driemaandelijks tijdschrift I 28ste jaargang I vierde kwartaal 2014 I oktober-november-december // V.U.: Elegast vzw, Marc Parmentier, marc.parmentier@elegast.be
Belgiëlei 203, 2018 Antwerpen I afgiftekantoor: Antwerpen X I PB 508380

Inhoud
Griezelen zonder angst
31 oktober 2014 stond met stip bij vele
jongelingen in hun agenda aangeduid: dan
is het weer tijd om gezellig ouderwets aan
het griezelen te slaan. Het fraaie resultaat
leest u op pagina 2
Zie ginds kwam de Sint weer
Ook deze jaarlijkse traditie werd opnieuw
met veel toeters en bellen in ere
gehouden. De Goedheilig Man bracht onder
andere ook de kinderen van Den Dam het
nieuws dat er afgelopen jaar geen stoute
kindjes waren. Lees meer op pagina 3
Vraag maar raak
Op Den Dam kennen ze wat af van één van
de nationale symboolbezigheden. Er werd
dan ook stevig nagedacht om toch maar
die laatste vraag goed te beantwoorden
tijdens de Quiz van de Buurtwerking.
Lees meer op pagina 3

Allerbeste wensen &
een spetterend 2015

Later als ik groot ben…
De dienst Time Out Projecten vertelt
u meer over haar deelname aan de
inspiratiedag ‘Later als ik groot ben…’
Lees meer op pagina 4

Een middagje griezelen in ons zelfgemaakte spookhuis
Naar aanleiding van Halloween kwamen we op het idee om zelf ons eigen spookhuis te creëren. Een combinatie
van creativiteit, grimmeren en een verkleedpartij. De jongeren hebben er alles aan gedaan om ons de stuipen
op het lijf te jagen. Kippenvel gegarandeerd. Duistere muziek, enge gezichten en maskers, spinnenwebben, een
doolhof aan gangetjes en veel momenten waar ons hart een slag oversloeg waren het resultaat. Alle werknemers
binnen het gebouw werden dan ook persoonlijk door de griezels uitgenodigd tot hun groots spookhuis. BRRRRRR…..
Ook andere afdelingen lieten zich niet onbetuigd en organiseerden samen met de hen toevertrouwde jongeren
een gesmaakt Halloweenfeestje, zoals duidelijk te zien op onze sfeerbeelden.

Wie december zegt, zegt ook Sinterklaas
Naar jaarlijkse traditie kwam Sinterklaas op 3 december bezoek op Den
Dam. Meer dan 300 kindjes tussen 0 en 10 jaar warmden zich op met liedjes
en een pannenkoek. Tot dan eindelijk het moment kwam om wat tijd door te
brengen met de Sint en zijn Zwarte Pieten. Sommigen met een bang hartje
mochten naar voor komen om een praatje te maken. Als klap op de vuurpijl
had de Sint ook voor alle kindjes een cadeautje bij. Een mooie afsluiter van
het bezoek waren de vele lachende, gelukkige kindjes die met hun cadeautjes
huiswaarts keerden.

Wil de slimste even rechtstaan?
28 november was het weer zover. Velen maakten zich reeds
zorgen, vroegen zich af wat er aan de hand was, maar dan
kwam het verlossende bericht dat de jaarlijkse quiz van
Elegast-Den Dam die dag zou plaatsvinden. Een beetje later
dan anders, maar wat is er leuker dan tijdens een koude
herfstavond met meer dan 20 ploegen te strijden voor de
eer om gedurende één jaar de titel van beste quizploeg van
Vlaanderen te mogen voeren. Ook dit jaar waren er weer enkele
speciale gevallekens waarbij onder andere gebruik gemaakt
werd van ongekend acteertalent. Het werd een hevige strijd,
en uiteindelijk mocht de sterkste naar huis met de hoofdprijs.
Ook de andere ploegen werden beloond voor hun deelname.

Spelende ouders
aan het experiment
De werkgroep ‘Spelende ouders’ van de thuisbegeleidingsdienst heeft tot doel om ouders ideeën aan te
reiken om de tijd met hun kinderen kwaliteitsvol in te
vullen. In de herfstvakantie kozen we ervoor om het
niet binnenshuis te houden, maar er op uit te trekken
met de gezinnen en aan het experimenteren te slaan.
In Technopolis slaagden we erin om bankbiljetten af
te drukken met onze eigen foto erop, hartmassage
toe te passen in een ambulance, in een zeepbel te
staan, op een spijkerbed te liggen en nog zoveel
meer. De ouders en kinderen genoten zichtbaar van
alle uitdagingen en maakten er een gezellige dag van.

“Later als ik groot ben”
Onlangs nam Elegast Time Out Projecten deel aan
de Inspiratiedag ‘Later als ik groot ben…’ van
basisonderwijs tot arbeidsmarkt, georganiseerd
door het Forum Uitvalpreventie. We gaven uitleg over
onze werking aan een beursstand. Ook verzorgden
we twee workshops. Met enthousiasme hebben we
heel wat vragen beantwoord. Er was veel interesse in
onze trajecten en in onze aanpak. Wij kijken alvast uit
naar de mooie (nieuwe) samenwerkingen waar dit toe
kan bijdragen!
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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.

