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Voorwoord

Beste buurtbewoners,
Nét toen ons vorige buurtkrantje in jullie brievenbus zat, moest een
groot deel van onze activiteiten door de nieuwe maatregelen geannuleerd worden.
Alle (toekomstige) aanpassingen van openingsuren en activiteiten komen op onze website buurtwerking.elegast.be of onze sociale media
(facebook en instagram). We hopen dat we na de kerstvakantie ook
de andere activiteiten kunnen hervatten en jullie allen terug mogen
ontvangen!
We wensen u alvast een fijn eindejaar en op naar een 2021 waar alles
weer z’n normale gangetje mag gaan.
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

Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
FIETSMOBIEL
fiets voor herstelling binnenleveren tijdens de permanentie

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

Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
DAMMOBIEL
elke werkdag in de namiddag
reservatie via 0492 248 242 of buurtwerking@elegast.be
HUISTAAKBEGELEIDING
dinsdag en donderdag
16.00u – 16.45u
17.00u – 17.45u
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OEFENKANSEN NEDERLANDS
donderdag: 10.00u – 11.30u

Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
HOBBYATELIER, DIGIDONDERDAG, INSTUIF, PUZZELTIME EN
JONGER DAN JE DENKT
Gaan voorlopig niet door.
We houden u op de hoogte wanneer we terug starten
WINKELBUS SAMANA
rijdt voorlopig niet uit
contacteer de Dammobiel voor vervoer naar de supermarkt

TERUG
OPEN OP
4/1/2021

EL EGAST
BUURTW ERK� NG
�S ER EV EN T �E S
TUSSEN U�T .
WE Z�EN �UL L�E
GRA AG T ERU G
N A DE
KERSTV AKANT �E !
F� �N E
FEEST DAGE N!
GESLOTEN
21/12/2020
- 1/1/2021
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De Permanentie
Tijdens de permanentie kan je terecht bij de Buurtwerking met vragen
over administratieve en juridische zaken. Je kunt een computer gebruiken, een document printen of kopiëren en het is een plek waar je
terecht kan voor psychosociale hulp.
Ook onze collega’s van het dagcentrum versterken ons tijdens de permanentie. Iedereen helpt jullie met plezier verder!
Geraak je niet tot de permanentie en heb je wel graag een telefonische babbel? Laat het ons weten en dan bellen we je graag op!
Dinsdag: 10.00u – 12.00u
Woensdag: 13.00u – 15.00u
Donderdag: 13.00u – 15.00u

Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
Opgelet: tijdens de kerstvakantie is de buurtwerking gesloten.
Op dinsdag 5 januari 2021 bent u terug welkom op de permanentie
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Fietsmobiel
De vrijwilligers Jan, Carlo en Jean-Paul zijn terug van start gegaan. Zij
herstellen je fiets aan democratische prijzen. Momenteel zijn er nog
geen fietsen te koop.
Heb je een fiets die hersteld dient te worden? Breng deze dan binnen
tijdens de permanentie. De vrijwilligers herstellen deze op woensdag
en nemen contact met je op wanneer je jouw fiets terug kunt ophalen.
Binnenleveren fiets op:
Dinsdag: 10.00u – 12.00u
Woensdag: 13.00u – 15.00u
Donderdag: 13.00u – 15.00u

Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
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Kledijzolder
De kledijzolder is terug geopend! De vrijwilligers Anita, Arlette, Blandine en Greta zijn achter de schermen druk bezig geweest om alle
kledij uit te zoeken en te sorteren.
Wil je graag een koopje slaan met tweedehands alsook nieuwe kledij?
Kom dan zeker eens langs! De prijzen liggen tussen 0,20€ en 3€.
Heb je een overschot aan kledij, schoenen, kapstokken en weet je niet
waar het te brengen? Het is bij ons zeker welkom! Breng het gerust
langs tijdens onze permanentie.

donderdag van 10.00u tot 12.00u

Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
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Dammobiel
Den Dammobiel is een go-cart voorzien van plexiglas tussen de 4
zitplaatsen. Elke werkdag rijden we ermee door den Dam langs unieke en verborgen plekjes van de wijk. Onderweg een babbeltje met de
medepassagiers en afsluiten doen we steevast met een koffie of thee
op onze kosten. Wil je zelf eens meerijden of aan het stuur zitten? Laat
het ons weten op 0492 248 242 of via buurtwerking@elegast.be
Zie je den Dammobiel rijden en er is nog een plaatsje vrij? Spring er
dan gerust op! Elegast on the road
Op maandag kan je reserveren om naar de winkel te rijden op de
Slachthuislaan (Aldi, Lidl en binnenkort Albert Heijn). We nemen je
boodschappen mee op de Dammobiel en zetten je terug thuis af.

maandag, dinsdag en vrijdag: vertrek om 14.00u
woensdag en donderdag: vertrek om 15.00u

vertrek aan Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
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Huistaakbegeleiding
Ook de huistaakbegeleiding zetten we moedig door, alleszins via de
digitale weg. Zowel de vrijwilligers als de stagiaires begeleiden de
kindjes via whatsapp doorheen de week. Op deze manier volgen we
hen op om enige achterstand te vermijden.
Momenteel hebben we een lange wachtlijst. Toch kan je je kind(jes)
inschrijven voor de huistaakbegeleiding. Wil je dat ze sneller geholpen
worden? Kom dan even langs tijdens de permanentie of neem contact op en dan geven we met plezier een lijst met andere organisaties
die ook huistaakbegeleiding aanbieden.
Samen geraken we erdoor!
Dinsdag en donderdag
16.00u – 16.45u
17.00u – 17.45u
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Oefenkansen Nederlands
De oefenkansen Nederlands ging online! Dankzij Jitsi meet konden
de vrijwilligers Annelies en Ingrid en de deelnemers gratis digitaal
samenkomen en de gesprekken onderhouden. Wat een hele puzzel
was, hebben de vrijwilligers goed onder de knie gekregen!
Na de kerstvakantie gaat oefenkansen Nederlands terug door op den
Dam. Met een (voorlopig) maximum van 4 deelnemers zetten we
samen door.
Ken je iemand die ook graag zijn/haar Nederlands oefent?
Kom dan langs op donderdag bij de buurtwerking! Inschrijven kan ter
plaatse.

Donderdag 10.00u tot 11.30u

Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
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Team Buurtwerking

Jeroen Buytaert
0499 895 093

jeroen.buytaert@elegast.be

tine.lemmens@elegast.be

Nisrine Ben Moh
0492 248 249

Timor Nonneman
0492 248 242

nisrine.ben.mob@elegast.be

timor.nonneman@elegast.be

Sven De Loght
03 232 60 20

Chiara Omayra (stage)
03 232 60 20

sven.de.loght@elegast.be
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Tine Lemmens
0492 248 248

buurtwerking@elegast.be

Wat doet de buurtwerking
Je kunt met heel veel zaken terecht bij de buurtwerking. In een kort
filmpje geven we een overzicht van ons aanbod. Je kunt het filmpje bekijken door de QR code te scannen met de camera van je
smartphone.
Heb je nog vragen of heb je zelf iets te
melden?
Contacteer ons op 03 232 60 20 of via
buurtwerking@elegast.be

Laptops
Woon je op den Dam en werkt je
laptop niet? Of heb je er geen ter
beschikking? Neem contact met
ons op en we zoeken samen naar
een oplossing! Contacteer Nisrine
op 0492 248 249 of
nisrine.ben.moh@elegast.be
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v.u.: Eric Joris, Schoolstraat 5, 2060 Antwerpen

NOMINATIE

#2060bylight
Noteer hier het adres van de raamversiering die jij
hebt gekozen om te nomineren:
Straat: ______________________________________________ nr:_________
Jouw nominatie kan je binnenbrengen bij:
Dienstencentrum Seeeoek: Onderwijsstraat 13
PSCCOpen Huis: Schoolstraat 5
Buurtwerking
Elegast Dam: Twee Netenstraat 13A
2
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Buurthuis de Buurt: Van Schoonhovensbraat 74
Buurtwerk de Wijk: Willy Van der Steenplein 1

Ontdekking troef
Onze subsidieaanvraag bij Iedereen
Verdient Vakantie werd goedgekeurd!
Af en toe er even tussenuit kan écht goed
doen, zeker in deze bizarre tijden.
Vanaf nu kunnen we beginnen plannen
om met heel wat volk van den Dam,
coronaproof, verrassende plekken in
Vlaanderen te ontdekken!
Binnenkort meer info!
#ontdekkingtroef
#1234dendamishier
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Fotozoektocht op den Dam
Wie kent den Dam of heeft zin om den Dam beter te leren kennen?
Doe mee aan de fotozoektocht en win iets lekkers bij
Mama’s Bakkerij (Lange Lobroekstraat 199)
Op elke foto staat een huis of gebouw waar je het huisnummer van
moet vinden. Tel alle 14 huisnummers die je moet vinden op en stuur
de som per sms naar 0492 248 242. Vergeet je naam niet in de sms te
zetten. Als het getal juist is, sturen wij je een bericht waarmee je in Mama’s Bakkerij iets lekkers kan halen (actie tot 15/01/21, maximum 1 product per bericht)
Veel succes! 				

Met steun van #ontdekkingtroef

foto 1

foto 2
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foto 3

foto 4

foto 5
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foto 6

foto 7

foto 8
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foto 9

foto 10

foto 11
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foto 12

foto 13

foto 14

Heb je de smaak te pakken? In januari komt een boekje
uit met nog meer wandelingen en zoektochten in 2060
2
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Input conceptontwerp publieke
ruimte Slachthuiswijk

Tekst: Griet Baeten
van Billie Bonkers

Wijkwandelingen, focusgesprekken, een online bevraging … in augustus en september riep de Stad Antwerpen buurtbewoners en geïnteresseerden op om mee na te denken over het conceptontwerp voor
de publieke ruimte in de Slachthuiswijk. Die oproep werd met veel
enthousiasme onthaald. Meer dan 600 bewoners gaven hun feedback
op het conceptontwerp voor de pleinen, speeltuinen, groene ruimtes
en straten in de wijk.
Bedoeling was om voor het einde van het jaar met een verder uitgewerkt conceptontwerp naar de wijk terugkomen. Hoewel er al heel
wat werk verzet is, is een terugkoppeling op dit moment nog te vroeg.
Het ontwerpteam krijgt daarom iets meer tijd zodat ze alle betrokken
stadsdiensten voldoende kunnen raadplegen en de feedback van de
wijk zo goed mogelijk kunnen verwerken. Begin 2021 zullen ze hun bijgestuurde conceptontwerp dan voorstellen aan de wijk.
Van zodra er een datum bekend is, nodigt de stad de buurt uit via een
flyer. En natuurlijk lees je deze info ook op Slachthuiswijk.agvespa.be
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Ringpark Lobroekdok

Tekst:Willem Somers van Stad Antwerpen

foto: Frederik Beyens

Ringpark in zicht!
In de toekomst komt er een nieuw park in jouw buurt: het Ringpark
Lobroekdok. De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring
rond dankzij een nieuwe verbinding die zo veel mogelijk ondergronds
loopt. Ter hoogte van het Albertkanaal wordt het viaduct van Merksem afgebroken. Daardoor zal het uitzicht van het gebied tussen
de wijken Den Dam, Kronenburg en Merksem sterk veranderen. Het
ondergronds brengen van de snelweg biedt een unieke kans om met
een uitgestrekt en waterrijk park de omliggende wijken met elkaar te
verbinden en ruimte te bieden voor recreatie en ontspanning.
Onlangs ging het geselecteerde ontwerpteam rond Studio Paola
Vigano van start. Op 17 november presenteerde het team tijdens een
digitale Ringdag haar eerste ideeën voor het nieuwe Ringpark.
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Bouw mee aan Ringpark Lobroekdok
Het conceptontwerp uit de vorige fase (2017-2018) voor dit Ringpark is
het werk van veel mensen. Via de Ringdagen, ateliers, … heb jij misschien ook bijgedragen. Ook voor de opmaak van het voorontwerp
willen we jouw visie en kennis gebruiken. Net zoals bij Over de Ring
ben jij, als buurtbewoner of als gebruiker, de échte expert in dit gebied
en zal het ontwerpteam opnieuw jouw hulp inroepen.
Het ontwerpteam en de stad Antwerpen organiseren tussen januari
en juli 2021 zes ‘werkateliers’ om het Ringpark samen te ontwerpen.
In deze werkateliers verdiepen we ons als Parkbouwers in de technische uitwerking. Dit vraagt dus ook een zeker engagement. Om deze
werkateliers werkbaar te houden, zal het aantal deelnemers beperkt
worden tot 30.
Op www.degroteverbinding.be/ringparklobroekdok kan je meer info
vinden over het Ringpark, de presentatie van het ontwerpteam bekijken en je kandidaat stellen voor de werkateliers.
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DEN
DAM IS

GOED
BEZIG!

MERCI!
#zorgvoorelkaar

Buurtwerking Elegast Dam - Twee Netenstraat 13A - 2060 Antwerpen

buurtwerking.elegast.be
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