permanentie
of wanneer je op donderdag naar de Oefenkansen Nederlands
gaat. Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat iedereen de kans krijgt
om zijn Nederlands bij te schaven. Daarbij is het nog gezellig met
een tasje koffie of thee. En soms gaan we op uitstap.
Het begint terug vanaf 12 september, telkens op donderdag van
10.00u tot 11.30u!

 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 van een goede babbel!
Carlo heeft met vrucht zijn eerste jaar van de opleiding
fietshersteller behaald! Hij heeft nu onder meer materialenkennis,
kent verschillende technieken en bewerkingen en weet voldoende
om fietsen te herstellen. In september begint hij aan zijn tweede
en laatste jaar. Wanneer hij dit behaalt, bezit hij een certificaat van
fietshersteller en is hij in staat om ook complexe fietssystemen
zoals het vervangen van spaken te behandelen.
Wij staan volledig achter Carlo, zijn kennen en kunnen en wensen
hem tijdens dit jaar veel succes!

 ELWOENSDAG
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 - en 5 stuks aan €1,00! Arlette, Anita, Blandine en
Greta 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 / Hobbyatelier
Zoek je een plek om je hobby’s uit te oefenen? Wil je je creatieve
geest eens kunnen loslaten? In het hobby-atelier van Studio E
is er elke donderdag en vrijdag ruimte voor alle kunstvormen.
Studio E organiseert elk jaar ook enkele leuke workshops.
Op 5 en 6 september heffen we het glas om de heropening van
het vernieuwde atelier te vieren. U bent van harte welkom op één
van de volgende momenten:
5 september 2019			

6 september 2019

van 14.00u tot 16.00u		

van 17.00u tot 19.00u

 DONDERDAG EN VRIJDAG - VAN 13.00U TOT 17.00U
 KELDER ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A

9

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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Puzzeltime
Puzzel je graag? Zoek je graag uit of puzzels volledig zijn?
Kom op vrijdag mee puzzelen met de andere puzzelaars!

 VRIJDAG - VAN 14.00U TOT 16.00U
 POLYZAAL ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A
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Vrijwilligers-BBQ!
Het is weer eens tijd voor onze jaarlijkse vrijwilligers-BBQ!
Op de laatste dag van de zomer worden de vrijwilligers die zich
telkens met stevige inzet engageren voor Den Dam nog eens
extra gesoigneerd door ons! VRIJWILLIGERS MAKEN DEN DAM!

 VRIJDAG 20 SEPTEMBER
 BINNENPLAATS ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A
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Op de agenda
03/09		
Speeddate Toren van Babel
		Slachthuissite
05/09		
Opening Hobby Atelier
		
Elegast Den Dam
06/09		
Opening Hobby Atelier
		
Elegast Den Dam
10/09		
OKRA DAM Sport
		
Parochiezaal Twee Netenstraat 1
12/09		
Opstart Oefenkansen Nederlands
		
Elegast Den Dam
14/09		
Rommelmarkt Damse Feesten
		
Lange Lobroekstraat en zijstraten
20/09		
VrijwilligersBBQ Elegast Den Dam & De Barrage
		
Binnenplaats Elegast Den Dam
21/09		
Antwerpse Boerenmarkt Kraakvers
		Slachthuissite
22/09		
Toren van Babel – FEEST
		Slachthuissite
01/10		
Opstart Huistaakbegeleiding
		
Elegast Den Dam
15/10		
OKRA DAM Sport
		
Parochiezaal Twee Netenstraat 1
17/10		
Workshop Botanisch tekenen deel 1
		
Studio E – Elegast Den Dam
19/10		
Antwerpse Boerenmarkt Kraakvers
		Slachthuissite
24/10		
Culinaire Tour
		Den Dam
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Elegast Den Dam
BUURTWERKING VAN DE DAMWIJK

MET DE STEUN VAN

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

