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Voorwoord

Beste buurtbewoners  

Daar is de lente! Op den Dam worden volop vogelkastjes gebouwd 
en zijn de terrassen weer gevuld. Het buurtfeest, waar we 2 jaar op 
hebben moeten wachten, gaat nu eindelijk weer door. 

Daarnaast hebben we ook weer nieuwe activiteiten op de planning 
staan zoals Creatief Atelier, Zorgzame straten en Damblues. Kortom, 
we zijn weer helemaal gelanceerd. 

Op de permanentie krijgen we helaas ook heel wat energievragen. 
Mensen krijgen serieuze rekeningen en hebben moeite bij de inter-
pretatie van de prijzen. Samen met Ligo organiseren we daarom een 
infosessie rond energie besparen. 

Tot slot hebben we nog te melden dat onze collega Nisrine een 
nieuwe uitdaging aangaat vanaf 1 mei en we binnenkort een nieuwe 
collega mogen verwelkomen.

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 en 18.30u tot 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen 

DIGI DONDERDAG 
Donderdag 18.30u tot 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen

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

Op woensdag 25/6 en donderdag 26/5 zijn we gesloten
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HUISTAAKBEGELEIDING 
(voorlopig hebben we een wachtlijst)
dinsdag en donderdag
16.00u tot 16.45u
17.00u tot 17.45u

JONGER DAN JE DENKT
dinsdag 14.00u tot 16.00u
Ingang: Parochiecafé, Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

INSTUIF
dinsdag tussen 18.30u en 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen

PRAATTAFEL (oefenkansen Nederlands)
donderdag 09.30u tot 12.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen 

VROUWENGROEP
donderdag tussen 10.00 en 12.00
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen

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

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



De Permanentie
Hulp bij administratieve vragen, een computer gebruiken, iets afprin-
ten, kopiëren, of gewoon een babbeltje komen doen, wees welkom. 
Na de paasvakantie is de permanentie terug op Twee Netenstraat 13A 

Dinsdag 10.00u tot 12.00u
Woensdag 13.00u tot 15.00u (25/05 is er geen permanentie)
donderdag van 13.00u tot 15.00 en 18.30u tot 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen 
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Digi-donderdag
Hier kan je terecht met al je digitale vragen: een app installeren, een 
e-mailadres aanmaken, vragen over het gebruik van een app of pro-
gramma, een update doen, enzovoort. Je kunt ook gebruik maken van 
een computer of iets komen drinken.

Donderdag van 18.30u tot 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen  
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Woensdag: 9.30u – 16.00u
Donderdag: 9.30u – 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

Fiets-Mo-Biel

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, kledingrekken en weet je 
niet waar het te brengen? Het is bij 
ons zeker welkom! Breng het gerust 
langs tijdens de permanentie.

Heb je een fiets die hersteld dient te 
worden of wil je een kijkje komen ne-
men naar onze tweedehands fietsen? 
Kom langs op woensdag of donder-
dag in de Fietsmobiel, de vrijwilligers 
helpen u graag verder.

Donderdag: 9.30u – 12.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
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Wist je dat in onze kelder een heel atelier beschikbaar is? Je kunt er 
komen klei draaien, schilderen, knutselen, naaien enz. Wil je eens een 
kijkje komen nemen? 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

Huistaakbegeleiding
Elke dinsdag en donderdag ondersteunen 
we kinderen uit de buurt bij hun huistaken. 
Wil je je kind inschrijven, laat het weten 
aan Samya tijdens de permanentie.  
Momenteel hebben we een wachtlijst, 
maar bekijken wat mogelijk is. We zoeken 
dan samen een oplossing. 

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



7

Jonger dan je denkt
Kom langs voor een koffie en een babbeltje of doe mee aan een van 
de activiteiten. 

26/04 Straffe Verhalen (zijn ze waar of niet waar?)
03/05 Bingo
10/05 Babbeltjes met koffie en koekjes
17/05 Sjoelen
24/05 Filmpjes over Antwerpen vroeger
31/05 Babbeltjes met koffie en koekjes
07/06 Bingo

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

 

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 13A 
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Vrouwengroep
Wil je graag met de dames van Den Dam een koffietje of thee drin-
ken? Mee activiteiten doen? Een workshop volgen? En dat alleen 
onder vrouwen! Sluit je aan bij onze vrouwengroep. 

Donderdag 10.00u tot 12.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen 

Praattafel (oefenkansen NL)
Tijdens onze praattafel geven wij iedereen de mogelijkheid om Ne-
derlands te oefenen. Samen met onze vrijwilliger worden er verschil-
lende thema’s besproken en wordt er gesproken in groep. Inschrijven 
kan tijdens onze permanentiemomenten of kom gewoon langs om 
eens mee te doen.
 

Donderdag 10.00u tot 12.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1
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Elke maandag rijdt de Samana Winkelbus in de namiddag van 
Antwerpen Dam gratis 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). 

Winkelbus

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

Puzzeltime
Puzzel je graag? Zoek je graag uit of puzzels volledig zijn?
Kom op vrijdag mee puzzelen met de andere puzzelaars!
Vrijdag 13.00u – 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen
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De buurtwerking in cijfers: 

• 3188 hulpvragen werden 
behandeld
• 416 activiteiten werden 
georganiseerd
• Met deze activiteiten 
bereikten we 1779 unieke 
deelnemers
• 41 activiteiten hadden 
aandacht voor digitale 
oefenkansen 
• 12 vormingen vonden 
plaats met 225 deelne-
mers 

Dit allemaal konden we 
dankzij 80 vrijwilligers  
realiseren, 
waarvoor dank! 

Jaaroverzicht 2021
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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

Aza Theys (stage) 
03 232 60 20

buurtwerking@elegast.be

Iray Franssens (stage)  
03 232 60 20

buurtwerking@elegast.be

Nisrine gaat vanaf 1 mei een nieuwe uitda-
ging aan. We wensen haar veel succes met de 
nieuwe job en willen haar bedanken voor haar 
bijdrage bij de Buurtwerking en de input die ze 
leverde rond de digitaal inclusieve wijk. Tot ziens!

Afscheid van Nisrine

Sven De Loght 
03 232 60 20

sven.de.loght@elegast.be

Timor Nonneman 
0492 248 242

timor.nonneman@elegast.be
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Buitenspeeldag

Kinderen uit de buurt zijn welkom op de buitenspeeldag op het Stui-
venbergplein! Er zijn heel wat leuke spelletjes en activiteiten voorzien.
Georganiseerd door de ‘Noordpoel’, het verzamelde jeugdwerk in en 
rond Park Spoor Noord.

Woensdag 20/04 van 14.00u – 17.00u
Stuivenbergplein, 2060 Antwerpen
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Creatief atelier

Telkens van 13u tot 16u 
Hobbykelder Elegast den Dam
Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen

Zonder inschrijving, materiaal wordt voorzien ter plaatse.
Vragen? Contacteer Nisrine of Jeroen van de buurtwerking.



Infosessie: energie besparen
Wat kan jij zelf doen?

Maandag 25 april 2022                      Dinsdag 26 april 2022 
Van 10u tot 12u                                   Van 18u30 tot 20u30

 
Adres: Twee Netenstraat 13A 
   2060 Antwerpen

Wat?
• Begrijp jij je energiefactuur?
• Hoe verbruik je minder energie? 
• We leren hoe je kan besparen in je huishouden.
 
 
Voor wie? 
Voor iedereen die meer wil weten over  
energie besparen. 
 
 
Wanneer?  
Maandag 25 april 2022 
van 10u tot 12u 
 
Dinsdag 26 april 2022 
van 18u30 tot 20u30 
 
 
Prijs? 
De infosessie is gratis.  
Reserveer je plek bij Timor of Jeroen (Elegast) 

Waar?  
Twee Netenstraat 13A 
2060 Antwerpen
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Infosessie: energie besparen
Wat kan jij zelf doen?

Maandag 25 april 2022                      Dinsdag 26 april 2022 
Van 10u tot 12u                                   Van 18u30 tot 20u30

 
Adres: Twee Netenstraat 13A 
   2060 Antwerpen

Wat?
• Begrijp jij je energiefactuur?
• Hoe verbruik je minder energie? 
• We leren hoe je kan besparen in je huishouden.
 
 
Voor wie? 
Voor iedereen die meer wil weten over  
energie besparen. 
 
 
Wanneer?  
Maandag 25 april 2022 
van 10u tot 12u 
 
Dinsdag 26 april 2022 
van 18u30 tot 20u30 
 
 
Prijs? 
De infosessie is gratis.  
Reserveer je plek bij Timor of Jeroen (Elegast) 

Waar?  
Twee Netenstraat 13A 
2060 Antwerpen

Infosessie energie besparen

MA 25/4: 10u - 12u
DI 26/4: 18u30 - 20u30
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Buurtfeest 2022

Op 11 juni 2022 gaat ons buurtfeest eindelijk nog eens door! Na alle 
corona toestanden kijken we er allemaal heel erg naar uit. Dit jaar 
kozen de buurtbewoners voor een toepasselijke titel van het buurt-
feest: ,,Leve den Dam, we hakken corona in de pan!”. Binnenkort zal u 
de flyers van het buurtfeest in de brievenbus krijgen, maar we kunnen 
u alvast laten weten dat er heel wat lekkers te eten valt: hamburgers, 
broodje merguez, frieten met curryworst, appelbeignets, harira, pop-
corn, chocoladefontein, ijsjes, pannenkoeken,... U komt dus alvast niet 
om van de honger. Daarnaast zijn er heel wat activiteiten voorzien 
voor kleine kinderen (eendjes vangen, springkasteel, gekke kapsels, 
schminken,...) maar ook voor jongeren (pannavoetbal). De volwasse-
nen kunnen genieten van optredens, muziek, lekkere drankjes, munt-
thee, of een ritje maken door den Dam met de riksja van AXI vzw.  
Tot dan!

Waar: Buurtwerking Elegast, Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
Wanneer: 11/06 van 12u tot 20u, doorlopend.
Voor wie: iedereen! Gratis!
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Damblues

Damblues is een gratis blues festival op het Damplein op zaterdag 
25/06/22. Het is een initiatief van vzw De Barrage in samenwerking 
met Buurtwerking Elegast den Dam en het Oude Badhuis.  
Wees welkom om te genieten van muziek of een drankje op een van 
de terrassen.

Programma:
15u30: The Lazy Intercoolers
16u30: Leif de Leeuw Band
18u30: Bill and the Burners
19u30: Mudvibe met Big Dave

Op Damplein Antwerpen Dam 
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Zorgzame Straten
In onze buurt helpen mensen elkaar vaak spontaan en dat is fijn. Met 
het project van ‘Zorgzame Straten op den Dam’ willen we dit graag 
verder stimuleren, je een hart onder de riem steken als zorgzame 
buur of je de weg wijzen naar een zorgzame buur als je hulp nodig 
hebt.
Even een ladder lenen? Naar de winkel voor je buur?  
Of heb je gewoon nood aan een babbel?
Iedereen kan wel eens hulp gebruiken en iedereen kan wel eens iets 
betekenen voor iemand anders. We noemen dit graag ‘het kleine 
helpen’.

Zet je je graag in als zorgzame buur?
Dat kan heel eenvoudig. Alles begint met een uitdrukkelijke vriende-
lijke goeiedag naar je buren. Bij een ontmoeting komt een babbeltje 
dan vanzelf. En als je elkaar beter leert kennen is het ook veel gemak-
kelijker om hulp aan te bieden of hulp te vragen.

Buurtwerking Elegast den Dam organiseert binnenkort in samenwer-
king met “Zorgzame Straten” een burenbabbel zodat je wat meer info 
kan bekomen over het initiatief en hierover kan uitwisselen met ande-
re buren. We voorzien een hapje en een drankje. Iedereen welkom
 

Burenbabbel
Woensdag 8 juni om 19u 
Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen
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Archipel Samenzaterdagen

Sinds vier jaar is er creatieve beweging op de Slachthuissite, kunste-
naars namen er hun intrek en hebben de ruimte buiten en binnen 
omgetoverd tot een boeiende plek. Ze doopten hun werking ‘Archipel’. 
Archipel wil ook ruimte bieden aan buurtinitiatieven en een ontmoe-
tingsplek zijn voor de wijk. Dit doen ze door allerlei activiteiten te or-
ganiseren met buurtpartners.  Zo wordt er deze zomer voor de derde 
en laatste keer het Babelfestival georganiseerd op de BabelBühne.  
Met volkskeukens, gratis optredens en voor de allerkleinsten onder 
ons gezellige knutsel-en vertelnamidagen. Daarna wordt de site 
langzaam aan meer omgebouwd tot de een nieuwe woonwijk. Maar 
vooraleer het zover is, roepen we iedereen van de buurt (en daarbui-
ten) op om mee te komen bouwen, tuinieren, koken, en natuurlijk ook 
gewoon gezellig samen te zijn. 

Elke zaterdag “Samenzaterdag” tussen 14u en 17u op Archipel 
Lange Lobroekstraat 120, 2060 Antwerpen 

Wil jij ook mee Samenzaterdagen, laat het weten op 0486378724
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Infomoment en rondleiding 
Benieuwd naar de site van Archipel? Dan is dit je kans, kom op 
woensdag 12 mei om 17u naar het infomoment op de Archipel site, 
Lange Lobroekstraat 120, daar aangekomen wandel je door de poort 
naast het gebouw van Frigo door tot aan de vliegende auto, het ver-
zamelpunt. Je krijgt een rondleiding en kan je de werking en andere 
buurtbewoners nog beter leren kennen.
Tot dan? 

Woensdag 12 mei om 17u
Ingang Archipel (aan de vliegende auto) 
Lange Lobroekstraat 120, 2060 Antwerpen
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Antwerp Art Weekend - Archipel
Archipel opent zijn deuren gedurende vier dagen voor het grote pu-
bliek met een exclusieve tentoonstelling speciaal voor het Antwerp Art 
weekend en op maat van de site.

Deze keer nodigt Archipel ook enkele lokale en bevriende kunstenaars 
uit, het thema van 2022 is DIS!CONNECTION.
De Vliegende Auto (Parking 2023) is een werk van Bram Rombouts uit 
de vorige editie. Wie weet wat ze dit jaar in petto hebben. 
Wees er zeker bij en laat je verrassen door de lokale en internationale 
groep artiesten in je wijk!

Ingang: Lange Lobroekstraat 120
Donderdag 26 mei van 12u - 21u
Vrijdag tot zondag 27/05 tot 29/05 telkens van 12u - 18u
Gratis & zonder reservatie
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Expo academie Merksem
In het weekend van 11 en 12 juni tonen de studenten uit de kinder-, jon-
geren- en volwassenateliers van academie Merksem en Park Spoor 
Noord hun werk in de Vleeshaak op de Archipelsite. Ze lieten zich 
inspireren door deze bijzondere locatie. De academie brengt al deze 
boeiende en inspirerende creaties samen. Kom samen met vrienden 
en familie genieten van deze expo. 

Wanneer? Zaterdag 11/06 en zondag 12/06 2022 van 11u tot 16u
Wat? Gratis expo kinder- en jongerenateliers en de ateliers oriëntatie 
beeld, digitaal, beeldhouwen, schilderen, glas (in lood), cross-over, 
projectatelier
Waar?  De Vleeshaak op de Archipelsite (ingang Lange Lobroekstraat)

Op zaterdag 11 juni maken de studenten van het atelier schilderen 
portretten tijdens het buurtfeest die je zondag 12 juni kan komen bekij-
ken in de Vleeshaak. 
 
Ontdek meer info over de academie op www.academiemerksem.be 
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Vast tuiniermoment
Van 1 april tot 30 september zijn er elke zaterdag tuiniers aanwezig 
van 11u tot 12u (uitgezonderd 15 juli tot 15 augustus). Iedereen welkom! 

Zin in een engagement? Damhof zoekt buurtbewoners om mee
Te tuinieren I de planten water te geven I te bouwen (speelelementen, 
waterreservoir, nieuwe serre ...) I de kippen te verzorgen I te klussen 
en dingen te reparerende toekomst van Damhof vorm te geven 

Speciale activiteiten

Locatie: Lange Lobroekstraat, tegenover nr. 41 I 0486 61 60 76 (Joke)  
samentuindamhof@gmail.com I www.facebook.com/damhof
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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?  
Elke zondag afwisselend
-zondag van 10u tot 13u
-zondag van 14u tot 17u
voor exacte data: www.scoutsamberes.be

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

Meer info?
0483 23 91 86 (Sid)
0476 24 50 31 (Josefien) 
scoutsamberes@gmail.com
www.scoutsamberes.be
www.facebook.com/scoutsAmberes
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Op de agenda
WO 20/04 Buitenspeeldag Stuivenbergplein

DO 21/04 Creatief atelier: schilderen

MA 25/04 Infosessie energie besparen (10u - 12u)

DI 26/04 Jonger dan je denkt: Straffe verhalen

DI 26/04 Infosessie energie besparen (18u30 - 20u30) 

DI 03/05 Jonger dan je denkt: BINGO

DO 05/05 Creatief atelier: klei

9/05 - 12/5 Vrouwengroep op midweek

DO 12/05 Rondleiding bij Archipel

DI 17/05 Jonger dan je denkt: Sjoelen

DO 19/05 Creatief Atelier: zijde schilderen

DI 24/05 Jonger dan je denkt: Filmpjes over Antwerpen vroeger 

WO 25/05  Elegast gesloten wegens teamdag 
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WO 01/06 Ontmoetingsmoment binnenplein Woonhaven 

DO 02/06 Creatief atelier: krijt

DI 07/06 Jonger dan je denkt: BINGO

WO 08/06 Burenbabbel Zorgzame straten

ZA 11/06 Buurtfeest

ZA 25/06 Damblues festival

Twee Netenstraat 13A

Na de paasvakantie gaan de permanentie, digi-donderdag,  
vrouwengroep en instuif terug door op Twee Netenstraat 13A (dus niet 
meer in de parochiezaal). 



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


