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Voorwoord

Beste buurtbewoners  

Daar is de winter! We maken ons op om de koude te trotseren, maar 
ook te genieten van kerst- en nieuwjaarsfeestjes. 
Onlangs mochten we al eens vieren met fantastisch nieuws:  
Elegast kreeg samen met SAAMO en Stad Antwerpen de veertiende 
Federale prijs voor Armoedebestrijding met het project ‘Digitaal Inclu-
sieve Wijk’. We zijn vereerd deze prijs in ontvangst te mogen nemen 
en danken alle vrijwilligers die buurtbewoners verder hielpen met hun 
digitale vragen. 
 
Om het nieuwe jaar goed in te zetten toeren we met een mini nieuw-
jaarsreceptie op den Dam en organiseren we op 20/1 een nieuw-
jaarsdiner in de parochiezaal. Eindelijk nog eens vrijuit nieuwjaar 
vieren! 

We wensen jullie alvast een fijn eindejaar en een gelukkig 2023
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
*Tijdens de kerstvakantie is er geen avondpermanentie 

DIGI DONDERDAG 
Donderdag 18.30u tot 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen
*Geen digidonderdag tijdens de kerstvakantie

FIETS-MO-BIEL
Woensdag 9.30u tot 16.00u
Donderdag 9.30u tot 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
*Tijdens de kerstvakantie is de fietsmobiel gesloten

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 (groep 1) of 17.00u tot 17.45u (groep 2) 

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
*Geen praattafel tijdens de kerstvakantie 

VROUWENGROEP
Donderdag tussen 10.00 en 12.00
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen
*Geen vrouwengroep tijdens de kerstvakantie

WINKELBUS SAMANA
Maandag tussen 13.00u en 15.00u, afhankelijk van de opstapplaats 
Info en reservatie: bel 0485 41 49 25 (op werkdagen tussen 10u en 12u)

PUZZELTIME
Vrijdag 13.00 tot 16.00u  
Ingang: Twee Netenstraat 13A



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
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  
*Geen permanentie op donderdagavond tijdens de kerstvakantie
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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 update 
doen, enzovoort. Je kunt ook gebruik maken van een laptop of iets 
komen drinken. 

Donderdag van 18.30u tot 20.00u (Niet tijdens de kerstvakantie)
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
*Tijdens de kerstvakantie is de Fiets-mo-biel gesloten

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
Elke dinsdag en donderdag ondersteunen 
we kinderen uit de buurt bij hun huista-
ken. Wil je je kind inschrijven, laat het 
weten aan Sacha of Yonaira tijdens 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. 

20/12: Boccia + winterfeest
27/12: Babbeltjes met koffie en koekjes
03/01: Bingo
10/01: Babbeltjes met koffie en koekjes
17/01: Wii Bowling
24/01: Straffe verhalen
31/01: Babbeltjes met koffie en koekjes
07/02: Bingo
Kom langs op de bingo van 07/02 voor ons nieuwe programma.

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

Instuif
 
Op dinsdagavond is iedereen wel-
kom voor een babbeltje te slaan, 
te breien, een magazine te lezen 
en een gezelschapsspel 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 on-
der vrouwen! Sluit je aan bij onze vrouwengroep. Elke eerste donder-
dag van de maand eten we samen een heerlijk ontbijt.  

Donderdag 10.00u tot 12.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen 
*Geen vrouwengroep tijdens de kerstvakantie 

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. Iedereen kan aan het woord 
komen en bijleren. Inschrijven kan tijdens onze permanentiemomen-
ten of kom gewoon langs om eens mee te doen.
 

Donderdag 10.00u tot 12.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1 
*Geen praattafel tijdens de kerst- 
vakantie
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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

Twee Netenstraat 13A 
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



Federale armoedeprijs 2022
Elegast mocht samen met Saamo en Stad Antwerpen de veertiende 
Federale Prijs voor Armoedebestrijding in ontvangst nemen voor het 
project ‘Digitaal Inclusieve Wijk‘.
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Dit project pakt digitale inclusie aan op een gebiedsgerichte manier, 
met buurtbewoners, vrijwilligers en buurtorganisaties. Dat is het con-
cept van de digitaal inclusieve wijk, gebaseerd op 5 pijlers: toegang 
tot wifi en een toestel, een individuele ondersteuning, een ondersteu-
ning in groep, opleidingen en communicatie naar de wijkbewoners. 
Zo bereikt het project de juiste personen die geen enkel ander middel 
hebben om toegang te krijgen tot digitale diensten.

Heb je zelf hulp nodig bij digitale vragen? 
Kom dan langs onze digi-donderdag of spreek een buurtwerker aan.
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Parochiezaal, Twee Netenstraat 1

Elegast den Dam
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Buurtfeest op 10 juni 2023

Er worden al volop voorbereidingen getroffen tijdens de buurtfeest-
vergaderingen. De volgende vergaderingen zijn gepland op dinsdag 
10/01 en donderdag 16/02 telkens 20u in Twee Netenstraat 13A. 

SpeleGast oproep

Ben jij een muzikant of woordkunstenaar die zich op één woensdag 
anderhalf uurtje kan vrijmaken om je passie te delen?
Geef een gil, toeter of stuur een berichtje via de SpeleGast facebook-
pagina of spreek Jeroen van de buurtwerking aan.  
Spelegast is een initiatief waarbij we jongeren uit de buurt of bege-
leid door Elegast willen warm maken om creatief aan de slag te gaan 



De warme trui voor elke 

Damsympathisant

Vorig jaar waren onze truien een klinkend succes het 
was ook zalig om her en der in de wijk de Damtruien te 
zien opduiken.

En daarom dus een nieuwe collectie DamSwag hood-
ies! Een nieuwe collectie, dat zijn dan nieuwe prints! En 
niet alleen dat! We gaan in deze collectie ook vol voor 
duurzaamheid en fair wear. Je gezellige hoodie komt 
dus uit goede handen en kan een flinke tijd mee! 
Ontdek onze nieuwe ontwerpen!

V.U.: Koen Roosen, DeBarrage VZW, Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

shop.debarrage.org
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Hulp nodig bij de bestelling? Kom langs de permanentie 
van de buurtwerking. Bestel tot de eerste week van januari
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DamKalender 2023 is uit! 

De Vetten Os:
de wijk van “aanhouwerij, zatlap-
perij & deugnieterij” onthuld!

Een collectie nostalgie in een ori-
ginele tijdscapsule, voor een jaar 
lang plezier.

Met interviews en foto’s van de 
‘echte Dammenèirs’ over het 
verleden van deze levendige 
volkswijk. Van slachtersbazen en 
knechten, havenarbeiders en 
café-uitbaters.

Twaalf authentieke verhalen uit het leven gegrepen.  
Twaalf audio-fragmenten met sappige herinneringen.

Onder het motto:
Afscheid van het verleden opent de poorten naar de toekomst.
Want in de ruïnes van het verleden, liggen de parels voor de toekomst...

Waar aankopen?
Vanaf 20 december kan je je kalender onder andere bij de Buurtwerking 
van Elegast kopen aan 20euro. Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen 

Een initiatief van Archipel  |  De oplage is beperkt 
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Op de agenda
 20/12 Elegast Winterfeest 

21/12 Winterspektakel

26/12 - 8/01 Kerstvakantiepauze voor enkele activiteiten

03/01 Jonger dan je denkt: Bingo

09/01 Mini nieuwjaarsreceptie bushalte Lange Lobroekstraat

10/01 Buurtfeestvergadering

16/01 Mini nieuwjaarsreceptie Damplein

17/01 Jonger dan je denkt: Wii Bowling

20/01 Nieuwjaarsdiner

23/01 Mini nieuwjaarsreceptie Drie Snellenstraat

24/01 Jonger dan je denkt: Straffe verhalen

30/01 Mini nieuwjaarsreceptie Ceulemanshofke

16/02 Buurtfeestvergadering



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


