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Voorwoord

Beste buurtbewoners  

Het zomerprogramma en de hete temperaturen kennen hun einde. 
Daar is de herfst en ook ons nieuwe buurtkrantje. We keren terug naar 
onze vaste openingsuren en mochten een nieuwe collega verwelko-
men die ons team komt versterken. 

Den Dam zit niet stil. De Oosterweelwerf is van start gegaan en ook 
de Babelbühne maakt plaats voor de werf van de Slachthuiswijk. De 
plannen voor de publieke ruimte in deze “nieuwe wijk” zijn ondertus-
sen ook goedgekeurd. 

Op den Dam wordt ook wat gesnakt naar extra groen in het straat-
beeld. Via de Burgerbegroting brachten heel wat buurtbewoners hun 
ideeën naar voor ter stemming. We duimen op een goede afloop 
voor alle projecten!

Tot binnenkort op een van onze activiteiten, de burenbabbel of ergens 
in de buurt.
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 dinsdag 1/11 en vrijdag 11/11 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 10.00u 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 
Info en reservatie: bel de Samana boodschappenlijn op 0800 95 001

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. 

Dinsdag 10.00u tot 12.00u (01/11 is er geen permanentie)
Woensdag 13.00u tot 15.00u
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 
programma, checken waarom iets niet werkt op je laptop, een upda-
te doen, enzovoort. Je kunt ook gebruik maken van een laptop 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 doen van 
zowel tweedehands of 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  
nemen naar onze tweedehands 
fietsen? Kom langs op woensdag of 
donderdag in de Fietsmobiel, de vrij-
willigers helpen u graag verder.

Donderdag: 9.30u – 12.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
De kledijzolder is te vinden op de zolderverdieping van het schoolge-
bouw. Via de speelplaats kom je tot aan het schoolgebouw.
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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
Vanaf 4/10 ondersteunen we elke dinsdag 
en donderdag kinderen uit de buurt bij 
hun huistaken. Wil je je kind inschrijven, 
laat het weten aan Sacha of Yonaira tij-
dens de permanentie. Momenteel hebben 
we een wachtlijst, maar we bekijken wat 
mogelijk is. We zoeken dan samen een 
oplossing. 

Dinsdag en donderdag
16.00u tot 16.45u of 17.00u tot 17.45u
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen
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Jonger dan je denkt
Kom langs voor een koffie en een babbeltje of doe mee aan een van 
de activiteiten. 

20/09: babbeltjes met koffie en koekjes 
27/09: Pictionary
4/10: Bingo
11/10: babbeltjes met koffie en koekjes 
18/10: Boccia
25/10: Sjoelen
1/11: Geen Jonger dan je denkt
08/11: Bingo
Kom langs op de bingo van 8/11 voor ons nieuwe programma.

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. Ingrid begeleidt de praattafel met verschillende 
thema’s die besproken worden in groep waarbij iedereen aan het 
woord kan komen en kan leren. Inschrijven kan tijdens onze perma-
nentiemomenten of kom gewoon langs om eens mee te doen.
 

Donderdag 10.00u tot 12.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1
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Team Buurtwerking

Jeroen Buytaert 
0499 895 093

jeroen.buytaert@elegast.be

Yonaira Medina Almonte 
0492 248 248 

yonaira.medina.almonte@
elegast.be

Sacha Symons 
0492 248 249

sacha.symons@elegast.be

Iray Franssens (stage)  
03 232 60 20

buurtwerking@elegast.be

Sven De Loght 
03 232 60 20

sven.de.loght@elegast.be

Timor Nonneman 
0492 248 242

timor.nonneman@elegast.be

Buurtwerking



Yonaira stelt zich voor
Hallo allemaal! 
Mijn naam is Yonaira Medina Almonte 
en ik ben sinds 29 augustus werkzaam bij 
Buurtwerking Elegast Den Dam als buurt-
werker. Hiervoor heb ik 3 jaar gestudeerd 
voor maatschappelijk werker en tege-
lijkertijd heb ik ook als digimedewerker 
gewerkt in Antwerpen. Sommige van jullie 
kunnen me daar al eens gezien hebben. 
Naast werken hecht ik veel waarde aan 
tijd doorbrengen met vrienden, familie en voornamelijk mijn gezin. Ik 
hou ook erg veel van koken, eten en tijd doorbrengen in de natuur. Ik 
kijk ernaar uit om samen met jullie leuke activiteiten te doen en jullie 
zo goed mogelijk te kunnen helpen bij jullie vragen. Ik geloof dat we 
veel van elkaar gaan leren! 
Yonaira
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Onze collega Samya heeft in augus-
tus een prachtige baby gekregen. 
We wensen haar veel geluk met hun 
klein wondertje Inaya. 

Welkom Inaya
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Burenbabbel
Deze burenbabbel heeft als onderwerp “zorgzaam zijn naar ande-
re buren in je buurt”. Hoe doe je dit of hoe ervaar je dit? Uitwisseling  
over hoe jij al buren helpt of kan helpen. Heb je zelf hulp nodig bij iets 
en hoor je graag hoe andere buren dit regelen?

Of wil je gewoon andere buren  
van den Dam leren kennen?

Welkom op de burenbabbel! 
woensdag 5 oktober om 19u
bij Buurtwerking Elegast den Dam
Twee Netenstraat 13A
We voorzien een hapje en een drankje

Bakfiets nodig?
Moet je een grote doos verhuizen of wil je 
een uitstap doen met de kinderen? Bij de 
Buurtwerking hebben we sinds kort een 
bakfiets ter beschikking via AXI vzw. De 
bakfiets is niet elektrisch maar wel voor-
zien van 2 zitbankjes en beschikt over een 
waterdichte kap. De bakfiets kan gratis 
ontleend worden bij de buurtwerking.  
Reserveer via 0494 248 242 (Timor) of tijdens de permanentie. 
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Slaughterfest 2022

Ook dit jaar zet Slaughterfest de Slachthuishallen in vuur en vlam!
Verschillende locale metalbands komen gratis het beste van zichzelf 
geven! Schrijf het al zeker in je agenda! De Line-up vind je terug op 
de facebookpagina van het festival. 

Zaterdag 22 oktober om 19u
Slachthuishallen, Lange Lobroekstraat

Buurtfeestvergadering
De vorige editie van het buurtfeest ligt nog vers in ons geheugen en 
we kunnen alweer uitkijken naar de volgende editie.  
We starten met een korte evaluatie van de vorige editie, waarna we 
voluit starten met de zoektocht naar een nieuwe datum en thema 
voor het buurtfeest 2023.
 

Dinsdag 11 oktober om 20u
Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen
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Repaircafé

Een CD-speler die niet meer open wil? Een computer met kuren?
Dolle radio?
Waarom weggooien als we het niet proberen te herstellen? Breng je 
kapotte spullen mee naar het repaircafé en we proberen het te toe-
stel gratis weer aan de praat te krijgen.

Op het repaircafé kan je terecht voor:
Messen laten slijpen
Naaiherstellingen 
Herstellingen aan je computer
Elektrische apparaten die haperen
Kleine fietsherstellingen
....

Of kom iets drinken in onze bar

Zaterdag 26 november van 10.00u tot 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1



Burgerbegroting op den Dam
District Antwerpen laat haar inwoners beslissen over 1,4 miljoen euro 
of 10% van hun jaarlijkse budget. Dat doen ze al elk jaar sinds 2014. 
Zo bepalen de inwoners van het disctrict welke thema’s ze belang-
rijk vinden en welke plannen in uitvoering gaan. Op 25/09 gaat het 
Burgerbegrotingsfestival door waarop gestemd kan worden op de 
ingediende projecten. Ook online kan je stemmen tot 24/09 via  
www.burgerbegroting.be of tijdens onze permanentie.

Op den Dam zijn verschillende projecten  
ingedien waarop gestemd kan worden:

Geef het Damplein verticaal groen!
Dit project transformeert de zwarte muur op het Damplein tot een 
groene wand. Het nieuwe verticale groen zorgt voor minder opwar-
ming van de omgeving en de vertraging van hemelwater richting de 
riolering.

Groene woonerven in Den Dam
In de woonerven rond de Samberstraat en de Twee Netenstraat komt 
extra groen en zitbanken om de verblijfskwaliteit te verhogen. Buurt-
bewoners onderhouden het nieuwe groen.

3.000 bloembollen voor den Dam 
Dit project koopt 3.000 bloembollen voor den Dam. Deze grote 
bloembollenactie zorgt voor meer kleur in de straten, meer plezier 
voor de bijen én dient als promomiddel om meer geveltuintjes en 
groenslingers aan te vragen bij het district.

15



Een mooie haag rond Damhof 
Samentuin Damhof wordt nog mooier en gezelliger door hagen en 
heesters aan te planten langs de volledige rand van de tuin.

Groenere Slachthuiswijk
De Slachthuissite op den Dam maakt op dit ogenblik een enorme me-
tamorfose door. De oudere delen van de wijk zijn nog erg versteend, 
meer vergroening is dus welkom. Dit kan door bomen, struiken en 
insectvriendelijke bloemen aan te planten.

Bomen voor de Dijlestraat
De Dijlestraat is momenteel grijs en grauw. Dit project wil een tweetal 
extra bomen om de straat groener en aangenamer te maken.

Bomen voor de Rupelstraat
De Rupelstraat, momenteel grijs en grauw, verdient een tweetal extra 
bomen.

Bomen voor de Maasstraat
De Maasstraat is momenteel grijs en grauw. Dit project wil een twee-
tal extra bomen om de straat groener en aangenamer te maken.

Wenen door teveel Driesnelse stenen!
De Driesnellenstraat is een woonerf dat door een teveel aan stenen 
heel wat potentieel mist voor meer groen en minder opwarming door 
ontharding. Er is zeker ruimte voor verandering: meer planten, minder 
stenen. 

2
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• Wil je een formulier leren invullen?

• Wil je online een afspraak maken? 

• Wil je een mail leren versturen? 

• Wil je met de apps op je telefoon leren werken?

• Of wil je iets anders leren?

Open Leersalon Elegast-Den Dam 
Donderdagavond tussen 18u30 en 20u
8 september / 6 oktober / 10 november / 8 december 2022

Meer info? 
openleersalon.antwerpennoord@ligo-antwerpen.be
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Kom langs met je vraag en 

we zoeken samen een antwoord.

Open Leersalon is gratis. 

Elegast-Den Dam 

Twee Netenstraat 13a

2060 Antwerpen
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Slachthuiswijk publieke ruimte

Het ontwerp voor de eerste nieuwe straten, pleinen en groene ruimtes 
in de Slachthuiswijk is klaar. Als alles vlot verloopt, start midden 2023 
de vernieuwing van de buurt rond de Kalverwei en de slachthuishal-
len. De plannen voor die vernieuwing zijn ondertussen helemaal klaar 
en goedgekeurd door stad en district Antwerpen. 
U kunt de ontwerpen raadplegen op slachthuiswijk.agvespa.be of ter 
inzage bij de Buurtwerking van Elegast. 

Nieuwe straatnamen
Vetten Osplein
Twee Stierenstraat
Moeke Bitterpeeënplein
Moeke Bitterpeeënstraat
Abattoirstraat
Pieter Densplein
Eugène de Plynstraat
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Oosterweelwerf
Om de Merksemsestraat op den Dam fysiek beter af te schermen van 
de nabijgelegen Oosterweelwerf plaatste men de afgelopen dagen 
een houten zichtscherm op de werfgrens. 

Eind september breidt men de werfafsluiting tussen het Lobroekdok, 
de Denderstraat en de Merksemsestraat verder uit. Zo beperken ze 
de overlast op de braakliggende gronden en verhogen ze het fiets-
comfort richting de IJzerlaan fietsbrug.  

Momenteel vinden in deze zone uitsluitend kleinere Oosterweelwer-
ken plaats. Een aannemer bouwt een veilige werfinrit aan de Slacht-
huislaan en gebruikt het braakliggende terrein voor tijdelijke opslag 
van bouwmateriaal. De eerste grote werken in deze zone zijn voor-
zien voor 2023. Dan start de aannemer onder meer met het verlengen 
van het IJzerlaankanaal en het bouwen van de eerste polderwanden 
voor de verdiepte ring. 

Meer info op www.oosterweelverbinding.be
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Scouts Amberes
 Een nieuw schooljaar betekent ook een nieuw scoutsjaar! Scouts Am-
beres is een jeugdbeweging op den Dam voor kinderen tussen 8-17j.

 
Ben je tussen de 17 en 28jaar? Scouts Amberes is ook op zoek naar 
jongeren die zich vrijwillig willen inzetten om mee activiteiten te 
begeleiden. Interesse? Neem contact op met Sid (0483 23 91 86) of 
Jozefien (0476 24 50 31) of scoutsamberes@gmail.com
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Op de agenda
 15/09 Heropstart Vrouwengroep en Praattafel 
20/09  JDJD Babbeltjes met koffie en koekjes
27/09 JDJD Pictionary
04/10 Start huistaakbegeleiding
04/10 JDJD Bingo
06/10 Open Leersalon Ligo
11/10 JDJD Babbeltjes met koffie en koekjes
11/10 Buurtfeestvergadering
18/10 JDJD Boccia
20/10 Bezoek aan ‘Groei en bloei’
22/10 Slaughterfest
25/10 JDJD Sjoelen
01/11 Buurtwerking gesloten
08/11 JDJD Bingo
10/11 Open Leersalon Ligo
26/11 Repaircafé



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


