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Voorwoord

Beste buurtbewoners,

Wie had verwacht dat we dit ooit zouden meemaken? Vorige maand 
klonk corona nog veraf en nu zitten we er midden in! We leiden nu  
allemaal een afstandelijk leven en missen het sociaal contact van 
voorheen. Gelukkig is dit allemaal van voorbijgaande aard en kunnen 
we het later allemaal aan onze nakomertjes vertellen wat we alle-
maal meemaakten in 2020. Hopelijk is onze volgende editie van het 
buurtkrantje weer een normale uitgave vol met leuke activiteiten. Nu 
alvast wat info en ontspanning.

Team Elegast
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De Buurtwerking tijdens Corona
De buurtwerking is momenteel gesloten en alle activiteiten zijn voor-
lopig geannuleerd. Dit wil niet zeggen dat wij er niet zijn voor jullie! 
We werken van thuis uit om jullie zo goed mogelijk telefonisch en 
digitaal te ondersteunen. Zo bellen we geregeld buurtbewoners op 
om te horen of alles ok is, iemand iets nodig heeft van medicatie, 
boodschappen, wandelen met de hond… Heb je nog geen telefoontje 
ontvangen en wil je dit graag? Heb je vragen, hulp nodig met iets of 
wil je iets aanbieden? 

Laat het ons gerust weten door een briefje in onze brievenbus te 
stoppen op het adres Twee Netenstraat 13a, 2060 Antwerpen. Je kan 
ons ook bellen op het nummer 03 232 60 20 of een mail sturen naar 
buurtwerking@elegast.be . Verder zijn we ook terug te vinden op fa-
cebook en instagram op de pagina ‘buurtwerking Elegast den Dam’. 
We zijn van maandag t.e.m. vrijdag bereikbaar.  

Via digitale kanalen proberen we ook contact te houden met buurt-
bewoners. Zo zijn we gestart met een “digitale ontmoetingsruimte” en 
proberen we de kinderen van de huistaakbegeleiding te ondersteu-
nen via computer. Meer info hierover vind je terug in het buurtkrantje.
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Digitaal inclusieve wijk
Dag buurtbewoner, 

Mijn naam is Nisrine Ben Moh. Velen onder 
jullie zullen mij wel al ontmoet hebben. Ik 
was namelijk stagiaire bij de buurtwerking. 
Sinds 17 februari ben ik er een vaste me-
dewerker. Vanuit Elegast trek ik het project 
Digitaal Inclusieve Wijk in Antwerpen-Dam. 
Ik ga vanuit een digitale bril de wekelijk-
se activiteiten van onze buurtwerking in 
vraag te stellen en nieuwe acties onderne-
men.   

Tijdens de coronaperiode is het heel duidelijk dat de digitale wereld 
nodig is om in contact te blijven met familieleden, vrienden,.. Daarom 
wil ik jullie het een en ander meegeven om gebruik te maken van de 
digitale wereld. Buurtbewoners kunnen met mij videobellen. Er zijn 
handleidingen (WhatsApp, Skype en Hoplr) om op een heel duidelijke 
manier deze te kunnen downloaden om nadien te kunnen bellen met 
uw familie, vrienden,.. Verder is internetverbinding natuurlijk een must 
om deze zaken te gebruiken en stelt Telenet tijdelijk vouchers (gratis! 
internetverbinding) open voor mensen/kinderen die dit nodig hebben. 
Hou zeker onze Facebookpagina en Instagram in de gaten of spring, 
binnenkort zeker binnen om op de hoogte te zijn over de acties die ik 
ga ondernemen.  

- Nisrine
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Voorstelling Timor
Hallo inwoner of bezoeker van den Dam,  
 
Ik ben Timor Nonneman, 35jaar en sinds 16 
maart ben ik aan de slag bij de Buurtwer-
king van Elegast Dam waar ik een topteam 
mag komen versterken. Het is nogal een 
bizarre start in volle coronacrisis, maar ook 
nu moeten we er zijn met buurtwerking zo-
dat we met z’n allen deze periode kunnen 
doorstaan.  

 
Voorheen was ik werkzaam bij PSC-Open Huis, een armoedevereni-
ging/buurtwerking aan het Schoolplak in 2060 waar ik 13jaar graag 
heb gewerkt. Via gezamenlijke activiteiten met de buurtwerking van 
den Dam leerde ik al een aantal buurtbewoners kennen en merkte ik 
dat er op den Dam een goeie sfeer hangt en er heel wat te doen is.  
 
Ik hoop dat ik op den Dam snel ingeburgerd geraak en mijn weg vind 
in de vele initiatieven. Heb je zelf een idee, een suggestie of kan ik je 
helpen bij een vraag, spreek me aan bij de buurtwerking of ergens op 
den Dam waar ik binnenkort dagelijks te vinden ben. 

- Timor 
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Corona info
Hoe komt het dat mensen niet meer buiten komen? En wanneer ze 
wel buiten zijn, ze op een afstand van mij stappen? Wat is dit coro-
navirus? Wat is er aan de hand en wat wordt er aan gedaan? Veel 
gestelde vragen van bezorgde buurtbewoners zetten we nu op een 
rijtje. Heb je hierna nog vragen? Bel ons gerust op het nummer  
03 232 60 20 of mail naar buurtwerking@elegast.be . Je kan ook gratis 
bellen naar de infolijn van de overheid: 0800 14 689.  
Heb je geen belwaarde en/of internet? Geen probleem! Stop een 
briefje met je vraag in onze brievenbus. Wekelijks komt een collega de 
bus legen en beantwoorden we je vraag zo snel mogelijk!  

Wat is er aan de hand? 
Enkele maanden terug is er een virus uitgebroken, COVID-19 of ook 
het coronavirus genoemd. Dit is een virus dat nog niet gekend is. Dat 
maakt dat de medische wereld nu volop bezig is met een vaccin te 
ontwikkelen. Het virus is van mens tot mens overdraagbaar en dus 
erg besmettelijk. Het heeft zich ondertussen verspreid over verschil-
lende landen. Sinds enkele weken is dit ook in ons klein Belgiëlandje 
binnengedrongen waardoor organisaties, bedrijven enz. nu gesloten 
zijn en veel mensen van thuis uit werken.  

Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus (COVID-19)? 
De symptomen wisselen van milde tot ernstige luchtwegaandoe- 
ningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.  
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Bepaalde bevolkingsgroepen worden beschouwd als “risicogroepen”; 
zij zijn meer kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen. 
Het gaat hier voornamelijk over personen ouder dan 65 jaar en per-
sonen die lijden aan ernstige chronische ziektes. 

Ben ik beschermd tegen het coronavirus als ik me dit jaar liet inenten 
tegen griep of tegen pneumokkokken? 
De griep en het coronavirus zijn 2 zeer verschillende virussen. Het 
vaccin tegen de seizoensgriep beschermt niet tegen het coronavirus. 
Het vaccin tegen pneumokokken beschermt niet tegen virale longont-
stekingen. 

Hoe verspreidt het coronavirus zich? 
Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine drup-
peltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt 
het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie 
die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen 
binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de 
besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint 
door meer dan 1,5 meter afstand te houden van zieke personen, het 
gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor 
een goede handhygiëne. 

Hoelang overleeft het coronavirus op gladde oppervlakken en mate-
rialen, en kan ik zo besmet geraken? 
Het coronavirus overleeft gemiddeld zo’n drie dagen op gladde op-
pervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels …). Wie 
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virusdruppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, 
kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en 
grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken die door 
veel mensen worden aangeraakt. Door een oppervlak te ontsmetten, 
worden de virusdeeltjes verwijderd. Op absorberend materiaal (zoals 
karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is 
zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht.  
 
Wat moet ik doen als ik deze symptomen heb? 
Ga niet langs je huisarts of de spoed! Neem in plaats daarvan eerst 
telefonisch contact op met je arts. Vertel je symptomen, contacten en 
eventuele reisgeschiedenis. De arts zal op basis van een specifieke 
procedure kunnen beoordelen bij welke personen een coronavirustest 
moet worden overwogen. Hou er rekening mee dat je ook de winter-
griep kan hebben. 
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BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN 
ZOALS HET CORONAVIRUS COVID-19 
OF DE SEIZOENSGRIEP!

WAS REGELMATIG JE HANDEN.

GEBRUIK ELKE KEER EEN NIEUW PAPIEREN 
ZAKDOEKJE EN GOOI HET WEG IN EEN 
AFSLUITBARE VUILNISBAK.

HEB JE GEEN ZAKDOEKJE BIJ DE HAND? 
HOEST OF NIES IN DE BINNENKANT VAN 
JE ELLEBOOG.

BLIJF THUIS ALS JE ZIEK BENT.

1

2

3

4

V.U. TOM AUWERS, VICTOR HORTAPLEIN 40/10, 1060 BRUSSEL

ALLE INFO OP

www.info-coronavirus.be
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Wanneer mag ik buiten komen? 
Je wordt verwacht van zoveel mogelijk thuis te blijven. Je mag enkel 
buitenkomen voor volgende zaken:  
	 •	Een	verplaatsing	voor	je	werk	
	 •	Absolute	noodzakelijke	verplaatsingen	(doktersbezoek,	 
   boodschappen doen in een voedingswinkel, het postkantoor, 
   de bank, de apotheek, brandstof of hulp aan een persoon in  
   nood) 
	 •	Hulp	bieden	aan	minder	zelfredzame	personen	(minderjari-	
   gen, ouderen, gehandicapten, kwetsbare personen) 
	 •	Fysieke	activiteiten	in	openlucht:	wandelen,	joggen	en	fietsen.	 
Alle andere activiteiten zijn verboden. 
Deze maatregelen gelden (voorlopig) t.e.m. 3 mei. 

Welke winkels blijven open? 
Alle winkels zijn gesloten, behalve: 
	 •	Voedingswinkels,	inclusief	nachtwinkels	(tot	22u)
	 •	Dierenvoedingswinkels	
	 •	Apotheek	
	 •	Krantenwinkels	
	 •	Tankstations	en	brandstofleveranciers	
	 •	Tuincentra	en	doe-het-zelf	zaken 

Algemene maatregelen
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Blijven de scholen open? 
De lessen worden geschrapt (kleuter/lager/middelbaar) alsook bui-
tenschoolse activiteiten. Scholen verzekeren het onthaal van kinderen:  
	 •	waarvoor	de	ouders	in	de	gezondheidszorg	werken	
	 •	in	de	essentiële	publieke	sectoren	werken	
	 •	of	wanneer	de	ouders	geen	andere	mogelijkheid	hebben
   dan opvang bij de grootouders 

Worden bijeenkomsten toegestaan?  
Alle bijeenkomsten, culturele, sociale, feestelijke, folklorische, sportieve 
of recreatieve activiteiten zijn verboden t.e.m. voorlopig 3 mei, onge-
acht of ze privé of publiek zijn.  

Blijft het openbaar vervoer rijden? 
Ja, maar wordt zo georganiseerd dat de sociale afstand gegaran-
deerd kan worden. De chauffeur of conducteur kan ook toegang tot 
het vervoersmiddel weigeren wanneer de afstand niet gegarandeerd 
kan worden. Neem het openbaar vervoer enkel als het echt nodig is. 
De betaalautomaten van het openbaar vervoer blijven open.  

Mogen taxi’s nog klanten vervoeren? 
Taxidiensten en alternatieve taxidiensten blijven in gebruik. Taxichauf-
feurs mogen maar één persoon per keer in de taxi vervoeren. Een 
gezin dat onder hetzelfde dak woont mag samen in één taxi. 
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Hoeveel personen mogen in een privéwagen zitten? 
Net zoals bij taxi’s mag er slechts één persoon meerijden, dus maxi-
mum 2 personen per wagen. Het gezin mag in één auto meerijden. 
Het is aangeraden om de auto regelmatig te verluchten. 

Wat als ik niet onder hetzelfde dak woon met mijn partner? 
Je moet het contact beperken tot je gezin en eventueel één extra per-
soon. Je mag dus nog jouw partner bezoeken. Doe het natuurlijk niet 
als je zelf of hij/zij ziek is of symptomen vertoont.  

Mag ik nog met vrienden samenkomen? 
Nee, alle samenscholingen vanaf 2 personen zijn verboden. Enkel ge-
zinsleden die onder hetzelfde dak wonen mogen met meer personen 
naar buiten gaan. 
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Mag ik mijn familie bezoeken die niet bij mij woont? 
Bezoek aan familie die niet onder hetzelfde dak woont, wordt afgera-
den, behalve om hulp te bieden aan kwetsbare familieleden (oude-
ren, mindervaliden, minderjarigen en andere kwetsbare personen). 

Diensten die nog wel mogen doorgaan op locatie
	 •	Thuiszorg	en	thuisverpleging
	 •	Zorg	aan	personen	met	een	beperking	
	 •	Opvangtehuizen	voor	mishandelde	vrouwen	
	 •	Voedselhulpbedeling	
	 •	Nachtopvang	voor	mensen	met	sociale	problemen	

2
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Tijdelijk werkloos
Heel wat mensen zijn thuis met tijdelijke werkloosheid wegens over-
macht. Vanaf 13.03.2020 (en voor de volledige duur van de regerings-
maatregelen) wordt een soepele toepassing van het begrip over-
macht aanvaard en worden alle situaties van tijdelijke werkloosheid 
door het coronavirus beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens 
overmacht, ook al kan er bijvoorbeeld nog enkele dagen worden 
gewerkt.  

Werknemers in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zijn vrijge-
steld van wachttijd. Ze hebben dus onmiddellijk recht op uitkeringen 
zonder dat ze eerst een aantal dagen arbeid in loondienst of gelijk-
gestelde dagen moeten bewijzen. 

Bij tijdelijke werkloosheid krijgen de werknemers tot 30/06/20 een be-
drag gelijk aan 70% van hun gemiddelde begrensde loon (begrensd 
tot 2.754,76 euro per maand). Werknemers die tijdelijk werkloos wor-
den gesteld wegens overmacht (reden ‘coronavirus’), krijgen naast de 
werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, 
 
Ik ben volledig werkloos: wat met mijn stempelkaart? 
Ben je volledig werkloos, dan raden we aan online te stempelen.  Het 
is veilig, makkelijk en snel.  Zeker nu heeft het online stempelen niets 
dan voordelen: je ‘kaart’ wordt volledig elektronisch behandeld.  Zo 
blijft het veilig voor jou en voor de vakbond.  
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Ik ben werkzoekend. Wat mag ik van de VDAB verwachten? 
Ook de VDAB neemt maatregelen om het coronavirus te beperken.  
Surf naar de website van de VDAB voor alle actuele informatie over 
de dienstverlening.   
Voor vragen kan je de VDAB telefonisch bereiken via 0800 30 700. Zij 
staan je ook bij in geval je geen internet hebt om je stempelkaart in 
orde te brengen.  

De FOD Financiën organiseert dit 
jaar geen zitdagen tax-on-web 
omwille van de corona-maatrege-
len. Als alternatief bieden zij ver-
eenvoudigde aangiftes aan en zijn 
telefonische afspraken mogelijk op 
het nummer 02 572 57 57,  
elke werkdag van 8.30u tot 17u. 

Belastingaangifte
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Veel mensen krijgen de laatste tijd heel wat waarschuwingen of 
misleidende gezondheidstips via sms, whatsapp, e-mail of facebook. 
Bijna al deze berichten geven valse informatie en zijn bedoeld om 
mensen in de war te brengen. Stuur daarom deze berichten niet door 
en raadpleeg voor de juiste informatie van de overheid de krant of 
het nieuws. We moeten ons niet nodeloos ongerust maken. Hier een 
overzicht van een paar van deze berichten:
	 •	Neen,	leidingwater	drinken	is	niet	slecht	en	je	wordt	er	ook		
    niet door besmet met het coronavirus
	 •	Neen,	huisdieren	zoals	hond	en	kat	zijn	niet	vatbaar	voor	het	 
    coronavirus. Maar voorzichtigheid kan nooit kwaad.
	 •	Neen,	je	mond	spoelen	met	warm	of	zout	water	helpt	niet	 
    tegen corona. Ook look eten helpt niet tegen corona (hoewel
    je dan wel  makkelijker de mensen op afstand houdt ;-) )

Nepberichten over coronavirus
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	 •	Neen,	testen	of	je	langer	dan	10	seconden	je	adem	kan	in- 
    houden geeft geen bewijs of je al dan niet besmet bent met 
    corona.
	 •	Neen,	je	neus	ontsmetten	met	jodium	helpt	niet	tegen	corona
	 •	Er	zijn	geen	aanwijzingen	dat	vitamine	C	het	virus	stopt.
	 •	Let	op	met	advertenties	om	mondmaskers	te	kopen.	Deze 
    advertenties zijn vals en gemaakt door mensen die uit zijn
    op andermans geld. 
	 •	“Vanavond	zullen	er	5	helikopters	desinfecterende	middelen	 
    spuiten” => Dit bericht is nep
	 •	Ben	je	met	bloedgroep	A	vatbaarder	voor	Corona	dan	met
    Bloedgroep O?  => Nee, de studie die rondgaat geeft onvol- 
    doende bewijs
	 •	Plots	verlies	van	reuk	en	smaak	kan	mogelijk	wijzen	op	 
    coronabesmetting => Het is inderdaad een van de sympto- 
    men. 

2
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Gratis wifi
Telenet opent publieke internetconnecties voor leerlingen zonder  
internettoegang.

Wil jij een toegangscode om zo 
je leerstof te onderhouden en je 
schoolwerk te doen? Neem dan 
contact op met ons! 03 232 60 20 
of buurtwerking@elegast.be

Hulp bij Apps op je GSM
Samen met Samenlevingsopbouw De Stek werk-
ten we een aantal “digi gidsen” uit in het kader 
van het project “Digitaal Inclusieve Wijk”.

In deze handleidingen vind je stapsgewijs uitleg over hoe je Skype, 
WhatsApp en Hoplr kunt gebruiken op je GSM. Hiermee kan je met zo 
weinig mogelijk begeleiding deze app installeren en gebruiken om je 
contacten ook op het digitaal platform te bereiken. Sociale contacten 
behouden is heel belangrijk voor iedereen. Mede door deze handlei-
ding willen wij een steentje bijdragen om zoveel mogelijk mensen ook 
digitaal in contact te brengen en te houden met hun families, vrien-
den en kennissen.
Heb je graag zo’n gids, geef een seintje op 03 232 60 20 of  
buurtwerking@elegast.be
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Digitale ontmoetingsruimte
Om elkaar toch nog te kunnen zien en een babbeltje te doen hebben 
we een “digitale ontmoetingsruimte” aangemaakt. Op deze digitale 
ontmoetingsruimte kan je dag en nacht terecht. Spreek er dus gerust 
af met vrienden, buren, Dammenaars,...  

Op bepaalde momenten doen we 
met de Buurtwerking een oproep 
om samen te komen op deze ont-
moetingsruimte.  

•	Dinsdag	tussen	18u30	en	19u30
•	Donderdag	tussen	14u	en	15u
•	Donderdag	tussen	20u30	en	21u30

Via deze deze link komen jullie er terecht: 

https://meet.jit.si/BuurtwerkingElegastDam

Tip: gebruik Google Chrome voor optimaal gebruik

(Google Chrome kan je gratis downloaden)

2
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Facebook Live
De buurtwerking zal elke dins-
dag om 15u live komen op de  
facebookpagina van “Buurt-
werking Elegast Den Dam”. 
Hierbij willen we graag in 
contact blijven met de buurt-
bewoners en jullie blijven 
helpen met hulpvragen. We 
geven een overzicht van nieu-
wigheden en waar we met de 
buurtwerking mee bezig zijn. 

Verder willen we mensen doorverwijzen naar de juiste organisaties en 
er zijn ter ontspanning ;-) Moest dit interessant zijn voor de buurtbe-
woners dan willen we dit zeker in de toekomst herhaaldelijk doen. 

Dus heb je dinsdagmiddag niets gepland?  
Kom	dan	zeker	kijken	of	stel	uw	vragen	stellen	tijdens	onze	live!	Tot	
dan!
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Buurtwerk Antwerpen
Sinds kort is er een nieuwe handige website ter beschikking! 

www.buurtwerkantwerpen.be

•	Je	vindt	er	een	handig	overzicht	van	de	buurtwerkingen	in	 
Antwerpen en hun aanbod vandaag.
•	Je	vindt	er	een	actuele	sociale	kaart	van	dienst-	en	hulpverlenings-
organisaties, opgedeeld per thema (daklozenopvang, voedselbede-
ling, gezondheid, financiën,…)
•	Je	vindt	een	digitaal	aanbod	en	het	beschikbare	online	vrijetijdsaan-
bod van buurtwerking Elegast  Den Dam en andere organisaties. 

Deze website is ontstaan vanuit verschillende Antwerpse buurtwerken, 
in	samenwerking	met	studenten	van	de	KdG-Hogeschool. 

www.buurtwerkantwerpen.be is nog volop in ontwikkeling en wordt 
regelmatig aangevuld.

Ga zeker eens kijken en … hou het gezond!

2
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Huistaakbegeleiding

 

Digitale huistaakbegeleiding:
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Via de digitale weg zullen we de
kinderen zo goed mogelijk
ondersteunen. Met dank aan onze
vrijwilligers die zich ook via deze
weg beschikbaar stellen voor
individuele huistaakbegeleiding.

Activiteiten voor thuis met de 
kinderen
Ben je in tijden van Corona op zoek naar activiteiten of spelletjes om 
te doen met je kinderen? Misschien vind je wel iets terug in dit lijstje
•	Welk voorwerp is verdwenen? 

Leg allemaal voorwerpen op een deken. Eén iemand mag een 
voorwerp wegnemen en de andere persoon of personen moeten 
raden welk voorwerp weg is genomen. Daarna is het de beurt aan 
iemand anders om een voorwerp weg te nemen

•	Bowlen of golf in huis
Schuif meubels aan de kant of maak gebruik van een lange gang. 
Stel	lege	flessen	op	als	bowlingkegels	en	gebruik	een	tennisbal	om	
deze	flessen	om	te	gooien.	Noteer	het	aantal	punten	per	beurt	en	
degene met de meeste punten wint!
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•	Papieren vliegtuigjeswedstrijd
Vouw vliegertjes met de kinderen. Maak een kartonnen bord met 
gaatjes in en schrijf punten bij elk gaatje. Hoe kleiner het gaatje, 
hoe hoger de score. Hang het in een deurgat, en laat je kroost naar 
hartelust vouwen en gooien.

•	Met de knuffels van de kabelbaan
Met een simpele klerenhanger en wat draad maak je voor de fa-
voriete knuffels of poppen van je kinderen een indoor kabelbaan. 
Span een koord of lint tussen een hoog geleden plaats en iets lager 
gelegen plekje. Maak de knuffels of poppen vast aan de klerenhan-
ger, en laat ze zo naar beneden zoeven.

•	Karaoke
Doe thuis karaoke met filmpjes die je vindt op youtube. Je vindt er 
heel wat afspeellijsten van karaokenummers

•	Zoek op YouTube naar kinderyoga en doe samen een lesje
•	Stop motion animatiefilmpje maken

Maak een verhaal en laat je figuurtjes (legomannetjes, playmobiel, 
poppen, of figuurtjes in klei) meespelen in het verhaal. Neem van 
elke stap in het verhaal een foto via een programmatje dat je gratis 
kunt downloaden en op je smartphone of tablet kan zetten

• Dansfimpjes
Op Youtube vind je heel wat filmpjes waarop je dansmoves kan 
nadoen	met	je	kinderen.	Zoek	opdracht:	“Just	Dance	Kids”

Bezoek onze website buurtwerking.elegast.be voor nog meer spel- of 
knutseltips
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Woordzoeker
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QUIZ over de buurt
Stuur je antwoorden in voor 1 mei naar timor.nonneman@elegast.be of steek 

je antwoordformulier in onze brievenbus: Twee Netenstraat 13a, 2060 Ant-

werpen. Bekendmaking van de antwoorden en de winnaars op dinsdag 5 

mei op onze facebookpagina “Buurtwerking Elegast den Dam”. Winnaars 

worden nadien ook per telefoon op de hoogte gebracht.

Naam: ........................................................... 

Telefoonnummer: ...................................... 

Adres: ............................................................ 

 

1. Welk van onderstaande dokken werd het eerst gedempt?

 a. Noordschippersdok

 b. Zuiderdokken

2.	In	de	Lange	Dijkstraat	ligt	de	Sociale	Kruidenier	van	OCMW	Antwerpen,	hij			 

    is genoemd naar de Cinema die vroeger in dat gebouw gelegen was. Hoe  

    heet die cinema of hoe heet die sociale kruidenier?

     …………….....................................

3. Waar was vroeger de brandweerkazerne in onze buurt?

 a. Sint Amandusstraat

 b. Dambruggestraat

 c. Viséstraat 
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4. In Antwerpen Noord kennen wij de oudste autovrije winkel wandelstraat 

van Antwerpen, namelijk de Offerandestraat. In welk jaar werd deze straat 

autovrij?

 a. 1955

 b. 1962

 c. 1970

5. Elke stad kent wel zijn Nachtburgemeester. De nachtburgemeester van    

    Antwerpen woont uiteraard in de Seefhoek. Hoe heet hij?

 a. Vital Baeken

 b. David Davidse

 c. Jan Fabre

6. Het zwembad in de Veldstraat heeft een speciale lengte. Het is niet 25,

    maar langer. Hoe lang is het dan wel?

 ………………..............

7. Antwerp Skate Planet had vroeger een grote locatie op den Dam. Waar  

    was die gelegen?

 ………………..............

8. Station Dam had oorspronkelijk een andere naam, welke was deze?

 a. Station Dambrugge

 b. Station Stuyvenberg

 c. Station Antwerpen Noord

9. Wat was de naam van de brug die de verbinding vormde tussen  

    Antwerpen Dam en Merksem. Onlangs werd de brug afgebroken

 ………………..............

10. Op de locatie waar vroeger Buurthuis Dam-Schijnpoort gelegen was,  

     bevindt zich nu een restaurant. Hoe heet het restaurant?

 ………………..............
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