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Mosselfestival t.v.v. onze dienst Time Out Projecten
Opvang van jongeren die schoolmoe zijn.
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij in oktober
ons mosselfestival. Dit eetfestijn vindt plaats op
vrijdag 19 oktober 2012 vanaf 20u bij Elegast-Jacob
Jordaens – Jacob Jordaensstraat 73 te 2018 Antwerpen. Ook nu weer kan u kiezen tussen overheerlijke
mosselen à volonté of een lekkere kaasschotel, en dit
aan € 20 per persoon. Bestellen: 03 286 75 25

Activiteitenkalender
19 oktober

Mosselfestival

5 december

Sinterklaasfeest Den Dam

14 december

Winterfeest Den Dam

Ik kom naar het Mosselfestival!
VRIJDAG 19 OKTOBER - 20.00u
ELEGAST - JACOB JORDAENS
JACOB JORDAENSSTRAAT 73, 2018 ANTWERPEN

Mosselen per persoon: 20,00 euro
Kaas per persoon: 20,00 euro
U kunt uw bestelling vóór 8/10/2012 telefonisch
doorgeven op 03 286 75 25, u kunt mailen naar
mosselfestival@elegast.be of u maakt gebruik van
bijgevoegd overschrijvingsformulier, waarna wij u uw
inschrijving zullen bevestigen.

Junior masterchef Elegast- Jacob Jordaens
De juiste mix van competitiviteit, teamwork, motivatie, creativiteit alsook het
bieden van zelfcontrole aan de jongeren
zijn de ingrediënten bij uitstek om te
komen tot een succesvol gerecht, genaamd
groepsdynamica!
Het idee voor Junior Masterchef als rode draad door
de vakantie kwam vanuit de de wekelijkse groepsvergadering waarin onze jongeren hun ideeën kunnen
communiceren. Wekelijks werd er zowel in groep als
individueel gewerkt rond het thema voeding en
koken met steeds naar zowel vorm als inhoud variërende opdrachten. De jongeren waren verantwoordelijk voor het bedenken van het menu of gerecht,
de opstelling van ingrediënten alsook het maken van
het gerecht zelf, dit alles onder het waakzame oog van
de begeleiding inzake veiligheid en bereidingswijze.
Belangrijk ook waren teamspirit en samenwerking,
originaliteit, presentatie van het gerecht, timing en
smaak. Wekelijks leverde dit een individuele eindwinnaar op. De behaalde weekscore werd ook visueel
gemaakt door uithanging in de leefruimte.
Dankzij een competitieve maar aangename sfeer
leerden onze jongeren omgaan met discipline,
management of coördinatie alsook teamwork. Hierbij
vergaten we ook de voedingsdriehoek niet.
Vaststelling van de zomer: elke week opnieuw stonden
we versteld van wat de jongeren konden bereiken!

De zomervakantie van Potgieter

Ook in de zomervakantie loopt het leven verder in
Elegast-Potgieter. Voor onze jongeren is het niet altijd
makkelijk om vrienden en familie minder vaak te zien
door hun opname. Daarom trachtten wij dit voor hen
makkelijker te maken door een afwisselend aanbod
aan activiteiten te voorzien.
De vakantie werd ingezet met een stevige trektocht in
de Ardennen. Traditiegetrouw was luxe hier niet aanwezig. Daarna volgde nog een kamp in Vorselaar, kookateliers, creatieve activiteiten, een hoogteparcours en
met het goede weer hebben we de kans gegrepen om
regelmatig te gaan zwemmen. Kortom, een heerlijke
afwisseling tussen actie en rust.

De thuisbegeleidingsdienst op gezinsuitstap
Op woensdag 22 augustus
2012 gingen de gezinsbegeleiders met een grote bende
kinderen, jongeren en ouders
uit hun begeleidingen op uitstap. ’s Ochtends
bezochten zij Het Steen,
waar gedurende de zomer
een creatief kunstenproject
rond water plaatsvond. Jong
en oud zette zich enthousiast aan de wetenschappelijke
experimenten met water en
maakte kunstwerken die
onmiddellijk tentoongesteld
werden. Weten jullie waarom
een waterballon niet ontploft
boven een brandende kaars?
Zij wel! ’s Middags lunchte
iedereen daar met een glas gekleurd smaakwater. Een glaasje passievrucht of met viooltjes? De kinderen leefden zich daarna uit in
de waterspeeltuin. Om 14u stapte de voltallige crew op de Flandriaboot en genoot van
een Scheldetocht in de zon. Als verrassing
stond Willy, koetsier van dienst, de gezinnen
op te wachten voor een afsluitende tocht
met de paardentram door Oud Antwerpen.
Even de trekpaarden Agnes en Jef nog aaien
en het was weer een geslaagde zomerdag!

MET HARTELIJKE DANK AAN ONZE SPONSORS EN SCHENKERS
Algemeen Aannemersbedrijf Willem Teck en Co, Puurs - Brughmans Jos, Brecht - Daeleman-Boogers, Turnhout - De Maeyer Antoon, Hoboken
Jongen Josephina, Kasterlee - Meeus-Hoogstoel G & G, Kontich - Pomierski Lucas, Brecht - Rossano Agnes, Ekeren - Spanoghe-Bruylants,
Merksem - Vaasen-De Baer, Antwerpen - Van De Perre Aimé, Antwerpen - Van De Velde-Vlyminck, Antwerpen - Van Den Nieuwenhuyzen Louis,
Schilde - Van Krunckelsven Glenn, Deurne - Van Stalle, Oostende - Verbruggen Christiane, Merksem

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.

