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Inhoud

Harmonie onder de Menenpoort
Een leerzaam dagje waarbij alles in het teken staat van het leven
in België honderd jaar geleden. Diep onder de indruk over het
gegeven dat er moeilijk brood was, dat Kerstmis kon plaatsvinden samen met de vijanden of dat de mensen vreselijke wonden
hadden door chemische wapens, wandelen we door Ieper. Op
zoek naar gekende namen in de Menenpoort, vinden we de achternaam van een begeleider. Na de middag breekt er de eerste
echte zon door en gaan we hiervan genieten. We rijden door naar
Oostduinkerke om te genieten van warme zonnestralen, koud
water en kriebelend zand tussen onze tenen...

De Berkelhoeve vormde in april het decor
voor de erfgoeddag in Vorselaar.
Lees meer op p. 2
De thuisbegeleiding organiseerde voor haar
gezinnen een heuse zoektocht in het park.
Zoek mee op p. 2
Voor het eerst werd het Buurtfeest op den
Dam opgeluisterd met een trottinettenkoers.
Een verslag mét mooie foto’s op p. 3
De Fietsmobiel op den Dam werd bezocht
door de leefgroep van Conscience.
Lees meer op p. 2

Lille ontmoet Vorselaar
op de Berkelhoeve

Op 27 april 2014 ging de Erfgoeddag op het domein van
de Berkelhoeve door. Met het thema ‘Grenzeloos’ verbroederden vanuit de gemeenten Lille en Vorselaar niet
minder dan 1000 aanwezigen. De stoet wandelaars, die
vertrok aan de kerk van Lille en Vorselaar was indrukwekkend. Onderweg werd de nieuw aangelegde ‘Lilse Voetweg‘ ingehuldigd waarna de stoet de weg naar de Berkelhoeve vervolgde. Vele kijklustigen kwamen kennismaken
met het domein en het jeugdverblijfcentrum en toonden
interesse in de doelgroep van onze werking.

Op het domein kon klein en groot onder een aangename lentezon genieten van allerlei activiteiten. Sommigen
waagden zich aan oude volksspelen. Anderen verkenden
het domein aan de hand van een zoektocht en toneelvoorstellingen. Op de centrale wei traden onder massale belangstelling van de bezoekers gedurende de hele middag
o.a. de Harmonie, de fanfare, de vendelzwaaiers en de
volksdansgroep op. Velen proefden van streekprodukten:
gerookte haring, nieuwe speculooskoekjes… en uiteraard
een drankje.

Wie zoekt die vindt

In de paasvakantie organiseerde de thuisbegeleidingsdienst
opnieuw een activiteit om ouders te stimuleren buiten te
spelen met hun kinderen. Deze keer kozen we voor een kennismaking met Park Spoor Noord, alwaar een zoektocht was
voorbereid met tal van samenwerkingsopdrachten tussen
ouders en kinderen. Het werd een plezierige én leerrijke ervaring voor jong en oud. De verrassing was compleet toen bij
terugkeer bleek dat de paashaas was langs geweest!

Activiteitenkalender
jul-aug
13 sep
14 sep
20 sep

kampen van de voorzieningen
Damse Feesten
Lambertinafeesten Den Dam
Tuinfeest ‘t Zuid

Dambiance!

Octopusconcert
Voor het tweede jaar op rij organiseerde de wijkwerking
van Elegast op vrijdag 9 mei een gratis concert in de sint
Lambertus kerk op den dam. De bedoeling was om op
een laagdrempelige wijze mensen kennis te laten maken met de klassieke kunst. Het Octopus kamerkoor onder leiding van Bart Van Reyn bracht ‘Songs of Farewell’.
Liederen over afscheid nemen. Tussen de koorwerken
door las Valentijn Dhaenens brieven en gedichten voor
die aan het front van de eerste wereldoorlog geschreven werden. Meer dan 30 buurtbewoners kwamen deze
kunstvorm ontdekken en genoten achteraf nog na met
een hapje en een drankje. “Mooie voorstelling, we hebben er echt van genoten.”; “Prachtig, ontroerend! Heel
indrukwekkend in een kerk, vooral als het hele koor
zingt.”; “ Bedankt voor deze fijne avond, het was een belevenis die we niet snel zullen vergeten.” zijn slechts enkele complimenten die we achteraf mochten ontvangen.

Trottinettenkoers
Onder impuls van een aantal buurtbewoners heeft de
wijkwerking van Elegast hun jaarlijkse buurtfeest in
een ander kleedje gestopt. Omdat sport mensen samenbrengt, leek een trottinettenkoers een goed bindmiddel. Zodoende vond dan ook de alleereerste editie
van “de damse pijl”plaats. Opgedeeld in 4 categorieën
deden ruim 100 deelnemers een poging om de titel in
de wacht te slepen. Voor wie niet zo sportief was, was er
eveneens een springkasteel, een klimmuur, een circusinitiatie, een goochelaar en een clown. Voor wie hier nog
steeds zijn gading niet in vond waren er ook nog hapjes
en dranken en een optreden van “TOURIST LeMC” en
“Battle of Moonshine.

Met de fiets naar de Fietsmobiel
Op woensdag 7mei 2014 was het eindelijk
zover. De eerste fietsen die voor herstel
binnengebracht werden bij de Fiets MoBiel op Elegast den Dam, mochten opgehaald worden. “Waarom zouden we de
kinderen er niet bij betrekken?” dachten
de opvoeders op Conscience en vervolgens
trokken we samen naar het atelier van de
Fiets Mo-Biel, uiteraard in veilige toestand
met een fietshelm en hesje in de aanslag!
Nadat de zadels allemaal op juiste hoogte
stonden en de kinderen op de speelplaats
hun fiets konden inrijden, trokken we
naar park Spoor Noord om aldaar nog wat
verder te oefenen en duidelijke afspraken
te maken voor we ons in het verkeer van de
drukke stad begaven.

We konden de volledige route naar Conscience via een aparte fietsstrook berijden,
allemaal achter elkaar in een lange sliert.
Conclusie na aankomst op Conscience:
iedereen is geslaagd voor de fietsproef en
een fietsactiviteit is zeker voor herhaling
vatbaar aan het enthousiasme van de kinderen te zien!
Bedankt ook aan de Fiets Mo-Biel die onze
oude fietsen weer tip top in orde kregen…

Met onze hartelijke dank aan alle

SPONSORS,
SCHENKERS

Aerts Justina, Kontich - Algemeen Aannemersbedrijf
Willem Teck en Co, Puurs - Borghmans Gabrielle,
Antwerpen - Brouwers Maria, Edegem - CassierRyssaert, Merksem - Coussement Camiel, Zwevegem
- Daeleman-Boogers, Turnhout - Gorsen-De Ridder,
Merksem - Haest-Hereijgers, Schoten - HellemansWaghemans Andre & Jenny, Boechout - Koning
Boudewijnstichting, Brussel - Nietvelt Gustaaf,
Blanden - Ooms Maria, Borgerhout - Pontzen-Van
Dingenen, Antwerpen - Quirynen-Van Langendonck
Kris & Myriam, Merksem - Riské Eduard B., Borsbeek
- Smits Paul, Schoten - Spanoghe-Bruylants,
Merksem - Thone Lucienne, Deurne - Van Cauteren
Paula, Antwerpen - Van Den Heuvel Arie, Mortsel Van Loo Jean, Mechelen - Vanackere S., Brasschaat
- Vandezande Maria, Duffel - Vekemans August,
Antwerpen - Verbeke Margareta, Hoevenen

U kan vzw Elegast steeds steunen met een
gift, zonder specifieke bestemming of voor
een bepaalde dienst of project. Elke gift is
welkom.
Storten kan op 733-1022669-28, met vermelding van ‘gift’. Alle voorstellen tot steun
of samenwerking kan u richten tot Marc Parmentier, afgevaardigd bestuurder.
Het adressenbestand van deze nieuwsbrief wordt gebruikt binnen de
Elegastorganisatie. De wet van 8 december 1992 geeft u inzage- en
verbeteringsrecht ervan. Wenst u niet langer in het bestand opgenomen te blijven, neem dan contact op met het secretariaat. N.B.:
overeenkomstig artikel 104 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen mag vzw Elegast een fiscaal attest uitschrijven voor giften, gestort
op de daartoe voorziene rekeningen, waarvan het totaalbedrag over de
loop van een aanslagjaar 40 euro of meer bedraagt. De exemplaren
der attesten bestemd voor de schenkers, verstuurt zij indien mogelijk
voor het einde van februari van het daaropvolgende jaar.

