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Voorwoord

Beste buurtbewoners  

Daar is de zomer! De coronacijfers gaan de goede richting uit en we 
komen terug meer uit ons kot. Voorlopig moeten we nog even voor-
zichtig zijn tot iedereen gevaccineerd is, maar zijn alvast hoopvol 
naar een goeie afloop. Ondertussen voelen we dat den Dam terug 
begint te bruisen en dat er heel wat op de planning staat in de buurt. 
 
Bij de buurtwerking nemen we afscheid van onze stagiaire Kaat en 
collega Tine gaat een andere uitdaging aan. Samya, een oude be-
kende bij de buurtwerking, neemt haar taken over. 

Wees welkom en een fijne zomer gewenst! 

Team Elegast
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Vaste activiteiten
PERMANENTIE BUURTWERKING ZOMERVAKANTIE
dinsdag 10.00u tot 12.00u
woensdag 13.00u tot 15.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen 
*Geen permanentie op 13/7 en 14/7  

PERMANENTIE BUURTWERKING VANAF SEPTEMBER
dinsdag 10.00u tot 12.00u
woensdag 13.00u tot 15.00u
donderdag 13.00u tot 15.00u en 18.30u tot 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen 

DIGI WOENSDAG TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE 
woensdag 13.00u tot 15.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
*Geen digi-woensdag op 14/7

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

HUISTAAKBEGELEIDING EN OEFENKANSEN NEDERLANDS
hervatten terug begin september. De deelnemers worden hiervan op 
de hoogte gebracht. 
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FIETS-MO-BIEL
woensdag 9.30u tot 16.00u
donderdag 9.30u tot 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

KLEDIJZOLDER
donderdag 09.30u tot 12.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen 
 
HOBBYATELIER 
maandag tot en met vrijdag 13.00u tot 17.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen 

JONGER DAN JE DENKT
dinsdag 14.00u tot 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
*Gaat niet door op 13/7

INSTUIF
Terug vanaf september op dinsdag tussen 18.30u en 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

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

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



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 een goed ge-
sprek. Onze collega’s van het dagcentrum versterken ons tijdens de 
permanentie.  
Buurtgezondheidsmedewerkers Bénédict, Zhor, Yassin en Ligia zijn 
ook regelmatig aanwezig tijdens onze permanentie. Heb je hulp no-
dig bij het vinden van een tandarts, een huisarts of heb je een vraag 
over coronatesten, vaccinatie of het maken van een afspraak in een 
ziekenhuis?  Ben hen kan je terecht bij het vinden van de geschikte 
gezondheidszorg.  

Dinsdag 10.00u tot 12.00u
Woensdag 13.00u tot 15.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen 
 
vanaf september ook terug op  
donderdag van 13.00u tot 15.00 en 18.30u tot 20.00u
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Digi-woensdag
Tijdens de zomervakantie kan je terecht op digi-woensdag om vra-
gen te stellen rond digitale zaken en gebruik te maken van onze 
computers of tablets. Er zijn mensen met de nodige kennis aanwezig 
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 be-
stellen? 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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Om op de hoogte te blijven van workshops en andere activiteiten kan 
je contact opnemen met Nisrine.

woensdag 13.00u tot 15.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

Vanaf septemer terug op donderdag 18.30u tot 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen



6

Fietsmobiel is terug open zoals voorheen. De vrijwilligers Jan, Carlo en 
Jean-Paul staan voor je klaar om je fiets te herstellen aan democrati-
sche prijzen. Ook is het terug mogelijk een fiets te kopen. 

Heb je een fiets die hersteld dient te worden of wil je een kijkje komen 
nemen naar onze 2de hands fietsen? Kom langs op woensdag of 
donderdag.  

Woensdag: 9.30u – 16.00u
Donderdag: 9.30u – 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

Fiets-Mo-Biel
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Kledijzolder
Anita, Arlette, Kim, 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€.

Voorlopig blijft het dragen van een Mondmasker verplicht en dien je 
je handen te ontsmetten bij binnenkomst.

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
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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. 

Wil je eens kennismaken met het hobby atelier? Laat het ons weten. 
Dan leiden we je rond. 

 
Maandag tot en met vrijdag 13.00u tot 17.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen 
 
 
 

Hobby-atelier
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Jonger dan je denkt
Kom langs voor een koffie en een babbeltje. Bij mooi weer kan je ons 
buiten vinden op de binnenkoer. Bij minder weer zitten we in het pa-
rochiecafé. 

Wie zin heeft om mee na te denken over leuke activiteiten in de toe-
komst, kom langs om je ideeën te laten horen. 

Vanaf september spelen we terug elke eerste dinsdag van de maand 
Bingo onder begeleiding van Leona en Dirk. Start om 14u.

Op 20/7 doen we met Jonger Dan Je Denkt mee aan een graffiti 
workshop op de Slachthuissite. Meer info bij Jeroen.
 
 

Dinsdag 14.00u tot 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
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Elke maandag rijdt de Samana Winkelbus in de namiddag van Ant-
werpen Dam naar de Colruytwinkel 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 
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 

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

Winkelbus
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Team Buurtwerking

Jeroen Buytaert 
0499 895 093

jeroen.buytaert@elegast.be

Samya El Kassmi 
0492 248 248 

samya.el.kassmi@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
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Lieve buurtbewoners en vrijwilligers, 
De tijd is aangebroken dat deze vogel het 
nest verlaat en naar andere oorden vliegt. 
Bijna 3 jaar kreeg ik de eer om jullie buurt-
werker te zijn. Eerst leerde ik jullie kennen 
via mijn stage. Na mijn studies mocht ik vast 

Afscheid van Tine

beginnen om jullie bij te staan tijdens mooie en soms moeilijkere 
momenten. Drie jaar heb ik genoten van buurtfeesten- en vergade-
ringen, sinterklaas- en halloweenfeesten, nieuwjaarsdiners en nog 
vele andere projecten. Zo zag ik verschillende kindjes komen en gaan 
tijdens de huistaakbegeleiding en zag ik veel nieuwe en bekende 
gezichten tijdens de permanentie en andere activiteiten. Ook de sa-
menwerking met andere organisaties uit de buurt liep als een trein. 

De coronaperiode was en is voor velen een uitdaging en voor mij 
ook. Het leek met momenten wel een kat en muisspel met het herop-
starten en terug stoppen van de activiteiten. Ook de digitale wereld 
kwam meer op de voorgrond. Het was interessant en een periode vol 
nieuwe kennis en aanleren van vaardigheden. 

Ook jullie hebben mij allen op 1 of andere manier doen groeien en 
daar ben ik jullie dankbaar voor.
Dank jullie voor de mooie momenten. Dank jullie voor de steun. Dank 
jullie om te zijn wie je bent! 

    Tot ziens! 
     Tine 

12
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Afscheid stagiaire Kaat
Het zit er al op. Mijn 4 maanden stage bij 
de buurtwerking zijn voorbijgevlogen. Voor 
ik het wist zat ik in mijn laatste week. Ik kan 
naar deze periode met plezier terugkijken.  
Jammer genoeg heb ik niet iedereen kunnen 
ontmoeten en alles kunnen doen in normale 

omstandigheden. Toch wil ik iedereen bedanken voor de vriendelijk-
heid en de fijne ontmoetingen.
Het is geen doei of dag, maar tot ziens met een glimlach  
 
Kaat

 
Welkom Samya
ik ben Samya, een oude bekende bij de 
Buurtwerking. Twee jaar geleden deed ik er 
een erg fijne stage. Daarna ging ik aan de 
slag bij het Dagcentrum van den Dam en 
ondersteunde ik de buurtwerking tijdens de 
permanentie. 

Vanaf juli neem ik het takenpakket van Tine over en kan je onder 
andere bij mij terecht voor de huistaakbegeleiding, oefenkansen 
Nederlands of de kledijzolder. Je kunt me ook tijdens de permanenties 
tegenkomen waar ik vaak buurtbewoners zal bijstaan bij hun vragen. 
 
Samya
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Wandelingen in 2060
Antwerpen Noord zit vol verrassingen. Het 
is een bruisende buurt waar heel wat te 
beleven valt. Je kunt er ondergedompeld 
worden in de levendige winkelstraten, maar 
ook rustplekjes of verborgen pareltjes on-
dekken. Dit wandelboekje bevat een aantal 
wandelingen of zoektochten die je kunnen 
helpen om enkele van die plekjes te ont-
dekken. Misschien ben je een inwoner van 

deze buurt of ben je gewoon op doorreis, voor iedereen valt er nog 
te ontdekken. Sommige bewoners nemen in dit boekje zelf het woord, 
maar ook jij kan iemand rondleiden in deze buurt. Alleen wandelen 
is soms prettig, maar ook samen wandelen kan leerrijk zijn. Dankzij 
#ontdekkingtroef konden we dit boekje laten maken om ook in eigen 
stad op ontdekking te gaan. 

Deze publicatie kwam tot stand dankzij Buurtwerking Elegast den 
Dam, Brandpunt 23, de Dienstencentra van het Zorgbedrijf, Buurt-
sport Antwerpen, PSC-Open Huis en Buurtcentrum de Wijk. 

Lees het volledige boekje op buurtwerking.elegast.be/publicaties of 
kom er eentje halen bij de Buurtwerking.
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Spektakeldagen
Een namiddag boordevol gratis sport, spel en amusement georgani-
seerd door Kras Dam, Buurtsport en Buurtwerking Elegast Den Dam 
en Ell Circo D’ell Fuego

Voor wie?
Kinderen van #dendam
Data en locaties
-08/07: Damplein
-15/07: Binnenkoer Woonhaven 
  Twee Netenstraat 16-62
-19/08: Adolphe Meurissestraat (einde van Chocoladegang)
-26/08: Damplein
Telkens van 14u -17u
(Inschrijven op voorhand is niet nodig)  
Max 50 deelnemers; alles coronaproof!

 
 

Tinne en de paravent
Tinne Vereeck kreeg een waardevolle koffer met glazen voorwerpen 
van filosoof Jaap Kruithof toevertrouwd door het MAS | Museum aan 
de Stroom.
Tijdens de zomervakantie gaat ze samen  
met enkele Dammenaars bij de buurtwer- 
king aan de slag om deze voorwerpen te  
verwerken in een paravent!  
Dinsdag 17/8, 24/8 en 31/8 telkens van 14.00u tot 16.00u 
Zin om mee te doen? Laat het weten aan de buurtwerking.  
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Picknick op den Dam
Samen picknicken met andere buurtbewoners op een locatie op den 
Dam? Kom af en neem een lunch mee. Wij voorzien een drankje en 
een cultureel momentje.

We spreken telkens om 12u af op locatie:
-Donderdag 1/7: Damhof, tegenover Lange Loboekstraat 41. 
-Donderdag 22/7: Lobroekdok
-Donderdag 29/7: Damhof, tegenover Lange Loboekstraat 41. 
-Donderdag 5/8: Damplein
-Donderdag 12/8: Binnenplein blok Woonhaven,  
         Twee Netenstraat 16-62  
         met Bingo
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Citygolf en petanque
Tijdens de zomervakantie organiseren we met de buurtwerking city-
golf en petanque. We stellen ter plaatse ploegjes samen en voorzien 
het nodige materiaal. Een drankje wordt uiteraard ook voorzien. 

Citygolf: 23/07 om 14u00 (gratis)
We spreken af aan de ingang van de Buurtwerking,  
Twee Netenstraat 13A.  
Citygolf is een soort mini-golf waarbij we zelf de ‘holes’ kiezen, ergens 
op den Dam.

Petanque: 26/07 om 14u00 (gratis)
We spreken af op het Damplein. Petanqueballen zullen we voorzien. 
Heb je zelf een setje petanqueballen, neem het zeker mee. 

Citygolf: 09/08 om 14u00 (gratis)
We spreken af aan de ingang van de Buurtwerking,  
Twee Netenstraat 13A. 
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Street Art Zone
In de Street Art Zone aan het slachthuis maak je zelf graffiti op de 
grote buitenmuur aan het slachthuis. Tijdens gratis workshops kan je 
aan jouw skills werken.

 

Gratis workshops:
zondag 18 juli, 4 workshops: maak je eigen muurontwerp met sjablo-
nen 4 x 15 personen: 14, 15, 16 en 17u (reserveren bij Oude Badhuis) 
zondag 25 juli, 3 workshops: maak je eigen muurontwerp met human 
shadows 3 x 15 personen: 14, 15 en 16u (reserveren bij Oude Badhuis)
zondag 1 augustus, 14-18u | STREET ART ZONE | Take-over | GRATIS
Na een maand van oefenen en uitproberen stellen we de muur ter 
beschikking van iedereen en gaan we total loss! De beats van de dj 
maken alles enkel nog maar beter. Spray and play!  

De Street Art Zone is een initiatief van district Antwerpen  
in samenwerking met Rooftoptiger en Archipel.
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Samentuin Damhof
Samentuin Damhof is een moestuin en ontmoetingsplaats voor buurt-
bewoners en een groene, avontuurlijke speelplek voor de kinderen. 
Kom kijken, spelen, een praatje slaan of laat je groene vingers los. 
Samentuin Damhof is voor iedereen toegankelijk.  
 
Wie mee werkt, geniet mee van de oogst: na een tuiniersmoment 
verdelen ze de oogst onder de helpers. 

Voel je het kriebelen? Er is ruimte voor nieuwe buurtbewoners die mee 
willen: tuinieren, de planten water geven, het afval opruimen, bouwen 
(buitenkeuken, kindermoestuin, boomhut,...), de kippen verzorgen, en 
de toekomst van Damhof mee vormgeven.

Kom mee tuinieren op één van volgende samentuinmomenten:

Meer info? Je opgeven als vrijwilliger? Contacteer ons!
www.facebook.com/damhof
samentuindamhof@gmail.com
www.instagram.com/damhof2060
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Babelfestival op de Babelbühne
Een zomerlang gratis een wereldse programmatie op de Babelbüh-
ne. Verhalen voor kinderen, muziek voor jong en wat ouder, open-
luchtfilms, jeugdig talent en wereldse volkskeuken tot poëzienamidda-
gen. Op het BabelFestival kun je er deze zomer allemaal van proeven. 
Met één rode draad: meertaligheid en diversiteit. “Muziek, film en 
performances komende vanuit alle windstreken. Ze beperken zich niet 
tot het Nederlands, maar nodigen iedereen uit de buurt en ver daar-
buiten uit om zichzelf te komen zijn, met welke taal of achtergrond 
dan ook. Dat kan als performer of als publiek”.  

 
 
 

PROGRAMMA JULI 2021  | BABELBÜHNE - BabelFestival 
*BabelBar opent een uur voor aanvang, geen bar tijdens BabelFabel
vr 9/7: 19u-21u | BabelBouf | romantisch datingprogramma en wellus-
tige maaltijd van Karolien Jansen. Cultuurcafé met Jaouad Alloul, Evi 
Rosier en Trio con Tigo, gehost door Vitalski. 
za 10/7: 20u-23u | BabelPutch | Collectief SemiSalty hosts Youniss. 
Deze conceptuele muzikant brengt een exploratie van identiteit en 
zelfexpressie. 
woe 14/7: 14u-16u | BabelFabel | i.s.m. Bib Permeke 
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do 15 22u-23u30 | BabelBeeld | ‘Chicagoblok, verhalen uit de lift’ - 
Volg het wedervaren van de bewoners van ‘het Chicagoblok’. Een 
docu van Ingeborg Jansen. 
vr 16/7: 19u-21u | BabelBouf | Slow Blues met Fons Lexington op een 
verrassingsmenu van de jongerenwerking ACM.
za 17/7 20u-23u | BabelPutch | A Thousand Sufferings, IHLOOSUHREE 
en Patroness, uitgenodigd door RIP OnderGronds, verspreiden duiste-
re metalklanken over de BabelBühne.
woe 21/7 14-15u & 16-17u | BabelFabel | HUGS - Beeldende voorstel-
ling over verbinding maken van jeugdtheatergezelschap ROCKY. Voor 
kinderen van 4-7 jaar. 
do 22/7 22u-23u30 | BabelBeeld | ‘Supa Modo’ - De ernstig zieke Jo 
wil doodgraag een superheld zijn. Een Keniaanse film van Likarion 
Wainaina.
za 24/7 20u-23u | BabelPutch | Youth Zone en D’amvers. Expressief 
jong geweld uit wijken Luchtbal en Dam. 
woe 28/7 14u-16u | BabelFabel |  i.s.m. Bib Permeke 
vr 30/7 19u-21u | BabelBouf | Vegetarische Surinaamse keuken be-
geleid door vrolijke, dansbare Surinaamse muziek van kas.be onder 
leiding van Harry Pradong, uitgenodigd door FMDO. 
za 31/7 20u-23u | BabelPutch | Soso Artz-collectief met Ash, Lowder, Lil 
numb, Jacco en Dancehall Skinny Diva. Jamsessies en creatieve chaos 
van punk tot Jamaican dancehall. 
 
Locatie: BabelBühne, een verborgen parel van terrassen en water-
partijen op de Slachthuissite, Lange Lobroekstraat, 2060 Antwerpen.
Tickets kan je reserveren via Het Oude Badhuis, of meld je aan bij Ele-
gast of... kom gewoon af, meestal is er nog wel een plekje vrij!



2
22

De Carrousel
De Carrousel is een mobiel openluchttheater met een draaiend podi-
um, dat vanaf augustus tot oktober te vinden zal op de slachthuissite. 
Het unieke bouwwerk werd ontworpen en gebouwd met de preven-
tiemaatregelen rond Covid in het achterhoofd. Het publiek kan alleen 
of in bubbels van twee plaatsnemen in een loge.

Programma:
Do 5/8: Witte Vlinders - naar Platero en IK (muziek, woord, theater) 
za 7/8: Astrid Stockman (muziek) 
ma 9/8: Antwerp Queer festival (muziek, performance, woord)
za 14/8: The One man band of Jozy (muziek)
ma 16/8: Rond. (dans)
di 17/8: Stel (theater)
woe 18/8: Stokman en vos draaien door (muziek)
zà 22/8: Daddy watch me twirl (dans, humor, theater, muziek)
di 24/8: Par Hasard (theater)
woe 25/8: GötterDÄMmerung, Powered by Slaughterfest (muziek) 
za 28/8 en zo 29/8: In Topform (muziek, theater)
do 2/9: Na de repetitie (theater)
wo 8/9: Serenade (theater)
Info en tickets: www.decarrousel.org of kom langs bij de Buurtwerking.
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Scouts amberes
Zin in avontuurlijke, sportieve en creatieve activiteiten? Plezier maken 
met vrienden uit de buurt? Eens iets anders, iets speciaal doen op 
zondag of in de vakantie? In de buurt, ‘t Stad of de natuur? Welkom bij 
Scouts Amberes op den Dam.

Voor wie?
Idereen van 8 tot 17 jaar kan deelnemen aan activiteiten
iedereen van 17 tot 28 jaar kan vrijwillig leiding worden.

Wanneer? Op 5/9 start het nieuwe scoutsjaar
Zondag 5/9 van 14u - 17u: infomoment
zondag 12/9 van 10u - 13u: scoutsactiviteit
zondag 19/9 van 14u - 17u: scoutsactiviteit
zondag 26/9 van 10u - 13u: scoutsactiviteit

waar?
Afspraak aan Samentuin Damhof 
Lange Lobroekstraat tegenover huisnummer 41 
2060 Antwerpen - Dam

Meer info?
0483 23 91 86 (Sid) 
scoutsamberes@gmail.com
www.scoutsamberes.be
www.facebook.com/scoutsAmberes
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Op de agenda
Do 8/7  Spektakeldag Damplein – 14.00u

Ma 12/7 Kamp Elegast in Vorselaar (tot 16/7) 

Di 20/7 JDJD Workshop Street Art Zone – Slachthuissite - 14.00u

Do 22/7  Picknick aan het Lobroekdok mét culturele act – 12.00u

Vr 23/7  Citygolf op #dendam – 14.00u

ma 26/7 Petanque op ’t Damplein – 14.00u

Do 29/7 Picknick in den Damhof mét culturele act – 12.00u

Do 5/8  Picknick op ’t Damplein – 12.00u

Ma 9/8 Citygolf op #dendam – 14.00u

Do 12/8 Picknick en Bingo op binnenkoer Woonhaven – 12.00u

Di 17/8  Tinne en de Paravent – 14.00u

Do 19/8 Spektakeldag Chocoladegang – 14.00u

Di 24/8 Tinne en de Paravent – 14.00u
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Wo 25/8 Babel Fabel - 14.00u op Babelbuhne 
  vertel en knutsel met de Buurtwerking -  
 
Wo 25/8 GötterDÄMmerung, Powered by Slaughterfest  
  @ DeCarrousel – 19.30u

Do 26/8 Spektakeldag Damplein – 14.00u 

Di 31/8  Tinne en de Paravent – 14.00u

Di 7/9  Jonger dan je denkt Bingo - 14.00u



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


