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BRABO HERLEEFT OP DE GROTE MARKT

Wie in Antwerpen een voorbijganger vraagt of die de
oorsprong kent van de naam van zijn stad, kom je er
niet veel tegen die de naam Brabo of zelfs Antigoon
niet kennen. Natuurlijk is dit maar een sage, een verzinsel, maar wel één dat honderden jaren lang is blijven leven en nog heel veel mensen geloven.
Het zoveelste argument om de vertelkunst door onze
Jan De Maeyer in Vlaanderen levendig te houden.
Op woensdag 26 oktober scheen op de Grote Markt de
zon, en in de ogen van de talrijke aanwezigen blonk
een onvervalste, warme nieuwsgierigheid.
Met het standbeeld van Brabo, het onthoofde lijf van
de reus, de draak, de rondborstige nimfen en het
prachtige stadhuis, kon het natuurlijk niet misgaan.

ELEGAST WENST U EN UW FAMILIE
EEN ZALIG KERSTFEEST EN EEN

HOOPVOL, GELUKKIG 2012!

AFSCHEID VAN JEUGDRECHTER HÄNSCH

de heer Marc Parmentier, loofden haar voor haar veelzijdige, boeiende persoonlijkheid, haar geëngageerdheid en haar bekommernis om het welzijn van jongeren die het moeilijk hebben.
De heer Marc Parmentier verwoordde het als volgt:

“U hebt veel gezaaid in uw leven en er is veel gekiemd
en gegroeid, maar ik stel vandaag nog steeds vast dat
jonge hulpverleners gevat worden door Uw uitspraken.
En ik ben er dan ook van overtuigd dat er nog veel zal
kiemen en groeien door Uw uitspraken, zelfs lang na
vandaag.
3URÀFLDWHQGDQN8ZHOPHYURXZGHUHFKWHUµ
In de stampvolle foyer van het Vlinderpaleis met meer
dan 450 genodigden werd afscheid genomen van de
meer dan dertig jaar lange loopbaan van ondervoorzitter en leidinggevend jeugdrechter Brigitte Hänsch.
Zowel de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, de heer Mahieu, als minister Vandeurzen, als de
nieuw leidinggevend jeugdrechter, de heer Van De
Wiele, als afgevaardigd bestuurder van Elegast,

MOSSELFESTIVAL
Op 21 oktober 2011 was het weer zover. Het jaarlijkse
mosselfestival van Elegast vond dan plaats. Het was
reeds de veertiende editie.
Zoals elk jaar was het ook dit jaar weer een grandioos
succes. Meer nog, er waren veel meer geïnteresseerden dan plaatsen, met 355 aanwezigen.
Degenen die er niet bij waren, hadden ongelijk.
De mosselen waren overheerlijk en de sfeer zat goed.
Het mosselfestival wordt in onze organisatie steeds
georganiseerd ter ondersteuning van onze organisatie.
'LW MDDU ]XOOHQ GH LQNRPVWHQ JHEUXLNW ZRUGHQ WHU Ànanciering van de aankoop van een minibusje.
Dit minibusje zal gebruikt worden om ‘onze’ kinderen
te vervoeren naar geplande activiteiten. De kinderen
kijken er nu al naar uit!!!
En wij … wij kijken zeker al uit naar de editie van
volgend jaar. Die zal doorgaan op vrijdag 19 oktober
2012. Deze ‘kristallen’ editie wordt zeker nog via onze
nieuwsbrief aangekondigd. Tijdig inschrijven is dan de
boodschap.

Na de toespraken werd door alle aanwezigen nog lang
nagepraat.

ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT

Net zoals de voorbije jaren maakte de Sint tijd vrij
om de kinderen en jongeren van Elegast te verblijden
met een bezoek en cadeautjes. Door het grote aantal jongeren en de verschillende vestigingen diende
hij dit te spreiden over verschillende dagen.
De Sint bracht een bezoek aan de verschillende
OOOC’s, aan Conscience,

’t Zuid, het dagcentrum Den
Dam en de buurtwerking.
Op Den Dam waren er gelukkig twee zwarte pieten
om de Sint bij te staan.
Geen overbodige luxe om
maar liefst 330 kinderen en
hun ouders een leuke dag
en een leuk cadeau te bezorgen.
Het enthousiasme bij de
kleintjes was van hun gezichten af te lezen.
Eén voor eén passeerden
alle kinderen en jongeren
bij de Sint. Het opvallendste
van deze hele viering was
dat zelfs de meest stoere
jongeren toch plots een
klein beetje verlegen werden, wanneer ze bij de Sint
mochten komen.
De magie van de Sint bleef ook na zijn vertrek nog
een tijdlang hangen. Bij de ene was dit omwille van
het bezoek van onze Heilige vriend, bij de andere
omwille van het leuke cadeautje…

NIEUWSBRIEF HCA-DIENST

HARTIGE OPROEP:

De HCA-dienst van Elegast levert al vele jaren goed
werk. Voor deze goede werking doet de dienst vaak
een beroep op vele instanties en organisaties buiten
onze organisatie. Deze samenwerking is steeds op
positieve wijze verlopen en we doen al het mogelijke om dit in de toekomst ook zo verder te laten
verlopen.

Elegast roept alle vaders en moeders op deel
te nemen aan een smakelijke wedstrijd:
Bezorg ons vóór 29/02/2012 een kindvriendelijk weekmenu via secretariaat@elegast.be.
Een deskundige jury zal hieruit een keuze maken, waarna de laureaat zal kenbaar gemaakt
worden in onze volgende nieuwsbrief!

De dienst HCA kende over de jaren heen een hele
evolutie. Aanvankelijk werden op de dienst HCA, aan
jongeren die feiten pleegden, enkel gemeenschapsdiensten aangeboden. Later kwamen daar ook vormingsprojecten, herstelbemiddeling en hergo bij.
Door deze uitbreiding werden nog meer mensen bij
onze werking betrokken.
Om iedereen nog beter te betrekken en te informeren, werd besloten dat de dienst HCA vanaf 2012 een
eigen nieuwsbrief laat verschijnen. We hopen dat dit
initiatief door iedereen gesmaakt wordt… De eerste
editie is voorzien in het voorjaar.

UITBREIDING VAN DE DIENST
BEGELEID ZELFSTANDIG WONEN!
Vanaf 1 februari 2012 zal de dienst Begeleid
Zelfstandig Wonen worden uitgebreid met 16
plaatsen. Dit betekent dat we vanaf dan 32
jongeren op een intensieve wijze zullen begeleiden bij het leren zelfstandig wonen.

KERSTFEEST ELEGAST-DEN DAM
Op 17 december 2011 vond ons jaarlijks kerstfeest op Den Dam plaats. Dit jaar werd er samen met de buurtbewoners gekozen om naar
het Damplein te trekken. Op deze manier kon
er samengewerkt worden met een groep buurtbewoners vanop het Damplein. Resultaat: een
verdubbeling van geëngageerde buurtbewoners die samen een heus kerstfeest op poten
zetten. De dag zelf konden heel wat mensen
genieten van een warm samenzijn met heerlijke versnaperingen en de nodige drankjes.
Voor de kleinsten waren er creatieve activiteiten, een springkasteel en een heuse kinderdisco. Dit alles gebeurde onder het goedkeurende oog van Kerstman Bob die speciaal voor
de Dambewoners op bezoek kwam.

'H(OHJDVWNDOHQGHU8ZMDDUOLMNVHYDVWHZDDUGH
Elegast blijft jaar na jaar werken aan het welzijn van jeugd en gezin en begrijpt als geen ander de noodzaak van bruggen slaan! Daarom, als kleine blijk van appreciatie voor alle steun, vindt U in bijlage de
kersverse Elegast-kalender 2012, traditioneel ook nu weer rijkelijk gelardeerd met 12 citaten om even bij
stil te staan. Elke vorm van steun blijft natuurlijk uiterst welkom en kan via het bijgevoegde overschrijvingsformulier. Kalenders kunnen steeds bijbesteld worden door middel van een mailtje naar
secretariaat@elegast.be of telefonisch via het secretariaat (03 286 75 25).

MET HARTELIJKE DANK AAN ONZE SPONSORS EN SCHENKERS
$EGLM 2/9 9DQ 1D]DUHWK,

Brecht - De Groeve Dirk, Dilbeek – De Gryse Michel, Dworp - 'H /LQW6SLQHX[, Merksem - De Preter

Constant, Wommelgem - De Vleeschouwer Christianne, Borsbeek - Deferm Roger, Merksem - Du Bois Jan Pieter, Merksem - Fiduciaire

3'H:DFKWHU,

Berchem - Greefs Maria, Brasschaat - +HQGULFN[.DUHO, Antwerpen –0H\HUV6XFFHV&OXE, Aartselaar – Morel Kamiel,
Boechout - Oosterlynck Roger, Roeselare - Peeters Irena, Deurne - Penders Maria, Brasschaat – 3KLOLSSR6FKLWWHFDW- /, Kalmthout
- 6SDQRJKH%UX\ODQWV, Merksem - 6X\NHUEX\N+HUPDQ, Essen – Van Den Borre Hendrik, Berchem - Van Den Nieuwenhuyzen Louis,
Schilde - Van Den Sande Guido, Ekeren - Van Loo Jean, Mechelen - Van Osselaer Marc, Brasschaat - 9DQ9DOFNHQERUJK-RVHSKLQH,
Antwerpen - Vandezande Maria, Duffel - Vanoppen Simonne, Zolder - 9HUEUXJJHQ&KULVWLDQH, Merksem - Vercammen Gemma, Wilrijk
- Verhaegen Peter, Kapellen - Vlyminck Anna, Antwerpen - 9UHERV*XLGR, Boechout -Y]Z.2576LQW3LHWHUVLQVWLWXXW, Turnhout 5RPERXWV9DQORPPHO, Holsbeek.
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februari van het daaropvolgende jaar.

