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Beste sympathisant van  Den  Brand, 

 

 

Met dit nieuwe “Brandalarm”, dat u een tijd moest missen, geven we u opnieuw een 

inkijk in het dagelijks leven op Den Brand. Via Facebook doen we dat ook, maar dat 

is wellicht vluchtiger. 

 

Het was een speciaal jaar, 2018. 

 

Vzw Den Brand bestaat immers 35 jaar! En dat hebben we op verschillende  manie-

ren gevierd. 

 

Er was in februari een origineel personeelsfeest, in juni hadden we onze grote vie-

ring voor het brede publiek in de circustent in Mol en in september werden alle Be-

woners en Gasten getrakteerd met een uitstap naar de Zoo in Antwerpen.  

Het was ook het jaar van de nieuwe overeenkomsten tussen u en Den Brand, de zo-

genaamde IDO’s, waar we opnieuw afspraken maakten over de geboden ondersteu-

ning. 

 

In de zomer kregen we ook het heuglijke nieuws dat een deel van de middelen die 

bij de start van de PVB’s werd ingehouden, ons nu toch werden toegekend. We zijn 

volop de bijkomende vacatures aan het invullen zowel in de zorg als in de ondersteu-

ning.  In de lente van 2019 zou dat moeten afgerond zijn. Zo gaan we  onze zorg met 

nog meer kwaliteit kunnen uitoefenen. 

 

Maar natuurlijk was 2018 ook weer een jaar van dag in dag uit zorgen voor de best 

mogelijke warme  “thuis” voor al onze Bewoners en Gasten. Aan het hele team een 

grote merci,  ook vanwege al de families. 

 

U allen wens ik een fijn eindejaar en voor ons allemaal in 2019 een nog betere, war-

me Den Brand. 

 

 

Jo Stas 

Algemeen Directeur 

vzw Den Brand 
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EVENEMENTEN 

 

35 jaar Den Brand (24/06/2018) 
Dit jaar bestaat VZW Den Brand 35 jaar! Dat konden we niet zomaar laten voorbij-

gaan. Net voor de zomervakantie gaven we een groot feest waar alle bewoners, ge-

bruikers, familie, vrienden, personeel, … kortom iedereen welkom was! Samen maak-

ten we er een super toffe dag van. De weergoden waren ons goedgezind en zorgde 

ervoor dat het een prachtige dag werd. Er waren optredens van onze eigen Den 

Brand-muziekgroep, dansgroep Project en de fanfare van Millegem. Ook de kinderen 

konden zich amuseren: springen op het springkasteel, circusoptredens, ballonplooi-

en, zich laten shminken, … . De huifkartocht was een groot succes! De paarden heb-

ben nogal wat kilometers gedaan die dag. Een feest is natuurlijk niet volledig zonder 

lekkere hapjes en een frisse cola of pintje. Dankzij de vele vrijwilligers kon ieder-

een eten en drinken à volonté.  

 

Bedankt om er samen met ons een prachtige dag van te maken!! 
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Uitstap Zoo van Antwerpen (21/09/2018) 
Om ons 35-jarig bestaan te vieren zijn we met heel Den Brand naar de zoo getrok-

ken. ’s Morgens stapten we allemaal op de trein richting Antwerpen. De zon scheen, 

de trein was op tijd en iedereen had er zin in: het beloofde een top dag te worden! 

Omdat het zo’n mooi weer was, zaten alle dieren buiten: giraffen, flamingo’s, apen, 

zelfs de leeuw heeft zich van zijn beste kant laten zien, speciaal voor Den Brand! 

Na ons dierenbezoek, kwamen we allen samen om nog een groepsfoto te trekken. 

Daarna ging iedereen moe maar voldaan terug richting huis. Wat een dag!  
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Tuinfeest - Beschermd Wonen in Mol (14/08/2018) 
Bijna iedereen van Beschermd Wonen Mol was er. Het weer viel mee zodat we ge-

lukkig buiten konden zitten. Iedereen kreeg een glas sangria met vers fruit. Nadien 

zetten we met z’n allen de tafels en stoelen klaar. Het vlees werd op de tafel ge-

bakken en groenten konden we zelf opscheppen. Het was een gezellige avond en na 

het eten schoven we de tafels weer wat opzij zodat we konden dansen en meezingen 

met of luisteren naar de goeie muziek. Het was een mooi tuinfeest in Brand 4!  
(tekst door Ludo S. – Brand 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween in Den Brand 
Op 31 oktober verschenen er allerlei enge wezens in de huizen van Den Brand. Hal-

loween is ons favoriete feest! In het dagcentrum van Herentals was het bibberen 

en beven door een bloederige kok achter het fornuis. Die bereidde het griezelige 

eten dat ze ’s middags lekker opaten.  
 
Het menu bestond uit heksensoep met hersenen, halloween-paprika’s gevuld met 

rijst en overgoten met een bloederige saus. Als nagerecht kregen ze een zoete oog-

bol met een zoete bloederige saus. MMMM, dat was lekker! Na het eten speelden ze 

een halloween-bingo met leuke prijzen. Er waren verschillende winnaars. 
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Kienavond Mol (05/10/2018) 
Voor het derde jaar op rij organiseerden we een kienavond in het TISP Mol. Velen 

wilden hun kans wagen om met één van de mooie prijzen naar huis te gaan. We zijn 

heel blij met de opkomst en willen iedereen nog een keer bedanken. Alle aanwezigen, 

sponsors en vrijwillige helpers: EEN DIKKE MERCI!  

 

              
 

Mosselfeest Herentals (24/11/2018) 
Het jaarlijks mosselfeest op 24 november was weer een groot succes! Zo’n 600 

mensen zijn langs geweest om een heerlijk potje mosselen of lekker bord videe of 

stoofvlees te eten. Het was wel een ganse ochtend spannend omdat de elektriciteit 

van de zaal het liet afweten. Uiteindelijk hebben we toch om 11u30 de eerste eters 

kunnen binnen laten. Dankzij de vele helpers liep alles vlot en kon iedereen zijn buik-

je rond eten. Ook de tombola viel goed in de smaak! Alle tafels waren leeg en vele 

gelukkige gezichten stapten buiten met mooie prijzen. Hiervoor willen we onze 

sponsors nog eens bedanken! Ook nog is een dikke merci aan iedereen die is komen 

eten of heeft geholpen!  
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Kerstmarkten 
Onze ateliers zijn al een tijdje in de kerstsfeer! Zowel in Mol als in Herentals heb-

ben ze hard gewerkt om alles klaar te krijgen voor de kerstmarkten in december. 

 

Het atelier in Mol zette op 1 december hun deuren open voor de pop-up kerstmarkt. 

Iedereen kon de handgemaakte spullen bewonderen en kopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in het atelier in Herentals hebben ze hard gewerkt om alles te maken zoals je 

kan zien op de foto’s. Zij zetten hun kraam op tijdens 4 kerstmarktjes! Het was 

zwoegen en zweten om alles op tijd klaar te krijgen, echt iedereen heeft mee ge-

holpen.  De ene stikt de portefeuillekes en de zakjes, de andere maakt kaarsen en 

pakjes... 

 

Bedankt aan alle harde werkers! Jullie hebben alweer mooie spulletjes gemaakt!  

 

Kien voor bewoners (06/12/2018) 
Om onze bewoners een leuke namiddag te bezorgen konden ze op 6 december gaan 

kienen. Naast de pret van het kienen kwam natuurlijk ook een speciale gast langs. 

Niemand minder dan Sinterklaas en zijn zwarte pieten zorgde voor heel wat lekkers 

voor onze bewoners en personeel. Gelukkig was iedereen braaf geweest dit jaar!  
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UITSTAPPEN 

 

Op vrijdag 2 november toonden enkele bewoners en begeleiders 

van Brand 3 zich van hun sportiefste kant. Els, Paul, Wilfried, 

Regina, stagiair Wim en Sarah (trekt de foto) zijn hun beentjes 

gaan strekken in de Galbergen. Na een stevige wandeling zijn 

we nog iets gaan drinken om weer op te warmen. Het was gezel-

lig!  

 

 
 

Festival Special – Atelier Mol, dagcentrum en atelier Herentals 
Jaarlijks organiseren de studenten van Het Spoor, een middelbare school in Mol,  

een fuif voor mensen met een beperking. En dus reden we met z’n allen op 3 oktober 

naar het jeugdhuis van Mol. Dit jaar was het thema Mexico. Bij aankomst kreeg ie-

dereen een leuke Mexicaanse snor om op te plakken. Dat kan je zien op de foto 

hieronder. Er stonden allerlei hapjes op tafel (tortilla chips,…) en dat vonden we 

superlekker! We hebben heel hard gedanst! Vooraleer we naar huis gingen hebben 

we nog een lekkere hotdog gegeten. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Samenwerkingen met scholen uit de buurt – Atelier Mol 
Celien, de dochter van Els (begeleider atelier Mol) is juf in Olmen. Ze nodigde onze 

gasten uit om samen enkele leuke activiteiten te doen met de kindjes van het 1ste 

leerjaar.  Het was heel leuk en zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Vrijdag 23 november fietste het 4de leerjaar van De Toren uit Achterbos naar het 

atelier in Mol. Ze hebben vier activiteiten gedaan: zaaien, sleutelhanger van macra-

mé, dansen en sjoelen. Ze hebben ook een interview afgenomen van enkele gasten en 

opvoedsters. Willy heeft vele medailles op zijn kamer. 

Op 20 december leren bewoners van de Brand hen een nieuwjaarsbrief knutselen. 

 

Deze bezoeken passen mooi in hun jaarthema: Zo anders, zo gelijk. En … Iedereen 

heeft talenten. 
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KLUSJES 

 

Eddy (logistiek) is al helemaal in de kerst-

sfeer! Hij zorgt er mee voor dat iedereen een 

mooie zelfgemaakte kerstboom kan kopen op 

één van onze kerstmarkten en heeft zelfs 

thuis nog verder gezaagd en getimmerd aan 

deze prachtexemplaren. Bedankt Eddy!  

 

 

BEKENDE GEZICHTEN VAN DEN BRAND 

 

Wim (stagiair op Brand 3)  die je op de foto van de wandeluitstap ziet, doet mee in 

de nieuwe clip van ‘Van Echelpoel’. Het liedje heet DAWAREKIKNIE en is reeds te 

zien op facebook. https://youtu.be/0RAvCcQ-6B4  
 

RTV is langs geweest in ons atelier van Mol! Twee leerlingen van een middelbare 

school uit Mol hebben een project uitgewerkt voor Sooi, Liliane, Dave en Willy (ge-

bruikers atelier Mol). Ze kwamen hiermee zelfs op TV! Het communicatiepaspoort 

moet hen helpen om zich beter verstaanbaar te maken.  

https://www.rtv.be/artikels/leerlingen-maken-communicatiepas-voor-mensen-met-

beperking-a61256  

 

 

PERSONEELSBERICHTEN 

 

Er zijn heel wat nieuwe collega’s bijgekomen na 1 septem-

ber.  

Welkom Toon (DC Herentals), Philip (Logistiek), Jessica 

(sociale dienst) en Lies (onthaal).  

 

We wensen iedereen veel succes en hopen dat jullie je snel 

thuis voelen in Den Brand! 

 

We wensen Laurien (begeleider Lierseweg) en haar gezin 

een hele dikke proficiat met de geboorte van Miel!   

Welkom op de wereld kleine man!  

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2n_DW7efeAhVNDewKHdz6BF0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.geoconsulting.be/nl/welkom-axelle-raemdonck/&psig=AOvVaw3Kehnkjiq1MBa-yQVry0EC&ust=1542971148619616
https://youtu.be/0RAvCcQ-6B4
https://www.rtv.be/artikels/leerlingen-maken-communicatiepas-voor-mensen-met-beperking-a61256
https://www.rtv.be/artikels/leerlingen-maken-communicatiepas-voor-mensen-met-beperking-a61256
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VLINDERMOMENT 

 

Naar jaarlijkse gewoonte houden we een herdenkingsmoment rond Allerheiligen. Dit 

jaar zijn we op woensdag 31 oktober samengekomen om de overleden bewoners van 

Den Brand te herdenken.  

We missen jullie enorm en zullen jullie nooit zullen vergeten! 

 

De nieuwbouw in Herentals heeft deze tekst geschreven voor Bart C.  

 
Lieve Bart, 

Al enige tijd is gepasseerd sinds je ons verlaten hebt. Toch wordt 

er nog altijd veel gepraat over jou. Ook al probeert iedereen het 

dagelijkse leven weer stilletjes aan  op te nemen, het blijft toch 

een beetje stilletjes in huis… Iedereen heeft zoveel mooie herin-

neringen aan jou, dat doet ons heel veel deugd. Bijna dagelijks 

komt er nog een woordje van onze lieve bewoners dat jij zo’n le-

vensgenieter was.  

 

Je dood was heel plots en had een grote impact op ons allemaal… Dit hadden we absoluut 

niet verwacht… Toch niet bij zo een jonge, viriele kerel als jij…  

We troosten ons dan ook wel met de gedachte dat je toch niet te veel hebt moeten afzien…  

 

De samenhorigheid na je overlijden tussen onze bewoners, was heel mooi om te zien. Ieder-

een praatte met elkaar. Over jou, Bart, omdat je toch heel geliefd was bij ons… Zo konden 

we stilletjes aan, aan de verwerking beginnen. Maar toch nog met jou in onze gedach-

ten…Dat was zeker niet gemakkelijk.  

 

31 oktober heeft het vlinderteam een herdenkingsmoment georganiseerd. Dit voor al de 

dierbare personen die overleden zijn en ons nauw aan het hart lagen. Al de bewoners van 

Mol en Herentals waren talrijk aanwezig. We mochten voor dit speciaal moment allemaal 

een hartje inkleuren. Voor jou werden er veel hartjes gekleurd Bart. Deze hartjes kregen 

een heel mooi plaatsje aan de grote vlinder. We mochten ook namen van onze dierbaren  

schrijven op de witte wensballon, die we allemaal buiten hebben laten vliegen. Wat ging hij 

hoog. Dit was heel mooi om mee te maken samen.  

Bart, jouw foto krijgt nu een mooi plaatsje aan onze muur. Ook al mindert het verdriet stil-

letjes aan, je blijft voor altijd in ons hart. Daar mag je zeker van zijn daarboven… 

 

Het ga je goed… 

 

Van al de bewoners en begeleiding van de Nieuwbouw.  
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BEWONERS  

 

In de week van 19-23 november organiseerde de Sociale Dienst verkiezingen voor 

een nieuwe samenstelling van de gebruikersraad voor de periode 2018-2022.   

 

Deze verkiezingen waren uiteraard spannend !  Er waren deze keer ‘nieuwe’ kandida-

ten die nog nooit eerder in de gebruikersraad zaten, maar er waren ook enkele ge-

bruikers die al meerdere jaren actief waren binnen deze raad en zij hoopten na-

tuurlijk  om terug verkozen te worden. 

 

Deze editie van de verkiezingen was ook wel bijzonder wegens een zeer droeve ge-

beurtenis het afgelopen jaar.  Bart C., bewoner van de Schoolstraat 50 in Herentals 

én lid van de gebruikersraad, overleed totaal onverwacht op 22 juni.  Bart was gega-

randeerd terug kandidaat geweest om in de nieuwe gebruikersraad te zetelen.  We 

missen hem enorm.  Om Bart te herdenken en hem te bedanken voor de vele mooie 

momenten tijdens de gebruikersraad, zijn we op 15 november met alle leden naar 

zijn graf geweest.   

 

Op 6 december werd de fakkel door de oud-leden overgedragen aan de nieuwe leden 

tijdens de allereerste bijeenkomst in de nieuwe samenstelling.  Deze vergadering 

werd afgesloten met een feestelijke receptie. 

 

Aan alle oud-leden die niet opnieuw verkozen zijn, een oprechte dankjewel voor jul-

lie inzet de afgelopen jaren en aan de nieuw verkozen leden een dikke proficiat !  

Jullie gaan nog horen van de nieuwe gebruikersraad! 
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Er zijn heel wat verjaardagen gevierd in oktober en november. Bij een verjaardag 

hoort natuurlijk een feestje met bijhorend verjaardagsmenu.  

 

Babs (atelier Mol) heeft 

gesmuld van lekkere pan-

nenkoeken met ijs!  

Sooi (atelier Mol) trak-

teerde iedereen op zelf-

gebakken wafels!  

Dave (bewoner Brand 3) 

kreeg biefstuk met puree en 

erwten en wortelen. Lekker!  

 
 

 
 

 

 

Ludo S. (bewoner beschermd wonen Mol) heeft deze mooie tekst geschreven over 

Den Brand. 

 

Den Brand in vuur en vlam. 
35 jaar opvang en ondersteuning.  

 

Den Brand in Mol en omstreken is gekend  

voor opvang en ondersteuning.  

Mol staat al 35 jaar in vuur en vlam  
door de bewoners en de begeleiders van Den Brand. 
 
Er zijn vijf brandhaarden in Mol en omgeving. 
 
Het is er veilig om te wonen en te werken. 
 
Ieder huis is anders 
door de bewoners die daar wonen en 
door begeleiders die daar werken.  
 
Iedereen vindt het fijn om ergens te wonen en te werken. 
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DE WARMSTE WEEK 

 

Via de Warmste Week van Music for Life zijn er heel wat bedrijven en organisaties 

die Den Brand steunen. We willen hen bedanken duimen natuurlijk voor een mooie 

opbrengst!  

 

Van Eccelpoel NV uit Herentals heeft 

maar liefst 3 acties op poten gezet! Zo 

verkochten ze op 20 oktober huisge-

maakte soep. Op 17 november gingen 

enkele van onze bewoners smullen van 

hun lekkere wafels met daarbij een tas 

warme chocomelk. Op 1 december was 

er een heus hamburgerfestijn onder de 

naam ‘Burgers en Biertjes’. Je kon genieten van 2 verschillende hamburgers en bij-

passende biertjes of gin terwijl je het goede doel steunde.  

 

Steylaerts koos ons als goede doel bij de opening van 

hun nieuwe showroom op 1 september. Om hen te be-

danken maakte het dagcentrum van Lier lekkere 

courgettesoep! Een persoonlijke bediening mocht na-

tuurlijk niet ontbreken.  

 

 

Op vrijdag 23 november was het zogenaamde Black Friday. Handelaars en winkels 

geven dan korting op hun product. Als tegenactie deed La Buena Vida niet mee met 

deze actie. Ze schonken in plaats daarvan een deel van hun verkoop aan Den Brand 

via De Warmste Week.  

 

Tijdens onze pop-up kerstmarkt hebben enkele vrijwilligers van de Ecodemo tuin in 

Millegem pizza’s komen bakken in hun superleuke flammkuchen pizza’s. Héél lekker!  

 

Een weetje: als je eet voor het goede doel, komen er geen kilo’s bij ;-) 

 

Het personeel van Deca heeft gedurende een dikke 2 weken jet-

ons voor soep verkocht. Hiermee konden mensen op 30/11/18 de 

‘soup for life’ afhalen. De soeppotten werden versierd met eti-

ketten die gemaakt zijn door de gebruikers van het dagcentrum 

en atelier uit Herentals.  
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Op donderdag 13 december, van 14u45 tot 16u15, wordt de Europese School in Mol 

omgetoverd in een grote kerstmarkt. Je kan er handgemaakte spulletjes kopen die 

de leerlingen hebben gemaakt. Een deel van de opbrengst schenken ze aan Den 

Brand. 

Millekemol, de school in Millegem waar Rosita (bewoner Brand 6) vrijwilligerswerk 

doet, organiseert op vrijdag 21 december een kerstmarkt ten voordele van Den 

Brand. Van 18u tot 21u verkopen de leerlingen hun knutselwerkjes. Je kan er ook 

iets eten en drinken.   

 

De Crawaett, een biercafé uit Lille, organiseert op zondag 16 december een kerst-

markt ten voordele van Den Brand. Van 14u tot 17u vind je op het Kerkplein van Lille 

allerlei leuke kraampjes. Ook het atelier en dagcentrum van Herentals stellen hun 

handgemaakte kerstartikelen op. Zeker een bezoekje waard dus!   
 

Jazer laserwerken uit Beerzel maakt en verkoopt ge-

graveerde flesopeners. Je kan  ‘de warmste aftrekker’ 

kopen via zijn website www.jazer.be of op de kerst-

markt in Lier (14 - 16 december). 

 

Om al die kerstkilo’s kwijt te spelen (of gewoon om ons te steunen) kan je mee lopen 

of wandelen met een warmathon. Alle data vind je op de website van de warmste 

week (https://dewarmsteweek.stubru.be). Natuurlijk kan je ook gaan supporteren 

voor het team van Den Brand dat in Genk mee doet. GO GO GO!!  

 

 

Via deze weg willen we iedereen  

die iets maakt, koopt of verkoopt, wandelt of loopt 

HEEL HARD BEDANKEN!! 

 

 

 
 

 

http://www.jazer.be/
https://dewarmsteweek.stubru.be/
https://www.jazer.be/wp-content/uploads/warmste-aftrekker-mfl18.jpg
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Voor hele bijzondere mensen 
deze kaart met fijne wensen 

Een goede gezondheid 
en bergen van geluk 

Voorzien van véél gezelligheid 
een héél jaar aan een stuk 

 

 

We wensen iedereen fijne feestdagen! 

Maak er een bijzonder nieuw jaar van!  

 

Vanwege het personeel en de bewoners van Den Brand. 
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KALENDER 

 

Ook in 2019 staan er allerlei activiteiten gepland.  

Hou deze data al zeker vrij!  

 
 Zondag 3 maart ’19: Italiaans Festijn (zaal Rozenberg Mol) 

 Donderdag 15 augustus ’19: Moederdagontbijt 

 Zaterdag 5 oktober ’19: Kienavond (TISP Mol) 

 Zaterdag 30 november ’19: Mosselfeest (Herentals) 

 

 

CONTACT 

 

Wens je wat meer informatie over een bepaald onderwerp of wil je je inschrijven op 

onze nieuwsbrief, twijfel dan niet en neem contact met ons op: 

 

Den Brand vzw 

Emiel Becquaertlaan 2 B.2.12 

2400 Mol 

Tel: 014 34 70 40 

e-mail: info@denbrand.be 

www.denbrand.be 

denbrand.vzw 

 

http://www.facebook.com/denbrand.vzw

