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Voorwoord

Beste buurtbewoners 

De vakantie heeft hopelijk iedereen deugd gedaan. Het laatste woord 
over corona is bijna gezegd en we kunnen weer genieten van al die 
spontane ontmoetingen, bezoekjes bij andere buurtbewoners, gezel-
lig iets gaan drinken of samen sporten. 

De buurtwerking organiseerde afgelopen periode fijne uitstappen, 
een trektocht, concertjes op de Babelbühne en een vrijwilligersfeest. 
Met enkele vrouwen uit de buurt lanceerden we een vrouwengroep 
die nu wekelijks samenkomt. Daarnaast wordt het weer uitkijken naar 
een écht buurtfeest, waar we momenteel met een groep buurtbewo-
ners al rond samenzitten. Heb je zelf ideeën, laat het ons weten. 

Team buurtwerking
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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 en 18.30u tot 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen 
*Vanaf 9 november keren we met de permanentie terug naar Twee 
Netenstraat nr 13A.

DIGI DONDERDAG
donderdag 18.30u tot 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
*Vanaf 18 november keren we met digi-donderdag terug naar nr 13A.

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
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HUISTAAKBEGELEIDING 
(voorlopig hebben we een wachtlijst)
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
dinsdag 14.00u tot 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

INSTUIF
dinsdag tussen 18.30u en 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
*Vanaf 9/11 gaat de instuit terug door Twee Netenstraat 13A 

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

VROUWENGROEP
donderdag tussen 10.00 en 12.00 
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen



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
donderdag van 13.00u tot 15.00 en 18.30u tot 20.00u
*Na de herfstvakantie keren we terug naar Twee Netenstraat 13A. 
*GEEN permanentie op do 4/11, do 11/11, wo 17/11 en di 23/11
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Digi-donderdag
Heb je vragen rond digitale zaken of wens je gebruik te maken van 
onze computers of tablets. Er zijn mensen met de nodige kennis aan-
wezig 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!
Om op de hoogte te blijven van workshops en andere activiteiten kan 
je contact opnemen met Nisrine.

5

donderdag 18.30u tot 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
*tijdens de herfstvakantie is er geen digi-donderdag.  
Na de herfstvakantie keren we terug naar Twee Netenstraat 13A.
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De vrijwilligers Jan, Carlo en Jean-Paul staan voor je klaar om je fiets 
te herstellen aan democratische prijzen. Ook is het mogelijk een 2de 
hands 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. Wil je graag een koopje slaan zowel tweedehands alsook 
nieuwe kledij? Kom dan zeker eens langs! De prijzen liggen tussen 
0,20€ en 3€.

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

 

 

 
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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Tijdens de huistaakbegeleiding ondersteunen we kinderen uit de 
buurt bij het maken van hun huiswerk.

Heeft je kind moeilijkheden op school of zijn er enkele zaken
waar je samen met hen extra aan wil werken? De vrijwilligers en
begeleiders van Elegast helpen met plezier! Je maakt kennis met
wat de ideale structuur is voor het kind om huiswerk te maken,
hoe je het best je kind kan helpen bij het maken van taken en
studeren van toetsen,… Heb je interesse? Schrijf je kind en jezelf
in bij de buurtwerking! 

Momenteel hebben we een lange wachtlijst voor nieuwe  
inschrijvingen. Is het dringend, dan proberen we mee een oplossing 
te zoeken, bijvoorbeeld bij andere organisaties die ook huistaakbege-
leiding aanbieden. Vraag hier gerust naar!

Dinsdag en donderdag 
16.00u tot 16.45u
17.00u tot 17.45u 
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen

Huistaakbegeleiding
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Wil je graag je Nederlands oefenen of zoek je een praatgroep waar
je Nederlands kan praten? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
Onze vrijwilligers geven iedereen de kans om zijn Nederlands bij
te schaven. Daarbij is het nog gezellig met een tasje koffie of thee.
Soms gaan we samen op uitstap. 

Schrijf je in tijdens de permanentie van de buurtwerking of gewoon
wanneer je op donderdag naar de Oefenkansen Nederlands gaat.

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

Nederlandse oefenkansen
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Jonger dan je denkt
Elke dinsdagnamiddag komen we samen in het parochiecafé om een 
babbeltje te doen, een tas koffie te drinken of een gezelschapsspel te 
spelen. Af en toe plannen we ook een uitstap, waar ook mensen die 
minder mobiel zijn aan kunnen deelnemen! Als je zelf nog ideetjes 
hebt, mag je ons dit altijd laten weten. 

Bingo
Iedere eerste dinsdag van de 
maand wordt er bingo gespeeld 
en voorzien de vrijwilligers een 
tasje koffie en een lekker tussen-
doortje.
Iedereen is welkom!

Tentoonstelling “Tinne met de paravent” 
Op dinsdag 26/10 vertrekken we samen 
om 15u vanuit de Twee Netenstraat 1 
naar de tentoonstelling “Close Proximity” 
van A. Tinne Vereeck. Daar kunnen we 
de paravent bezichtigen waar heel wat 
deelnemers van Jonger Dan Je Denkt 
aan hebben meegewerkt. Adres ten-
toonstelling: Biekorfstraat 55.

Dinsdag 14.00u tot 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen 
*Geen JDJD op 23/11
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Instuif
Op dinsdagavond is iedereen welkom om samen een babbeltje te
slaan, te breien, een boekje te lezen en een gezelschapsspelletje
te spelen. Uiteraard hoort hier ook een klein hapje en een drankje bij!

Dinsdag 18.30u – 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen 
*Vanaf 9/11 gaat de instuit terug door op de vertrouwde locatie: Twee 
Netenstraat 13A
*Geen instuif op dinsdag 23/11 
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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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Laat je vader op Vaderdag met pizza zien hoeveel je van hem houdt!

Laat papa zelf
zijn pizza maken

ELKE DONDERDAGVOORMIDDAG; 10U TOT 12U

Vrouwengroep
Dames van Den Dam

Wil je graag met de dames van Den Dam een
koffietje/theetje drinken? Mee activiteiten doen? Workshops

meevolgen? En dat alleen onder vrouwen!
Sluit u dan aan bij onze vrouwengroep.

Meer informatie bij Nisrine Ben Moh
0492248249
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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

Dominique Cordilia 
(stage) 

03 232 60 20
buurtwerking@elegast.be

Sven De Loght 
03 232 60 20

sven.de.loght@elegast.be
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Toolbox digitale inclusie
De week van 6 september was het ‘de week van de geletterdheid’. Dit 
jaar stond die in het teken van digitale inclusie. Rond die gelegenheid 
kregen we tijdens onze digidonderdag bezoek van Claude Mari-
nower, schepen van digitalisering. Boeiende gesprekken met onze 
topvrijwilligers en bezoekers. Hij is grote fan!

In kader van deze digitaliseren werd een toolbox ontwikkeld rond 
digitale inclusie, waar we met Elegast hard aan hebben meegewerkt. 
Deze toolbox is vanaf nu beschikbaar! Twee jaar lang bundelden Ant-
werpen, Gent en Kortrijk de krachten om de ideale ‘Digitaal Inclusieve 
Wijk’ uit te tekenen. De 3 steden zetten al jaren in op e-inclusie. In een 
1ste fase brachten we onze expertise en ervaring samen om het con-
cept ‘Digitaal Inclusieve Wijk’ uit te werken. Daarna testte elke stad het 
concept in 2 wijken, waaronder Den Dam. Via permanente evaluatie 
stuurden we het concept telkens verder bij. Het resultaat is een tool-
box met methodieken waarmee andere gemeenten en organisaties 
aan de slag kunnen. Meer info vind je bij Nisrine.
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Noorderlicht parade
PARADE NOORDERLICHT is een sociaal- artistieke rondgang van 
kunstenaars, studenten en buurtbewoners die licht en sfeer brengt 
in de wijk van 2060 Antwerpen. Tijdens de parade wandelen hon-
derden buurtbewoners omringt door artistieke interventies door hun 
buurt naar een buurtfeest. De wandeling duurt ongeveer 40 minuten. 
Dit jaar loopt het thema ‘Moeder’ als rode draad door het project. 
Met het thema zet de organisatie projecten op met studenten en met 
partners uit de buurt die betekenis geven aan de parade.
Deelnemen aan Parade Noorderlicht is gratis en zonder reservatie.
Wil je meewerken aan de Parade? Laat het ons weten.

Donderdag 25 november 2021 vanaf 18.00u 
START PARADE: Slachthuissite-Hallenplein > Lange Lobroekstraat > 
Lange Slachterijstraat > Demerstraat > Park Spoor Noord > Viséstraat 
> Biekorfstraat > Hortensia Sillisplein > Oudesteenweg > Dahliastraat 
> Brugstraat > St. Jansplein > De Pretstraat > Ellermanstraat >  
EINDPUNT & BUURTFEEST: AP Campus Noorderplaats
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Herfstpoets Twee Netenstraat

Doe mee aan de herfstpoets van de 
Twee Netenstraat 

 
 

Voor de helpers is er koffie, thee en soep.
Poetsgerief wordt voorzien.

HERFSTPOETS
W O E N S D A G  2 0  O K T O B E R  

S T A R T  O M  1 5 U  O P  

B I N N E N K O E R  B L O K  W O O N H A V E N
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Oosterweel komt naar je toe
Tekst: Mathias Meys, Mediamixer 
De Oosterweelverbinding, dat is het sluiten van de Antwerpse ring, 
en een heleboel projecten die daarbij horen om de stad groener en 
leefbaarder te maken. Ook in Antwerpen Dam zal het aangenamer 
vertoeven worden, maar daar gaan eerst werken aan vooraf.   

Op woensdag 20 en donderdag 21 oktober vindt er een infomoment 
over de werken plaats in Elegast. Wanneer starten de werken in de 
buurt? Hoe wordt er gezorgd voor minder hinder? Moet ik omrijden 
tijdens de werken? Hoe zorgt de Oosterweelverbinding voor een ver-
betering in de buurt?  

Het Oosterweelteam staat klaar voor een babbel over al jouw be-
zorgdheden, vragen en verwachtingen en neemt ook een drankje en 
een hapje mee. Kinderen zijn welkom, zij kunnen zich amuseren terwijl 
jij je informeert. Bij goed weer komt op woensdag zelfs het 18 meter 
lange Oosterweelspringkasteel mee! 

 
 
 
 
woensdag 20 oktober 14.00u – 18.00u 
donderdag 21 oktober 16.00u – 20.00u 
Locatie: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
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Publieke ruimte Slachthuiswijk 
goedgekeurd
Tekst en beeld: AG VESPA 
Stad Antwerpen keurde het voorontwerp voor de eerste twee fases
van de publieke ruimte goed: voor de buurt rond de Kalverwei, de
slachthuishallen en het Kalverpad (het huidige Noordschippersdok). 
Dat betekent dat het ontwerpteam werk kan maken van een definitief 
ontwerp. Binnenkort komt het team terug naar de wijk en kan je hier-
over met hen in gesprek gaan.

Wil je op de hoogte blijven, neem dan een kijkje op  
https://slachthuiswijk.agvespa.be of spreek iemand aan van de Buurt-
werking. Zij kunnen je laten weten wanneer de contactmomenten met 
het ontwerpteam en AG Vespa zullen plaatsvinden.
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Op de agenda
Do 14/10 Buurtfeestvergadering

Wo 20/10 Herfstpoets Twee Netenstraat 

Wo 20/10  Oosterweel komt naar je toe 
 
Do 21/10 Oosterweel komt naar je toe

Di 26/10 bezoek tentoonstelling “Close Proximity” met paravent 

Di 02/11 Bingo Jonger dan je denkt  

Do 04/11  uitstap Walibi

Wo 17/11 Geen permanentie wegens opleiding 

DI 23/11 Geen permanentie en JDJD wegens teamdag

Do 25/11 Noorderlicht Parade

Wo 01/12 Sint feest

Di 07/12 Bingo Jonger dan je denkt

WO 22/12 Winterspektakel (verenigd jeugdwerk Antwerpen 2060)

25/12 - 01/01  Tussen Kerst en nieuwjaar is de buurtwerking een 
  weekje gesloten. 



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


