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Voorwoord

Beste buurtbewoners 

Na meer dan een half jaar beginnen we terug tot de normale gang 
van zaken te komen. Onze vaste weekactiviteiten zijn ondertussen 
allemaal terug opgestart. Zo komen er ook enkele van onze vertrouw-
de projecten terug zoals Route 2060 (voordien de culinaire tour) en 
het Repair Café. Uiteraard zorgen we ervoor dat alles op een veilige 
manier gebeurt om besmetting te voorkomen. We vragen ook dat 
deelnemers aan activiteiten een mondmasker dragen. 

Ook de herfst is begonnen. De nazomer zindert. Warmere kledij wordt 
onder de stofnetten vandaan gehaald. En indien er iets ontbreekt, 
bent u altijd welkom om eens te komen kijken op onze kledijzolder. 
Ook op andere manieren kan je je opwarmen door o.a. de gezellig-
heid op te snuiven tijdens de instuif en jonger dan je denkt. Tijdens de 
permanentie kan je langskomen met vragen of voor een warme tas 
koffie of thee.

Team Elegast
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Vaste activiteiten
PERMANENTIE BUURTWERKING
dinsdag 10.00u tot 12.00u
woensdag 13.00u tot 15.00u
donderdag 13.00u tot 15.00u & 18.30u tot 20.00u 
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen 

DIGI DONDERDAG 
donderdag 18.30u tot 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

HUISTAAKBEGELEIDING
dinsdag 16.00u tot 18.00u
donderdag 16.00u tot 18.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen

OEFENKANSEN NEDERLANDS
donderdag 10.00u tot 11.30u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

JONGER DAN JE DENKT
dinsdag 14.00u tot 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
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FIETSMOBIEL
woensdag en donderdag 09.00u tot 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

KLEDIJZOLDER
donderdag 10.00u tot 12.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
 
HOBBYATELIER
dinsdag, woensdag en donderdag 13.00u tot 17.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen

INSTUIF
dinsdag 18.30u tot 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

PUZZELTIME
vrijdag 13.00u tot 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen

WINKELBUS SAMANA
maandag tussen 13.00u en 15.00u, afhankelijk van de opstapplaats



De Permanentie
Welkom voor een tasje koffie of thee 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
en juridische zaken; een computer kan gebruiken,
printen of kopiëren en ook een plek waar je terecht kan voor
psychosociale hulp. Ook Sam van het CAW blijft ons elke woensdag 
versterken! Bij hem kan je terecht voor al je administratieve vragen. 

Sorteerpasjes opladen en/of aanmaken is bij ons sinds 1 januari 2020
helaas niet meer mogelijk. Hiervoor kan je o.a. terecht bij bibliotheek 
Permeke, dienstencentrum De Olijftak of dienstencentrum Essenhof. 
Online opladen kan via https://sorteerpasopladen.antwerpen.be. 
Wens je hier graag hulp bij? Kom gerust langs!  

Dinsdag 10.00u tot 12.00u
Woensdag 13.00u tot 15.00u
Donderdag 13.00u tot 15.00u & 18.30u tot 20.00u 
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
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Digi-donderdag
Tijdens digi-donderdag is iedereen welkom om vragen te stellen rond 
digitale zaken en gebruik te maken van onze computers of  tablets. 
Tijdens dit moment zullen er mensen met de nodige kennis aanwezig 
zijn die je verder helpen op digitaal vlak. Heb je uitleg nodig hoe je 
een nieuw toestel installeert? Of vraag je je af hoe je online iets kan 
bestellen? Weet je niet hoe een muis van een computer werkt? Met 
deze en andere (digitale) vragen kunnen jullie bij ons terecht! 
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Donderdag 18.30u tot 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen



6

Vanaf dinsdag 6 oktober starten we terug met de huistaakbegelei-
ding!  
Weet je kind niet goed hoe te beginnen aan zijn/haar huiswerk? Wil 
je je kind hierbij ondersteunen en weet je niet waar te beginnen? Zijn 
er moeilijkheden met de organisatie van het huiswerk? Heeft je kind 
extra ondersteuning nodig met het leren? Dan kan onze huistaakbe-
geleiding een antwoord bieden. 

Helaas hebben we momenteel een wachtlijst. Wens je graag meer 
info? Stuur een mail naar tine.lemmens@elegast.be of bel naar het 
nummer 03 232 60 20 en vraag naar Tine of kom langs tijdens de 
permanentie.

Dinsdag 16.00u tot 18.00u
Donderdag 16.00u tot 18.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen

Huistaakbegeleiding
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Donderdag 10.00u tot 11.30u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

Vanaf donderdag 8 oktober starten we terug met de oefenkansen 
Nederlands. 
Spreek je nog niet zo goed Nederlands en wil je het graag leren? Of 
zoek je een praatgroep om te oefenen? Dan zijn de Oefenkansen 
Nederlands er voor jou! 
Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat iedereen de kans krijgt om zijn 
Nederlands bij te schaven. Een tasje koffie en/of thee ontbreekt  
uiteraard niet! 
Je kan je inschrijven tijdens de permanentie of bellen naar Tine via het 
nummer 03 232 60 20.  
Wil je graag weten hoe we dit doen? Ben je geïnteresseerd en wil je 
eens komen kijken? Kom dan langs op donderdag en doe mee! 

Oefenkansen Nederlands
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Jonger dan je denkt
Elke dinsdagmiddag komen we samen in de parochiezaal voor een 
activiteit of een babbeltje. De eerste dinsdag van de maand spelen 
we bingo (vanaf 3/11/20), de andere dinsdagen is er tijd voor een 
babbeltje, kijken we samen een film, wordt er een spelletje gespeeld 
of eten we wat lekkers. Of kom gewoon een koffie drinken. 

We plannen ook af en toe een uitstap waar ook mensen die minder 
mobiel zijn aan kunnen deelnemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
Route 2060, een daguitstap in Stormkop … Kortom, altijd leuk en altijd 
iets anders! 

PROGRAMMA - telkens van 14.00u tot 16.00u
6/10  Documentaire Plein Publiek (over publieke ruimte in 2060)
13/10 Verhalenmiddag De Drie wijzen. Vertel een verhaal of kom  
 luisteren en raad of het verhaal al dan niet waargebeurd is
20/11 Pannekoeken 
27/10 Babbeltjes met koffie en koekjes
3/11 Halloween Bingo. 0,50euro per spelletje met heel wat prijzen 
10/11  Babbeltjes met koffie en koekjes
17/11  Rad van fortuin
24/11  Pannekoeken
1/12  Sinterklaas Bingo. 0,50euro per spelletje met heel wat prijzen
08/12 Babbeltjes met koffie en koekjes
Interesse of zelf een leuk idee? Kom zeker eens langs en vraag naar 
Timor.



Bij de vrijwilligers van de Fiets-Mo-Biel kan je steeds terecht voor 
kleine en grotere herstellingen aan een betaalbare prijs. Na herstel 
neemt Fiets-mo-biel contact met je op om de fiets op te halen. 

Jan, Carlo en Jean-Paul verzekeren je van een snelle en goede service

Binnenkort hebben we ook terug 2de handsfietsen te koop. 

 
Woensdag en donderdag van 09.00u tot 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen 
 

Fiets-Mo-Biel
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Op de kledijzolder 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 doen. Voor de twijfelaars is er ook een pas-
hokje.

Donderdag 10.00u tot 12.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1,  
2060 Antwerpen

 
KLEDING SCHENKEN? 
Kleren die je niet meer draagt geven we een tweede leven. 

We vragen je om langs te komen tijdens de permanentie, of even 
contact op te nemen via het telefoonnummer 03 232 60 20 zodat we 
de overhandiging kunnen regelen. 

Kleding en andere zaken die voor onze gevel achtergelaten worden, 
kunnen we helaas niet in ontvangst nemen aangezien dit als sluikstort 
wordt beschouwd.

2
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Kledijzolder



 
 
 
In het hobby-atelier van Studio E is er ruimte voor alle kunstvormen. 
Studio E organiseert elk jaar ook enkele leuke workshops. 

HOBBY-ATELIER 
Hier komen kunstenaars en creatieve zielen samen. Het is een atelier 
dat open is voor iedereen. Momenteel maken verschillende kunste-
naars gebruik van het atelier: een keramist, een pottenbakster, schil-
ders en naaisters. We zijn steeds op zoek naar nieuw talent om het 
hobby-atelier te verrijken!  
 
Dinsdag, woensdag en donderdag 13.00u tot 17.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A,  
2060 Antwerpen 
 
 
 

 
INSCHRIJVEN 
Zoek je een plek om je hobby’s uit te oefenen? Wil je je creatieve geest 
eens kunnen loslaten? 
Je kan je inschrijven door te bellen naar Karen op het nummer 03 232 
60 20. Als je graag wat meer informatie hebt raden we je aan om 
even langs te komen tijdens de permanentie. 
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Hobby-atelier / Studio E



WORKSHOPS 
Iedereen is welkom op onze workshops.  
De gratis workshops zijn kleinschalig maar tegelijkertijd heel uiteen-
lopend: handwerk, keramiek, fotografie, graffiti, zeefdruk, macramé, 
fimo, juwelen, schilderen, beeldhouwen, … Noem maar op! 

Zin om als vrijwilliger een workshop te geven? Neem dan contact op 
met Karen: studio.e@elegast.be of 03 232 60 20 

2
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Instuif
Op dinsdagavond is iedereen welkom om samen een gezelschaps-
spelletje te spelen, te breien of gewoon een babbeltje te slaan.  
Uiteraard hoort hier ook een klein hapje en een drankje bij! 

Heb je ideetjes of vragen? Kom gerust langs en vraag naar Jeroen

 
Dinsdag 18.30u tot 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
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Puzzel je graag en leer je ondertussen graag andere mensen ken-
nen? Wil je eens een andere puzzel in elkaar steken? Wees dan wel-
kom bij onze puzzeltime!  

Wens je hier meer over te weten, vraag dan achter Timor. 

 
 
Vrijdag 13.00u tot 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A,  
2060 Antwerpen 
 
 
 
PUZZELS SCHENKEN? 
Heb je puzzels die je niet meer gebruikt? Ze zorgen voor variatie voor 
onze puzzelaars. Ook kinderpuzzels zijn welkom voor de kindjes die 
naar de huistaakbegeleiding komen of kunnen gebruikt worden voor 
de jongeren van het dagcentrum of andere afdelingen binnen  
Elegast.  

We vragen je om langs te komen tijdens de permanentie of even con-
tact op te nemen via het telefoonnummer 03 232 60 20 zodat we de 
overhandiging kunnen regelen. 

Puzzeltime
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Vanaf 28 september 2020 rijdt de Samana Winkelbus terug elke 
maandag in de namiddag van Antwerpen Dam naar de Colruytwin-
kel in Merksem. Zo kan je samen met andere mensen uit de buurt je 
inkopen doen. 

Reserveer zeker je plaats op de bus tijdens de permanentie bij de 
buurtwerking of via de Samana Boodschappenlijn op het gratis num-
mer: 0800 95 001 (op werkdagen tussen 10.00u en 12.00u). 

Hier vind je de opstapplaatsen en de juiste uren. 

ELKE MAANDAG 
Rit 1 
13.30u: hoek L Lobroekstraat / Ceulemansstraat (aan grasveldje) 
13.35u: hoek L Lobroekstraat / Kalverstraat (t.o.v. Café ‘t Slachthuis) 
13.40u: hoek L Lobroekstraat / Twee Netenstraat (aan de kerk) 
13.45u: Damplein 

Rit 2 
14.15u: hoek L Lobroekstraat / Ceulemansstraat (aan grasveldje) 
14.20u: hoek L Lobroekstraat / Kalverstraat (t.o.v. Café ‘t Slachthuis) 
14.25u: hoek L Lobroekstraat / Twee Netenstraat (aan de kerk) 
14.30u: Damplein 

Heb je een vraag? Bel Jeroen of Timor via het nummer 03 232 60 20 
of buurtwerking@elegast.be

Winkelbus
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Buurtwerking team

Nisrine - Sven - Tine - Jeroen - Timor
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Studio-E workshops
In oktober biedt Studio E drie workshops aan!  

Op 5 oktober gaat de workshop bloemschikken door. We gaan samen 
aan de slag om een mooi bloemstuk te maken, dit onder begeleiding 
van een ervaren bloemiste. We zorgen voor bloemen en groen. Neem 
zelf een oud kopje mee om je bloemstukje in te maken en een aard-
appelmesje en/of snoeischaartje.  

Graag meedoen? Schrijf je dan nog snel in! De plaatsen zijn beperkt.  
Ingang: Twee Netenstraat 1 via de grote, witte poort.  

 
 
 
 

 

Tijdens de twee andere workshops gaan we herfstaquarellen in het 
Hobby Atelier. Deel 1 gaat door op 20 oktober en deel 2 op 27 oktober. 
Beide starten om 18.30u en eindigen om 20.30u. We maken kennis 
met kleurenleer, schetsen en aquarel. We krijgen uitleg van een illu-
strator en gaan hierna zelf aan de slag met aquarel om zo een mooi 
herfststukje te schilderen.  

Graag meedoen? Schrijf je dan nog snel in! De plaatsen zijn beperkt.  
Ingang: Twee Netenstraat 13a 
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Route 2060
Ontdek de smaakmakers van 2060 en ontmoet je buren. 

6 routes doorheen Antwerpen 2060 waarbij per route een activiteit 
wordt aangeboden, ‘s middags een lekker lunch wordt voorzien en 
nadien kan je in het Oude Badhuis genieten van een concert.  

Maak je keuze voor één van de routes en schrijf je in bij het Oude 
Badhuis van maandag tot donderdag tussen 10u en 16u. Stuivenberg-
plein 38, 2060 Antwerpen 

Inschrijven kan vanaf  
maandag 28/09 tot 16/10. 

Kostprijs: 3 euro. 

Voor meer info:  
0498 48 80 82 
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Repair café
Een CD-speler die niet meer open wil? Een computer met kuren?
Dolle radio?
Waarom weggooien als we het niet proberen te herstellen? Breng je 
kapotte spullen mee naar het repair café en we proberen het te toe-
stel weer aan de praat te krijgen. Dat doen we op 24 oktober, gratis.  
 
Meer info: buurtwerking@elegast.be
of 03 232 60 20 of spring even binnen (Twee Netenstraat 1).

Neem je mondmasker mee, wij zorgen ervoor dat je je spullen voor 
het herstel kan ontsmetten. 

Zaterdag 24 oktober 10.00u tot 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen



Daguitstap Stormkop
Samen met PSC-Open Huis, Buurtwerk de WIjk en de Dienstencentra 
uit 2060 gaan we op daguitstap naar Stormkop. Stormkop is gelegen 
aan de droogdokken welke een rijke geschiedenis kennis. Stormkop 
zorgt voor heel wat beleving in de setting van die indrukwekkende 
droogdokken. Tijdens de daguistap kom je meer te weten over Storm-
kop en kan je deelnemen aan verschillende workshops. Meer info op 
de flyer te vinden bij Jonger dan je denkt of bij Timor
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BreekUIT
Op 10 oktober is het BreekUIT. Haal een tegel weg, en zet een  
(gratis) plantje in de plaats. Maak jouw straat mee groener. De hele 
dag zullen mensen in de weer zijn. Neem zeker eens een kijkje of zet 
zelf de plantjes buiten. Wil je mee komen helpen? Kom dan naar de 
Buurtwerking om 10.00u 

Zaterdag 10 oktober 10.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1,  
2060 Antwerpen

Autodelen
Vragen of interesse in autodelen op den Dam?  Klimplant organi-
seert ism autodelen.net op woensdag 18 en donderdag 19 novem-
ber om 20.00u hierover een infosessie voor bewoners.

Wil je graag meer weten over de verschillende deelsystemen in Ant-
werpen Noord of heb je vragen over opstart, kostprijs, enzovoort? 
Kom naar de infosessie en ontdek er alles over!

Gratis, maar inschrijven is verplicht. Schrijf je in bij Timor of Jeroen
Woensdag 18 en donderdag 19 november 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
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Recyclagepunt Damplein
Heb je kleine spullen om te recycleren? Breng ze binnen bij het recy-
clagepunt.
Het recyclagepunt is een mini-recyclagepark dat de stad rondreist.  

 
Dinsdag 27 oktober 08.00u - 13.00u
Damplein, 2060 Antwerpen 
 

SPRK 
SPRK is een multisport-locatie in Park Spoor Noord waar je je spor-
tieve talenten kan ontdekken. Kom skaten op het indoor skatepar-
cours, fitnessen in de conTrainer, ontdek de wondere wereld van het 
circus bij El Circo Del Fuego of volg een opleiding als begeleider van 
sportactiviteiten.  
El Circo Del Fuego heeft er o.a. haar wekelijks gratis open aanbod:
* Woensdag 20.00u-22.00u -> vrije training (met ervaring)
* Donderdag 16.30u-18.00u -> open buurtmoment (-12 jaar)
* Vrijdag 16.30u-18.00u -> open buurtmoment (+12 jaar)
Viaduct Dam, 2060 Antwerpen



Op de agenda
5/10   Studio E: Workshop bloemschikken  
  Elegast Den Dam 

10/10   Breekuitfestival 
  Elegast Den Dam

20/10   Studio E: Workshop herfst aquarel deel 1 
  Elegast Den Dam

22/10   Route 2060  
  Diverse locaties in 2060 met concert in Oude Badhuis

24/10   Repaircafé 
  Elegast Den Dam

27/10   Studio E: Workshop herfst aquarel deel 2 
  Elegast Den Dam 

27/10  Recyclagepunt  
  Damplein 

29/10   Daguitstap Stormkop 
  Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen

18-19/11  Autodelen infomoment Klimplant  
  Elegast Den Dam
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Voorzorgsmaatregelen
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Om jezelf en anderen te beschermen vragen we om tijdens al onze 
activiteiten een mondmasker te dragen. Wij zorgen voor handgel en 
goed verluchte ruimtes waar we in groep kunnen samenkomen. Onze 
ruimtes en gebruikte materialen worden regelmatig ontsmet en ge-
poetst. Houd voldoende afstand tot anderen. Ben je ziek of voel je je 
niet goed, blijf dan thuis. 
We willen al onze activiteiten op een veilige manier laten doorgaan, 
want zo slaan we ons door deze coronaperiode.



Elegast Den Dam
                  BUURTWERKING VAN DE DAMWIJK

Twee Netenst raat  13A

2060 Antwerpen

Telefoon:  03 232 60 20

Mail :  buur twerk ing@elegast .be

Website:  buur twerk ing.e legast .be

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

MET DE STEUN VAN


