
B
U

U
R

T
W

ER
K

IN
G

BUURTWERKING

Buurtkrantje
ZOMER 2022



Inhoud
Voorwoord      1
Vaste activiteiten      2

De permanentie     4
Digi-woensdag     4
Fiets-mo-biel     5
Kledijzolder      5
Hobby-atelier     6
Jonger dan je denkt     6 
Infomoment phishing    7
Instuif       7  
Puzzeltime      8
Winkelbus      8

Team Buurtwerking     9
Welkom Sacha     10
Samya op zwangerschapsverlof   10
 
De Buurtwerking op kamp    11
Uitstappen in de zomer    11 
 
Spektakeldagen     12
Burenbabbel      13
BabelPutch met Elegast kookt   14
Hek van #denDam 4 augustus   15
Hek van #denDam 18 augustus   16
Starten met computer, smartphone of tablet 17
Academie Park Spoor Noord   18
Babelfestival      19

Op de agenda     21



1

Voorwoord

Beste buurtbewoners 

Daar is de zomervakantie! Na een geslaagd buurtfeest en een Dam-
blues weekend waar we ondanks het regenweer een super tijd heb-
ben beleefd, kijken we nu vooruit naar de zomer. Een aantal activi-
teiten gaan in vakantiemodus, maar in de plek gaan we op kamp, 
organiseren we concertjes op de Babelbuhne, zijn er de spektakelda-
gen, de Babelputch, enz. 

De zomervakantie brengt voor veel mensen ook wat denk- en  
afspreekwerk mee rond de zorg voor hun huisdieren, de brievenbus 
leegmaken, de planten water geven, voor iemand boodschappen 
doen enz. Tijdens de burenbabbel willen we kijken hoe we een ‘zorg-
zame sfeer’ in de buurt kunnen versterken of opbouwen.

Tot slot mogen we onze nieuwe collega Sacha verwelkomen en gaat 
Samya er tussenuit om te bevallen van haar eerste kindje. 
 
Het wordt een mooie zomer!
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Vaste activiteiten
PERMANENTIE BUURTWERKING
dinsdag 10.00u tot 12.00u
woensdag 13.00u tot 15.00u
Geen permanentie op donderdag in de zomervakantie 
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen 

DIGI WOENSDAG (in de zomervakantie geen digidonderdag) 
woensdag 13.00u tot 15.00u 
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
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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 13A, 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

HUISTAAKBEGELEIDING (gaat niet door in de zomervakantie)
hervat terug in oktober. Ouders worden op de hoogte gehouden

VROUWENGROEP (gaat niet door in de zomervakantie)
hervat terug op 15 september om 10u

PRAATTAFEL (OEFENKANSEN NEDERLANDS) 
gaat niet door in de zomervakantie
hervat terug op 15 september 
wekelijks op donderdag van 10.00u tot 12.00u 
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

De buurtwerking is gesloten van 25/07 - 29/07 (we zijn op kamp)
en gesloten van 15/08 - 19/08 (sluitingsweek)



De Permanentie
Hulp bij administratieve vragen, een computer gebruiken, iets afprin-
ten, kopiëren, of gewoon een babbeltje komen doen, wees welkom. 

Dinsdag 10.00u tot 12.00u (gesloten op 26/7 en 16/8)

Woensdag 13.00u tot 15.00u (gesloten op 27/7 en 17/8)

geen permanentie op donderdag tijdens de zomervakantie
vanaf septemer: donderdag 13.00u tot 15.00 en van 18.30u tot 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen  
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Digi-woensdag
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.

Woensdag 13.00u tot 15.00u (gesloten op 27/7 en 17/8)

Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen
vanaf septemer: digi-donderdag van 18.30u tot 20.00u



Fiets-mo-biel
Heb je een fiets die hersteld dient te worden of wil je een kijkje komen 
nemen naar onze tweedehands fietsen? Kom langs op woensdag of 
donderdag in de Fietsmobiel, de vrijwilligers helpen u graag verder. 

Woensdag: 9.30u – 16.00u (gesloten op 27/7)

Donderdag: 9.30u – 16.00u (gesloten op 28/7)

Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
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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€.
Heb je een overschot aan kledij, schoenen, kledingrekken en weet je 
niet waar het te brengen? Het is bij ons zeker welkom! Breng het ge-
rust langs tijdens de permanentie.

Donderdag: 9.30u – 12.00u (gesloten op 28/7 en 18/08)

Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

Kledijzolder
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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

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

05/07 Bingo
12/07 Raad wie er op de foto staat (neem oude kinderfoto’s mee)
19/07 Babbeltjes met koffie en koekjes
26/07 Geen Jonger dan je denkt 
02/08 Bingo
09/08 Babbeltjes met koffie en koekjes
16/08 Geen Jonger dan je denkt
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Instuif
Op dinsdagavond is iedereen welkom voor een babbeltje, te breien, 
een boekje te lezen en een gezelschapsspel te spelen. Uiteraard hoort 
hier ook een klein hapje en een drankje bij! 
 

Dinsdag 18.30u - 20.00u (geen instuif op 26/7 en 16/08)

Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen

22/08 Karaoke
30/08 Infomoment rond “phishing” in samenwerking met LIGO
06/09 Bingo

Dinsdag 14.00u – 16.00u
Ingang: Parochiecafé, Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
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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 (geen puzzeltime op 29/7 en 19/08)

Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen

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
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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

Sacha Symons 
0492 248 249

sacha.symons@elegast.be

Timor Nonneman 
0492 248 242

timor.nonneman@elegast.be

Sven De Loght 
03 232 60 20

sven.de.loght@elegast.be

Buurtwerking Elegast 
03 232 60 20  

buurtwerking@elegast.be
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Welkom Sacha
Hallo 

Ik ben Sacha, een nieuw gezicht bij Elegast. 
Vanaf 4 juli kunnen jullie mij tegenkomen in de 
Buurtwerking van den Dam. Mijn studies Soci-
aal-Cultureel Werk zitten er na een periode van 
4 jaar eindelijk op. Klaar voor het echte leven :)  

Ik heb tijdens mijn opleiding verschillende interessante en leuke stages 
gedaan waar ik heel veel heb kunnen leren. Ik zal mijn kennis dan ook 
inzetten om de Buurtwerking en het team zo goed mogelijk te onder-
steunen en ik hoop bij Elegast ook veel nieuwe dingen te kunnen leren. 
Ik kijk er alvast erg naar uit jullie te leren kennen. Tot snel!

Sacha

Samya op zwangerschapsverlof
Samya gaat er vanaf midden juli 
tussenuit om te bevallen van haar 
eerste kindje. 

We wensen haar en haar gezin heel 
veel geluk toe!
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Uitstappen in de zomer
Tijdens de zomervakantie plannen we ook enkele uitstappen voor 
buurtbewoners van den Dam. Informeer je bij de buurtwerking tijdens 
een van onze activiteiten, tijdens de permanentie of laat je gsmnum-
mer achter om opgenomen te worden in onze activiteiten-whatsapp.

 

 

De Buurtwerking op kamp
Van 25 tot 29 juli gaat de Buurtwerking op kamp met kinderen van 
den Dam tussen 6-12jaar. We verblijven in tenten op het terrein van de 
Berkelhoeve in Vorselaar en krijgen hulp van en topteam vrijwilligers. 
De promotie voor het kamp gebeurt bij de kinderen en ouders die we 
bereiken tijdens onze activiteiten. We kijken ernaar uit! 
#1234denDamishier



SPEKTAKELDAGEN

Telkens op donderdagnamiddag in
de zomervakantie van 14u tot 17u

7 juli: Noordschippersdok
14 juli: Stuivenbergplein 
28 juli: Zuster Der Armenplein
4 augustus: Meurissestraat
11 augustus: Jos Verhelstplein
18 augustus: Schoolplak 
25 augustus: Sint Jansplein

 

Een namiddag boordevol sport, spel en amusement
georganiseerd door de ‘NOORDPOEL’, het verzamelde

jeugdwerk van Antwerpen Noord.
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BabelPutch met Elegast kookt

Info en inschrijving voor de maaltijd kan op www.archipel.site
of bij buurtwerking Elegast den Dam (inschrijven tot 14/7)

GRATIS
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Babeltune: Hek van #denDam

Onder het motto ‘Hek van den Dam’ is het meezingen geblazen met 
de meertalige schlagers van Werner Janssenswillen.

Werner Janssenswillen is zanger en accordeonist en komt uit Neerpelt. 
Als zanger heeft hij een zeer uitgebreid repertoire voor zij die graag 
een danspasje willen wagen of meezingen en dit zowel in het Neder-
lands, Engels, Duits, Frans en in het Spaans.

Tijd en locatie
Donderdag 4 augustus van 20:00 – 22:00
BabelBühne, Lange Lobroekstraat 120, 2060 Antwerpen, België
Gratis

do 04 aug.  |  BabelBühne | Gratis 
Schlageravond met Werner Janssenswillen
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Babeltune: Hek van #denDam

BabelFestival is een gratis zomerfestival aan de BabelBühne. Het is 
een groene oase in de rafelranden van de stad, met een bamboepo-
dium, tribune & lignetten rondom een waterput. 

Onder het motto ‘Hek van den Dam’: gezellig swingen rond de water-
poel met Ramsy Irani & Geert Van Eynde. U mag zich verwachten aan 
verteerbare jazz, latin & pop,... en bovenal veel samenspelplezier.

Tijd en locatie
Donderdag 18 augustus van 20:00 – 22:00
BabelBühne, Lange Lobroekstraat 120, 2060 Antwerpen, België
Gratis

do 18 aug.  |  BabelBühne | Gratis 
Ramsy Irani & Geert Van Eynde
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Starten met computer,  
smartphone of tablet

Buurtwerking Elegast-Den Dam 
Twee Netenstraat 13a, 2060 Antwerpen 

10 lessen (12/9 - 19/9 - 26/9 - 3/10 - 10/10  
24/10 - 7/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11) 

Maandag van 12u30 tot 15u

De cursus is gratis.
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Interesse? 
Kom de eerste les op 12/9 eens mee proberen. Op het einde van de les 
kan je beslissen of je voor de cursus inschrijft. 
Laat even weten aan de Buurtwerking of je naar de eerste les komt.
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“We leren heel veel leuke en interessante 
dingen: knutselen, tekenen, schilderen, 
échte kunstwerken maken. En je mag je 
eigen fantasie gebruiken. We maken ook 
heel veel vrienden in de academie.” ant-
woorden ze samen op de vraag waarom ze 
graag naar de Academie komen.

“Het grootste kunstwerk dat we maakten 
was een hoge toren van piepschuim en 
houten stokjes. We maakten de toren van 
Babel na. We hebben er ook vlaggen bij 
geknutseld” vertellen Julius en Gaston 
enthousiast.

Dora, Rosie & Noor vertrouwen aan onze 
reporter toe “We maken ook grappige din-
gen zoals ‘namaakbloed’: je gooit er alles 
in dat rood is: ketchup, curry, kleurstof, 
lijm… of opgezette knuffeldieren!”

Academie Park Spoor Noord

Is jouw kind een creatieve duizendpoot?
Er zijn opleidingen voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
 
In de Academie van Merksem kan je nog meer 
opleidingen volgen zoals dans, toneel, muziek, 
animatiefilm, schilderen … ook voor tieners en 
volwassenen. Bekijk het volledige aanbod op  
www.academiemerksem.be

Onze reporter ging een kijkje nemen in Academie Park Spoor Noord 
en volgde Gaston, Julius, Dora, Rosie en Noor in het atelier.



19

BABELFESTIVAL                         JULI I AUG> BABELFESTIVAL                         JULI I AUG>

KICK-OFF

BABELFABEL
SOSO'S ARTZFAIR

BABELtune

op woensdagen 
--> 14u - 16u
Voor kinderen van 4 - 10 jaar.
Meertalige kinderverhalen in Japans 
verteltheater & knutselactiviteit.

weekend
Experimentele kunstmarkt met open Mic, 
shows, expo's, foodies & talks.
vrij 08I07  --> 18u - 22u
zat 09I07  --> 14u - 22u
zon 10I07 --> 14u - 22u

op donderdagen
--> 20u - 22u
Concertavonden op maat van den Dam.

14I07: Quatorze juillet: Franse chansons 
door het ensemble 
‘Brasserie Croque-Notes’ 
28I07: Jimmy 014 rapt over het leven op 
straat in den Dam: release debuut-album
04I08: Hek van den Dam: meertalige 
schlagers met accordeonist 
Werner Janssenswillen
18I08: Hek van den Dam: jazz, latin 
& pop met Ramsy Irani & Geert Van Eynde

zo 03I07 
--> 17u - 19u
Een bezwerend spektakel met de 4 elementen & uit de 4 windstreken wijdt het allerlaatste 
BabelSeizoen in. Maud Vanhauwaert als gastvrouw. 

Babelbad
op donderdagen
--> 20u - 22u
Poëzie-happenings: optreden van een 
anderstalige dichter met vertaling naar
diverse kunstdisciplines (dans, beeld en 
muziek), gevolgd door een Open 
Poëziepodium met host Maud Vanhauwaert.

07I07: Nedim Turfent / Hosheng Ossi
& Rochus Marr + Ahmed Roni 
21I07: Perhat Tursun / Kaptue Blaise 
& Aminata Barry + Jah Mae Kân
11I08: Alexander Vasilevich / Tülin Erkan 
& Hans Depelchin, Dieter de Schutter  
+ special guest
25I08: Chimengul Awut / Aleksandr 
Skorobogatov & Anne-Laure Vandeputte 
+ Sam Gysel 

BABELPUTCH
op vrijdagen
--> 20u - 23u
Jonge curatoren & hun artiesten kapen 
de site met urban sounds, slam, comedy 
& free style.

15I07: Slam Aleikum: culturele zomeravond
 + vocal Beatbox sounds. Open Mic  
22I07: CHAPP de MIC: mask off: tijd voor 
authenticiteit door jong & breed artistiek talent
29I07: Latif-StandUp & Pupils: fitness voor je 
lachspieren
05I08: Stiques Presents! Onverwachte live 
performances met muziek / dans 
+ verrassings-DJ
12I08: verrassings-programma: open call 
--> check socials
19I08: Slam Aleikum: culturele zomeravond 
+ vocal Beatbox sounds. Open Mic
26I08: CHAPP de MIC: Ontdek toekomstig 
Hip, Pop & Rock-talent. CHAUD!

BABELconcert
op zaterdagen 
--> 19u - 23u
Opkomende Antwerpse muziekbands 
met allure.

23I07: Rubén Gorrion y su son + 
guests & food van Ali Rapoenzel
20I08: Fisherman & His Trust Band 

KROESHAAR
             OUTDOOR

zaterdag 06I08
--> 15u - 23u
Celebrating black hair, black art 
& black business

BABELCEREMOnie
op zondagen
Ontdek de wereld in Antwerpen: verschillende culturele gemeenschappen 
strijken neer voor een beleving van authentieke folklore en rituelen.

17/07: --> 13u - 19u 
Yawar Mistty: Latijns-Amerikaanse gemeenschap met folkloristische dans, 
muziek & ceremonies 
31/07: --> 11u-18u
Nawie viert feestelijk de spirituele krachten en gebruiken van en met de 
Surinaamse gemeenschap
14/08: --> ceremonie X: open call --> check socials
28/08: --> 16u - 22u
IC viert de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne met traditionele en 
hedendaagse liederen, folkjazz, gastronomie & rituelen

BABELbar
open vanaf 17u - 23u

donderdag = pizza (graag reserveren)
vrijdag & zondag = wereld-volkskeuken (graag reserveren)

INFO?
& reservatie: www.archipel.site/agenda
--> BabelBühne, Lange Lobroekstraat 120
 (ingang t.o. n° 51), 2060 Antwerpen-Dam.
Openbaar vervoer: tram 12 of metro 2,3,5
en 6, halte Schijnpoort.
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Op de agenda
05/07  JDJD Bingo
07/07  Spektakeldag Noordschippersdok
12/07  JDJD Raad wie er op de foto staat 19/07
13/07  Burenbabbel
14/07  Spektakeldag Stuivenbergplein
15/07  Babelputch met Elegast kookt  
19/07  JDJD Babbeltjes met koffie en koekjes
25-29/7 Buurtwerking op kamp  
  Sluitingsweek Buurtwerking
28/07  Spektakeldag Zuster der Armenplein
02/08  JDJD Bingo
04/08  Spektakeldag Meurissestraat
04/08  Hek van den Dam met Werner Janssenswillen
09/08  JDJD Babbeltjes met koffie en koekjes
11/08  Spektakeldag Jos Verhelstplein
15-19/08 Sluitingsweek Buurtwerking 
18/08  Spektakeldag Schoolplak
18/08  Hek van den Dam met Ramsy Irani en Geert van Eynde
22/08  JDJD Karaoke
25/08  Spektakeldag Sint Jansplein
30/08  Infomoment Phishing
06/09  JDJD Bingo
12/09  Eerste les “Starten met computer, smartphone of tablet”



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


