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Voorwoord

Beste buurtbewoners,
De winterkoude heeft zijn entree reeds gemaakt en de dikke
jassen en sjaals hebben we weer boven gehaald. Om ons warm
te houden staan er al verschillende activiteiten op ons te wachten!
Zo hebben we o.a. de Sinterpret met activiteiten en zoetigheden
en het winterspektakel waar we volledig los kunnen gaan!
Verder staan er nog enkele leuke workshops op de planning en
niet te vergeten het jaarlijks nieuwjaarsdiner! Bekijk zeker de
agenda en hou deze datums vrij voor momenten vol ontspanning
en plezier!
Indien je ideetjes hebt voor het volgende buurtkrantje, laat het
ons gerust 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
MIDDELBARE STUDIEOPVANG
weekdagen
13.00u tot 16.00u
ARABISCHE LES
dinsdag		

10.30u tot 12.30u

FIETSMOBIEL
woensdag		

09.00u tot 12.00u & 14.00u tot 16.00u

KLEDIJZOLDER
donderdag		

09.30u tot 12.00u

HOBBYATELIER
weekdagen

13.00u tot 17.00u

INSTUIF
dinsdag		

18.30u tot 20.00u

PUZZELTIME
vrijdag		

13.00u tot 16.00u

2

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

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 elke woensdag versterken!
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
Wens je graag je kind te helpen met het maken van zijn/haar
schoolse taken? Heb je hier graag ondersteuning bij? De
vrijwilligers en begeleiders van Elegast helpen jullie met plezier!
Zo krijg je mee wat de ideale structuur is voor een kind om
huiswerk te maken; hoe je het best helpt bij het maken van taken
en studeren van toetsen. Ben je hierin geïnteresseerd? Schrijf je
kind en jezelf dan in bij de buurtwerking!

 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
De studenten die naar het middelbaar onderwijs en de hogeschool
gaan, kunnen gedurende de examenperiode (1/12/2019 –
31/01/2020) terecht bij de buurtwerking!
We bieden een ruimte aan waar zij zich kunnen voorbereiden op
de examens. Er is plaats voor max. 10 personen dus schrijf je
tijdig in!

 OMAANDAG TOT VRIJDAG - VAN 13.00U TOT 16.00U
 STUDIERUIMTE ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A
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Klassiek Arabische les
Heb je altijd al een exotische taal willen leren? Dan is het nu je
kans! Elke dinsdag van 10.30u tot 12.30u geeft Fatima graag
klassiek Arabische les. Dit is geschikt voor zowel beginners als
gevorderden. Wees welkom! Je kan je hiervoor inschrijven tijdens
de permanentie, telefonisch via 03 232 60 20, via onze website of
met een e-mail naar buurtwerking@elegast.be.

 DINSDAG - VAN 10.30U TOT 12.30U
 POLYZAAL ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A
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Oefenkansen Nederlands
Kent u iemand die nog niet zo goed Nederlands spreekt en het
graag wil oefenen? Of die misschien al les volgt en een praatgroep
zoekt om wat praktische ervaring op te doen? 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.

 DONDERDAG - VAN 10.00U TOT 11.30U
 POLYZAAL ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A

7

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 en Jean-Paul verzekeren je van een snelle en
goede service en van een goede babbel!

 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 1EUR!
Arlette, Anita, Blandine, Greta en Wendy 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 Workshops
Workshop recycled juwelen maken
12/12 van 14.00u tot 16.00u
We maken samen juwelen, kettingen,
armbandjes,... van oude juwelen, kralen, ...
Breng zeker je oude kralen, slotjes, juwelen
en stofjes mee. Gratis, maar wel even
inschrijven via studio.e@elegast.be
Workshop cadeaumandje maken
19/12 van 14.00u tot 17.00u
Tijdens deze workshop maken we confituur,
koekjes en een kaart in schets of aquarel.
Je kan dit afgeven aan een geliefde tijdens
de feestdagen of je maakt het gewoon
voor jezelf. Inschrijven? Stuur een mail naar
studio.e@elegast.be of spring eens binnen.
‘t Is gratis!
HHOBBY-ATELIER VANAF NU ELKE WEEKDAG OPEN!
 MAANDAG TOT VRIJDAG - VAN 13.00U TOT 17.00U
 KELDER ELEGAST - TWEE NETENSTRAAT 13A
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Instuif
Op dinsdagavond is iedereen welkom om samen een babbeltje te
slaan, te breien, een boekje te lezen en een gezelschapsspelletje
te spelen.
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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Gratis Winterspektakel!
De Noordpoel (het verenigde jeugdwerk rond Park Spoor Noord)
organiseert op woensdag 18 december het ‘Winterspektakel‘.
Waar? In de buurtsporthal in Park Spoor Noord
Hoe laat? van 14.00u tot 17.00u
Voor wie? iedereen van 4 tot 12 jaar

13
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Fotopagina
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Eén en al vurigheid deze winter want vanaf 28 december tot en met
4 januari is het weer Wintervuur. Met lokaal én internationaal circus,
theater, muziek, openluchtvoorstellingen, wandelingen… en veel
meer. Deze editie vindt plaats aan het Lobroekdok en op verschillende
locaties op Antwerpen Dam. Elke dag vanaf 16u is het Wintervuurplein
open en elke avond zijn er gratis concerten. De vuurkunstenaars van
Divi-Divi zorgen er ook dit jaar weer voor dat je het buiten niet koud
hoeft te hebben. Naast de verwarmde banken vind je over het ganse
festivalterrein vuur in al zijn vormen.
Noteer alvast 28 december in je agenda met openingsstoeten
vanuit Antwerpen Dam, Merksem en Deurne Noord en
een vuurspektakel op het Wintervuurplein. En blokkeer de
volledige tweede week van de kerstvakantie, tot 4 januari 2020.
Tickets vanaf 23/11/19 op www.wintervuur.be
We kijken er naar uit samen op ontdekkingstocht te gaan!

Wintervuur zoekt vrijwilligers!
Zin om als vrijwilliger mee je schouders te zetten onder dit Antwerpse
podiumkunstenfestival? Weet je van aanpakken en ben je sociaal? Kan je een of
meerdere dagen komen helpen?
Mail naar Karen.Vanpeel@antwerpenkunstenstad.be voor meer info. We zoeken
animatoren, ticketscanners, begeleiders, flyeraars, toezichters…

Openingsstoet
Op 28 december om 18.00u verzamelen we aan drie verschillende
vertrekpunten in de omgeving om samen in een grote, kleurrijke stoet
naar het Wintervuurplein te wandelen. Je kan meewandelen vanaf:
• Dam: vertrekpunt Elegast vzw
• Deurne-Noord: vertrekpunt Cinema Rix
• Merksem: vertrekpunt Burgemeester Jozef Nolfplein

Op het Wintervuurplein
Carnivale - De Machienerie
Een kermisdorp vol buitengewone installaties, absurde intermezzo’s en
prachtige attracties die door een vreemd kermisvolkje en toeschouwers
worden bediend en gemanipuleerd. Attracties met ronkende namen
zoals L’imaginarium du Capitain Gustav II, Les Fabuleuses Aventures de
Marquis de Quevilly en Les Tortues Géantes Du Galapagos voeren je
mee naar een onvoorstelbare fantasiewereld. Een uit de hand gelopen
verzameling van objecten, installaties en curiositeiten gepresenteerd
in een verbluffende kermis, met een grote knipoog naar het verleden.
Met een prachtige scenografie van De Machienerie.
Data: Elke dag behalve 1 januari
Uren: van 16.00u tot 20.00u doorlopend
Prijs: rittenkaart € 2 - te betalen aan ticket- en infopunt
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Oil barrel race
Net buiten de lage emissiezone kan iedereen van een jaar of vijf het
tegen elkaar opnemen in deze uit oude olievaten gemaakte wagens.
Vertrekkend van onze pitstop, worden hoge snelheden gehaald in deze
minireplica’s van een Ferrari en een Bugatti uit de jaren vijftig.
Leeftijden: Van 5 tot 15 jaar
Data: Elke dag van 28 december tot 4 januari
Uren: van 16:00 tot 20:00 doorlopend
Prijs: rittenkaart € 2 - te betalen aan ticket- en infopunt

STADSKLANK – Tuning People
Tuning People ging in Antwerpen op zoek naar muzikanten die bereid
waren een kort stuk te spelen voor de camera. In verknipte video’s
toont STADSKLANK een verslag van een reis door en stad. Op vijf
videoschermen gaan de stadsmuzikanten met elkaar in conversatie.
STADSKLANK is een auditieve blauwdruk van de stad, een staalkaart
van wat zich muzikaal afspeelt in de binnenruimtes van de stad.
Prijs: Gratis

Hot Tub
Kom heerlijk tot rust in onze Hot Tub. Breng je badpak, teenslippers en
badjas mee!
Prijs: Gratis

Eten en drinken
Drank vind je in The Barn en op het plein zorgt RUIGG voor verfijnde
streetfood; klassiekers met een twist op maat van het festival, onder
andere loaded fries met bacon & cheese en kimchi.
Op de grill van het open vuur maakt chef Toon De Bock de lekkerste
winterse gerechten klaar!
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Wintervuur Circus
Parbleu ! - Atelier Lefeuvre & André (F)

Al bijna meer dan twintig jaar brengt dit knotsgek en ontroerend duo
bijzondere circusvoorstellingen. De twee kompanen vertalen met
finesse de klassieke slapstick humor naar een poëtische vorm van circus
waarin traagheid en eenvoud centraal.
Oud gereedschap en vondsten uit hun atelier (een truweel, een plank,
een petanquebal, een sloophamer,….) toveren ze om tot bezielde
rekwisieten. Een woordeloze voorstelling voor alle leeftijden!
Data: 28 december om 20.30u | 29, 30 en 31 december om 16.30u
Duur: 70 min.
Prijs: €12
Locatie: Wintervuurplein (circustent) - Slachthuislaan/Denderstraat
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Follow me (by night) - Be Flat (BE)

Twee ‘urban acrobaten’ gebruiken de straten als podium, de gevels als
decor, de kasseien als danstapijt, en lantaarns als belichting…
Volg hun parcours in de Damwijk en ontdek de buurt op unieke wijze.
Schakel je smartphone uit en doe warme kleren aan!
Data: 29 en 30 december om 17.00u | 2, 3 en 4 januari om 17.00u
Duur: 60 min.
Prijs: €10
Leeftijd: Vanaf 6 jaar
Locatie: vertrek Twee Netenstraat 1 – aankomst Wintervuurplein
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Dystonie - Cie. Defracto (FR)

Drie jonge performers verrassen met uitbundige jongleerkunstjes en
scheppen een woordeloze en poëtische wereld waarin de jongleerballen
razendsnel over en weer vliegen.
Data: 2, 3 en 4 januari om 16.30u
Prijs: €12
Leeftijd: Vanaf 10 jaar
Locatie: Wintervuurplein (circustent) - Slachthuislaan/Denderstraat
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Verrrssingsmenu!
Voooossenen: €7,5
Kinneren oo 12
r: €5
Drrnk inbegrepen

2020
NIEUWJAARSDINER

mee oppreeen vvn

nerner JJnssenssiiien

Vriiiig 24

nuuri

Om 17.00u sssrren

PProchiezzzz, TTee Neeenssrrrr 1

e mee periiieven.

Schriif e op iii in bii e buurrrerking,
vii buurrrerking@eeeggss.be of 03 232 60 20,
of spring eens binnen!

Op de agenda
04/12			Sinterpret
			Elegast Den Dam
05/12			
E-Infosessie gebruik tablet/smartphone
			Elegast Den Dam
12/12			
Studio E workshop: Recycled juwelen
			Elegast Den Dam
18/12			Winterspektakel!
			
Buurtsporthal Park Spoor Noord
19/12			
Workshop Studio E: Cadeaumandje maken
			Elegast Den Dam
28/12 – 04/01
Wintervuur komt naar den Dam
			Lobroekdok
24/01			Nieuwjaarsdiner Elegast
			
Parochiefeestzaal Twee Netenstraat 1
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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

