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Voorwoord

Beste buurtbewoners  

Zoals we allen weten is corona reeds een jaar in het land. Wat een 
uitdaging is dit al geweest! Velen van den Dam en omstreken hebben 
zich ingezet en zetten zich nog steeds in voor anderen. Soep maken, 
boodschappen brengen, babbeltjes slaan. Iedereen staat klaar voor 
elkaar en dat is hartverwarmend! 
Het einde is in zicht, dat is toch alleszins waar we op hopen. De 
vaccinaties worden verdeeld over het land en nieuwe perspectieven 
komen eraan. Met de zon die begint op te dagen en daarmee ook 
stijgende temperaturen is dit een heel aangenaam gegeven. 
Lange broeken veranderen in shorts en sneakers in teenslippers.
Plannen worden volop gesmeed, wachtend op het sein om van start 
te gaan. 
We hopen op een snel en normaal weerzien van jullie allen en wen-
sen jullie goede moed en hoop in het hart!  

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
(Voorlopig geen inschrijvingen mogelijk) 
dinsdag en donderdag 
16.00u tot 16.45u
17.00u tot 17.45u

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

JONGER DAN JE DENKT EN INSTUIF
dinsdag 14.00u tot 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
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FIETSMOBIEL
fiets voor herstelling binnenleveren tijdens de permanentie
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
Wil je een fiets kopen? Maak een afspraak bij een buurtwerker

KLEDIJZOLDER
donderdag 09.30u tot 12.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
 
HOBBYATELIER 
op afspraak: dinsdag, woensdag en donderdag 13.00u tot 17.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen

PUZZELTIME
gaat voorlopig nog niet door 
We houden u op de hoogte wanneer we terug van start gaan

WINKELBUS SAMANA
deze rijdt voorlopig nog niet uit. Hulp bij het vervoer van je bood-
schappen? Contacteer de Dammobiel

DAMMOBIEL
een ritje met de dammobiel? Contacteer ons op 0492 248 242 of 
buurtwerking@elegast.be



De Permanentie
Tijdens de permanentie kan je terecht met vragen over administra-
tieve zaken. Je kan een computer gebruiken, een document printen 
of kopiëren én het is een plek waar je terecht kan voor psychosociale 
hulp.
Onze collega’s van het dagcentrum versterken ons tijdens de perma-
nentie. Ook Tijs van het CAW is woensdag aanwezig om jullie bij te 
staan met administratieve vragen die wat meer opvolging vragen. 
 
Iedereen helpt jullie met plezier verder!
Geraak je niet tot de permanentie en heb je wel graag een telefoni-
sche babbel? Laat het ons weten en dan bellen we je op! 
 
Sinds 18 maart 2021 zijn we op donderdagavond ook terug geopend! 

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

2
4



Digi-donderdag
Je kunt terug zonder afspraak terecht op 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?  

5

 
 
 
Met deze en andere (digitale) vragen kunnen jullie bij ons terecht!
Om op de hoogte te blijven van workshops en andere activiteiten kan 
je contact opnemen met Nisrine.

Donderdag 18.30u tot 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
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De huistaakbegeleiding blijft gaan, deels digitaal, deels ter plekke. 
Zo hebben we nu ook nieuwe vrijwilligsters Laura en Axelle die ons 
bijstaan met bijles te geven.  

Wil jij ook graag bijles geven aan kindjes uit het lager onderwijs? Laat 
het ons weten! 
Momenteel hebben we nog een lange wachtlijst. Toch kan je je 
kind(jes) inschrijven voor de huistaakbegeleiding. Wil je dat ze sneller 
worden geholpen? Kom dan even langs tijdens de permanentie of 
neem contact op en dan geven we met plezier een lijst met organisa-
ties die ook huistaakbegeleiding aanbieden.
Achter de schermen zijn er nieuwe ideetjes aan het ontwikkelen om 
de achterstand mee te helpen verkleinen. Stay tuned!
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

Met een (voorlopig) maximum van 4 deelnemers blijft ook de oefen-
kansen Nederlands doorgaan.  
Ken je iemand of ben je iemand die graag zijn/haar Nederlands  
oefent? Kom dan langs op donderdag bij de buurtwerking! Inschrijven 
kan ter plaatse. 

 
 
 
 

Oefenkansen Nederlands
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Jonger dan je denkt en instuif
Wat missen we jullie allemaal! Met de nieuwe richtlijnen mogen we 
terug buiten afspreken met 10 personen. We richten een gezellig plek-
je in onder de luifel waar we elkaar met voldoende afstand en mond-
masker kunnen zien en een babbeltje kunnen doen. 

Jonger dan je denkt en instuif bundelen de krachten om er voorlopig 
een gezamelijk ontmoetingsmoment van te maken. 
Wanneer de horeca terug opengaat, kunnen we jullie ook een drankje 
aanbieden. 

Wie zin heeft om mee na te denken over leuke activiteiten in de toe-
komst, kom langs om je ideeën te laten horen. Vanaf mei willen we 
ook terug activiteiten aanbieden. 

Dinsdag 14.00u tot 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1,  
2060 Antwerpen



De vrijwilligers Jan, Carlo en Jean-Paul staan voor je klaar achter de 
schermen. Zij herstellen je fiets aan democratische prijzen. Ook is het 
terug mogelijk een fiets te kopen! 
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 op wanneer je de fiets kan ophalen.
Wens je graag een fiets te kopen? Maak een afspraak met een buurt-
werker.

Binnenleveren fiets op
Dinsdag: 10.00u – 12.00u
Woensdag: 13.00u – 15.00u
Donderdag: 13.00u – 15.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1,  
2060 Antwerpen
 
Fiets kopen (op afspraak)
Woensdag: 09.00u – 12.00u 

Fiets-Mo-Biel
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Kledijzolder
Anita, Arlette, Blandine en Tine blijven gretig aan het werk op de 
kledijzolder. Greta heet je vanaf heden welkom op het gelijkvloers.
Wil je graag een koopje slaan zowel tweedehands alsook nieuwe kle-
dij? Kom dan zeker eens langs! De prijzen liggen tussen 0,20€ en 3€.

We respecteren ook de maatregelen die gelden in de winkels. 
-Maximum 4 klanten tegelijk op de kledijzolder
-Kom alleen winkelen
-Winkel maximum 20 minuten

Heb je een overschot aan kledij, schoenen, kapstokken, kledijrekken en 
weet je niet waar het te brengen? Het is bij ons zeker welkom! Breng 
het gerust langs tijdens de permanentie.

 

 
Donderdag 09.30u – 12.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen



 
 
 
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. 

Door de huidige maatregelen kunnen slechts 4 personen tegelijk ge-
bruik maken van de ruimte. Maak een afspraak met een buurtwerker 
om te zien op welke dag je kunt komen. 

 
Dinsdag, woensdag of donderdag 13.00u tot 17.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen 
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Hobby-atelier
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Dammobiel
Wil je eens meerijden met de Dammobiel? Laat het ons weten!
De Dammobiel is een go-cart voor 4 personen, uitgerust met plexi-
schermen. Zo kunnen we ons veilig verplaatsen en een babbeltje 
doen met de andere passagiers. We rijden op aanvraag ook langs de 
winkel zodat je jouw boodschappen kan meenemen op de Dammo-
biel. 

 
Reserveer via 
buurtwerking@elegast.be of 0492 248 242
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Team Buurtwerking

Jeroen Buytaert 
0499 895 093

jeroen.buytaert@elegast.be

Tine Lemmens 
0492 248 248 

tine.lemmens@elegast.be

Nisrine Ben Moh 
0492 248 249

nisrine.ben.mob@elegast.be

Timor Nonneman 
0492 248 242

timor.nonneman@elegast.be

Sven De Loght 
03 232 60 20

sven.de.loght@elegast.be

Kaat Poortmans (stage) 
03 232 60 20  

buurtwerking@elegast.be
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Dank aan de vrijwilligers
Van 27 februari tot 7 maart was het de week van de vrijwilliger. Zo 
blikten we terug op een jaar waar veel nieuwe vrijwilligers zich en-
gageerde in deze moeilijke periode. Maar er was ook veel gemis. 
Veel vrijwilligers die zich inzetten voor onze weekactiviteiten en ons 
bijstaan bij projecten zoals het buurtfeest en nieuwjaarsdiner hebben 
we moeten missen in deze periode. 

Anderzijds leerden we veel nieuwe vrijwilligers kennen die zich inzet-
ten omwille van het hele coronagebeuren. Soep en mondmaskers 
maken, boodschappen brengen, rijden met de dammobiel zijn enkele 
activiteiten die met hart en ziel werden gepresteerd. Hierbij ook een 
hulde aan alle toppers die een donatie brachten in alle verschillende 
vormen!  1000x dank aan al deze vrijwilligers! 
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Repaircafé
Is er iets kapot? Dan is weggoeien zonde, laat het ons eerst eens pro-
beren te herstellen. Dat doen we op 27 maart, gratis.  
Door Corona zal het deze editie iets anders verlopen en je zal niet 
even gezellig een koffie kunnen drinken. Je kan je spullen afgeven aan 
de inkom. Je kan het probleem uitleggen en we laten je weten wan-
neer we klaar zijn. Dan jan je de spullen komen ophalen.  
Maak alvast je spullen even proper, wij ontsmetten ze ter plaatse, zo 
blijft het veilig voor onze herstellers.
Ook de fietsmobiel is open. Ben je op zoek naar een tweedehands 
fiets? Kom dan zeker eens een kijkje brengen.

 
 

Zaterdag 27/03 van 10.00u tot 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
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Buitenspeeldag
Op 21 april is het Buitenspeeldag. Ga met je kinderen op schatten-
tocht op den Dam en haal je schatkaart af bij de buurtwerking tussen 
13.00u en 15.00u. Ga met je bubbel op tocht door de buurt op zoek 
naar de schatten. Tot 5 mei kan je de schatkaart gebruiken.

 
Schatkaarten ophalen kan op 
Woensdag 21 april van 13.00u tot 15.00u 
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
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# 1 2 3 4 D E N D A M I S H I E R

T R E K T O C H T

G E Z I N S
V A K A N T I E

G E Z I N S
W E E K E N D C I T Y T R I P S

D A G U I T S T A PD A G U I T S T A PD A G U I T S T A P D A G -
A C T I V I T E I T

V A K A N T I E  
A A N  Z E E

K A Y A K K E NK A Y A K K E NK A Y A K K E N

G A A N
K A M P E R E N

We organiseren vanuit Elegast dit jaar heel wat betaal-
bare vakanties en uitstappen, telkens rekening houdend 
met de geldende maatregelen. Dit met subsidie van   
#ontdekkingtroef van ‘Iedereen Verdien Vakantie’!  
Heb je zin om deel te nemen of ideeën aan te brengen? 
Laat het ons zeker weten! Tot binnenkort! 

We trekken er op uit

Ontdekkingtroef

We organiseren vanuit Elegast dit jaar heel wat betaalbare vakanties 
en uitstappen, telkens rekening houdend met de geldende maat- 
regelen. Dit met subsidie van #ontdekkingtroef van ‘Iedereen Verdient 
Vakantie’! Zin om deel te nemen of heb je ideeën? Laat het ons weten! 
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Het mysterie van de stieren
We zijn met de buurt heel hard op zoek naar de stieren die symbool 
stonden voor de Slachthuiswijk. 

In ‘47 zouden ze uiteen gehaald zijn voor de verbreding van de Lange 
Lobroekstraat en we weten niet waar ze naartoe zijn gebracht.
De stieren zijn gemaakt door Eugène de Plyn, die nog heeft lesgege-
ven aan het Conservatorium van Antwerpen.
Maar waar zijn de stieren naartoe? 

Ondertussen is ook erfgoed van Stad Antwerpen, het Felixarchief en 
het Middelheimmuseum mee aan het zoeken. Er zijn vroeger ook al 
zoektochten gebeurd met sporen die naar Brussel en naar Frankrijk 
leidden, maar die voorlopig op niks uitdraaiden.
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Burgerbegroting
Elk jaar beslissen de inwoners van district Antwerpen over 1,4 miljoen 
euro (10% van het districtsbudget. Dat doen ze al sinds 2014. Zo be-
palen ze mee wat de prioriteiten zijn en welke plannen in uitvoering 
gaan. Burgers kunnen zelf projecten indienen en uitvoeren, of ze kun-
nen vragen dat het district hun idee realiseert. Zij kennen immers de 
lokale noden best. Tot 31 maart kan je mee bepalen hoe het geld over 
de thema’s verdeeld wordt. Vanaf 1 april kan je projecten indienen. 
De thema’s: 
Cultuur op straten en pleinen, aantrekkelijke pleinen, fietsvriendelij-
ke straten, groen in straten en op pleinen, meer bomen, klimaat- en 
milieuprojecten, ontharden, verkeersremmende maatregelen, buurt-
concerten en feesten, ontmoeting in de buurt, kindvriendelijke straten, 
tuinstraten en experimenteel groen.

Heb je zelf een idee voor den Dam of zoek je mensen die het idee 
mee kunnen uitwerken tot een project? Laat het ons weten!  
#samenmakenwedenDam
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Damhof
Den Damhof is verhuisd! In het weekend van 6 maart is er hard 
gewerkt geweest door tientallen vrijwilligers om den Damhof mee te 
helpen verhuizen. Met dank aan alle betrokken personen, is het weer 
helemaal klaar voor een nieuw plantseizoen! Op de foto van de kaart 
zie je de nieuwe plaats van den Damhof, aangeduid met een rood 
kruis. 

Naar aanleiding van de vergroening op het 
damplein, is buurtbewoner Anne op het idee 
gekomen om vogelkastjes op te hangen op 
het Damplein. Dit wou ze niet alleen doen 
maar met de buurtbewoners rond het plein. 
Met de buurtwerking ondersteunen haar met 
dit project. Ben jij geïnteresseerd? Laat het 
ons weten

Vogelkastjes Damplein



Babelbühne wants you
Kunstenaarscollectief Rooftoptiger doet een oproep aan de buurt-
bewoners van den Dam in de zoektocht naar vrijwilligers voor de 
voorbereiding van hun meertalig zomerfestival BabelBühne aan de 
Slachthuissite, BabelFestival. Een festival met een groot aanbod aan 
activiteiten voor buurtbewoners van alle achtergronden, culturen, 
talen,… Het voorbereidend werk gaat op onze site door vanaf april 
tijdens onze samenzaterdagen (elke zaterdag van 14u-17u). 

Wat kan je bij ons zoal komen doen?
Om voor en achter de schermen alles super te laten vlotten hebben 
we vrijwilligers nodig met verschillende talenten. WIj zoeken: handige 
timmeraars, mensen met groene vingers, mensen met een heus ‘ver-
zorgers’- instinct, mensen die meertalig zijn, mensen voor ons gast-
vrijheid engagement, vrijwilligers die willen helpen in het onderhoud 
en proper maken van de site en creatieve zielen voor decoratie van 
de site. Zo willen wij bijvoorbeeld meertalige wegwijzers maken met 
onze vrijwilligers om de site mee op te leven!
Heb je nog ander Talent! Laat het ons zeker weten!

Wat is dat BabelFestival dan feitelijk?
Het zomerfestival op den Dam, waar taal-en cultuurverschillen 
helemaal oké zijn en gewaardeerd worden, dit met een uitgebreid 
aanbod aan feestelijke activiteiten en fijne dagbesteding voor jong en 
oud! 
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Interesse? 
Omwille van Corona, nemen we 
graag op voorhand de namen 
op van onze vrijwilligers.  Laat 
via de Buurtwerking van Elegast 
weten welke van jouw talenten je 
graag bij ons komt botvieren en 
wanneer!
Je kunt ons ook bereiken voor vrijwilligerswerk via Charlotte, onze vrij-
willigerscoördinator Charlotte: cornelissencharlotte@gmail.com of 
0485653171. Voor algemene info: Babelbuhne@gmail.com

Driftar
?????????

Slachthuissite en ring
Heb je kleine spullen om te recycleren? Breng ze binnen bij het recy-
clagepunt.
Het recyclagepunt is een mini-recyclagepark dat de stad rondreist.  
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Info over vaccinatie
Waarom zou ik mij laten vaccineren?   
Om de bevolking voldoende te bescherming moet minstens 70% zich 
laten vaccineren om ook zo groepsimmuniteit te krijgen. Dit houdt in 
dat een grote groep mensen beschermd wordt tegen het virus, zodat 
het zich niet meer of bijna niet meer kan verspreiden. 

Wat is een vaccin en hoe werkt het?
In een vaccin zit een onderdeeltje van het virus maar in een kleine 
hoeveelheid. Bij vaccinatie zal je lichaam hier antistoffen tegen gaat 
maken. Met deze antistoffen zal je lichaam niet of minder snel ziek 
worden bij besmetting 

Wat zijn de verschillen tussen de vaccins? 
Ondertussen bestaan er al verschillende soorten vaccins die weten-
schappers hebben ontwikkeld. Ze hebben allemaal hetzelfde doel, 
namelijk ons immuunsysteem versterken tegen het virus. 
Vaccin type 1: bevat een onderdeel van het virus dat volledig verzwakt 
of onwerkzaam werd gemaakt. Het lichaam zal hierdoor antistoffen 
kan aanmaken.
Vaccin type 2: is op basis van eiwitten. Hier gebruiken ze eiwitten die 
niet schadelijk zijn of eiwitomhulsels die nagemaakt werden van het 
Corona virus.
Vaccin type 3: wordt het virus genetisch materiaal veranderd zodat je 
er niet ziek van kan worden. Het zorgt ervoor dat het immuunsysteem 
er op een veilige manier weerstand tegen kan opbouwen.
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Vaccin type 4: is op basis van RNA en DNA die ook genetisch wijzigt en 
die wordt gebruikt om hier het immuunsysteem tegen te beschermen.

Is het coronavaccin veilig, want het werd zo snel ontwikkeld?
Het vaccin is zo snel ontwikkeld omdat de wetenschappers zich daar-
op hebben gefocust en als prioriteit gezien hebben. Het Coronavaccin 
is ook goed gekeurd door strenge wetten en gecontroleerd zijn op 
farmaceutische kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid voordat het op 
de markt werd gebracht. 

Hoeveel dosissen moet ik krijgen van het vaccin?
Dat hangt af van het soort vaccin, maar bij de meeste zijn het twee 
dosissen waar een aantal weken tussen zit.
• Pfizer-vaccin: 2 weken
• Moderna: 3 weken
• AstraZeneca: 12 weken

Hoe weet ik waar en wanneer ik mij kan laten vaccineren?
Je gaat via een sms, e-mail of een brief een uitnodiging krijgen waar-
op staat waar je moet zijn en wanneer je er moet zijn.
 
Kan ik mij bij de huisarts laten vanccineren?
Momenteel zitten we in fase 1a, dat houdt in dat de vaccins worden 
gegeven in vaccinatiedorpen. In een latere fase van 1B of 2 wordt het 
een combinatie van zowel de huisarts als vaccinatiedorpen. 

Bron: https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/#vragen 
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26/03 – 28/03  Weekend Bielebale
   Brasschaat 

27/03   Repair Café
   Elegast Den Dam 

16/4   Driftar
   Elegast Den Dam

21/04   Buitenspeeldag
   Elegast Den Dam

Voorzorgsmaatregelen

Op de agenda



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


