Hallo allemaal,
“Brandalarm” is een tijdje weggeweest maar nu zijn we helemaal terug! Klaar om
jullie op de hoogte te houden van het reilen en zijlen binnen Den Brand! Tips,
suggesties, leuke anekdotes van bewoners of foto’s van een toffe uitstap zijn
altijd welkom! Jullie mogen ook alledaagse zaken doorsturen, zoals bewoners die
genieten van het zonnetje, helpen bij het eten klaarmaken, … Alles is welkom!

PERSONEELSBERICHTEN
Bij Den Brand zitten we niet stil! De voorbije maanden hebben wij en onze bewoners een paar nieuwe gezichten verwelkomd!

Het atelier in Mol heeft er 2 nieuwe begeleiders bij: Jolien Bekkers en An Jannis.

Eline Costermans vervangt Kargerschapsverlof als orthopeda-

la Boeckx gedurende haar zwangoge in Herentals.

Charlotte Mertens vervangt Yoo Bruyndonckx gedurende haar zwangerschapsverlof in de Lierseweg (Herentals).
Roos Van den Broeck versterkt het team van de Schoolstraat in Herentals tot
het einde van dit jaar.

En we hebben ook afscheid genomen van een vertrouwd
gezicht (Cindy Van Vlerken), die een andere uitdaging is
aangegaan, en de fakkel heeft doorgegeven aan Jo Stas,
de nieuwe algemene directeur.

Maar we hebben Cindy natuurlijk niet laten gaan
zonder een degelijk afscheidsfeestje. Ze is bij
alle projecten langsgegaan om afscheid te nemen
van bewoners en personeel, die voor haar nog
leuke opdrachten, hapjes, drankjes, … hadden
voorzien! We wensen Cindy veel succes in haar
nieuwe job!

UITSTAPPEN
5 maart 2015 – Atelier Mol – Beeldjes maken

uitleg van Anne. Ze leerde ons hoe we de beeldjes
moesten maken. Na deze uitleg staken we de handen uit
de mouwen en gingen aan de slag. Het was de bedoeling
dat iedereen één beeldje zou maken maar enkelen waren zo enthousiast dat ze er meerdere maakten.
Na een uurtje hard werken was het tijd om terug naar
huis te gaan.
In 2018 worden deze beeldjes tentoongesteld in Ieper.

Op donderdag 5 maart
trokken we (Gust, Pat,
Dave, Paul, Wilfried,
Erik, Franky, Willy en
Rosita) naar het
Jeugdhuis Tydeeh om
beeldjes te maken als
herdenking van de oorlog.
We werden er goed
ontvangen en kregen

17 april 2015 – Dagcentrum Herentals – Afscheidsfeestje Godelieve
Geeraerts
Omdat Godelieve verhuisd was naar
Brand 6 en ze dus niet meer naar het
dagcentrum in Herentals zou komen,
hebben we natuurlijk een heus afscheidsfeest voor haar georganiseerd! We zijn naar de markt gegaan,
hebben kebab gegeten en Godelieve
werd verwend met veel cadeautjes,
foto’s en tekeningen. We zullen je
missen, Godelieve, maar we weten dat
je op Brand 6 in goede handen bent!

23 april 2015 – Atelier Mol – bezoek VRT toren
Op donderdag 23 april zijn we op
bezoek geweest bij de VRT. We
werden ’s morgens allemaal opgepikt. De bustour was goed verlopen,
we hadden geen file. We konden
parkeren vlak voor de VRT toren.
Toen we aankwamen aan de receptie
kregen we een rondleiding door de
studio’s. De studio’s waren klein
maar knap. Hierna hebben we de
weerman Frank Deboosere ontmoet!
Frank was heel sympathiek, hij
kwam iedereen een hand geven. Dat
was heel fijn! We mochten ook met
hem op de foto. Tenslotte brachten

we nog een bezoek aan radio MNM. Hier zagen we onszelf op tv. Het was een
heel leuke dag!

25 april 2015 – Dagcentrum Herentals – bezoek Gunther en haven Herentals
Gunther is jarenlang vaste klant geweest in het dagcentrum. Nu werkt hij
in het sociaal restaurant in Arendonk.
Dus gingen we hem een bezoekje brengen en natuurlijk ook lekker eten: frietjes, goulash en een ijsje .

Nadien hebben we van het eerste lentezonnetje genoten op een terras aan het
haventje van Herentals. Genieten is de boodschap!

30 april 2015 – Dagcentrum Lier – Olmense Zoo
Op donderdag 30 april gingen we met de groep naar de
Olmense Zoo. Het was een leuke dag. ’s Morgens vertrokken we met twee busjes richting Balen. Daar
dronken we eerst een tasje koffie in ‘Eetcafé de Statie’, om vervolgens onze weg verder te zetten naar de
Olmense Zoo. In de zoo was veel te zien: beren, apen,
leeuwen, giraffen, … We hebben veel gewandeld. ’s
Middags hebben we friet met vidé gegeten met een
glaasje cola of limonade. In de namiddag was er nog
een leuke dierenshow: dansende honden, mooie paarden, …

We hebben genoten van
deze leuke uitstap en
gaan zeker nog eens terug naar de Olmense Zoo!

12 mei 2015 – Dagcentrum Lier – Oostende
Op dinsdag 12 mei gingen we, met
dank aan de sponsorcentjes van
Didier Moins, een dagje naar
Oostende. Een deel van de groep
ging met het busje, de rest met de
trein. In Oostende hebben we
eerst een beetje gewandeld en
zijn we ’s middags mosselen of
spaghetti gaan eten. Iedereen
vond dit heel leuk en ook lekker. In

de namiddag hebben we nog een wandeling gemaakt om ten slotte nog wat aan en op het
strand te zitten. Sommigen durfden het aan
om pootje te baden, maar het zeewater was
echt nog wel koud. Toen was het alweer tijd
om naar huis te gaan.

28 mei 2015 – Schoolstraat - Bobbejaanland
’t was een superleuke dag in Bobbejaanland, niet druk
en we mochten
zelfs in enkele attracties blijven zitten voor extra ritjes!
Iedereen genoot en
er werd ook hard
gelachen. ‘s Middags
aten we lekkere
frietjes met een

super grote cola of fanta.
We zijn goed nat geworden in de
boomstammetjes en de Rio (of
zoiets).
Marcel kon niet wachten om de
Revolution uit te testen!
Kortom ’t was één en al fun in
het plezantste land!

17 juni 2015 – Atelier Herentals – Boerenmarkt Kasterlee
Op woensdag 17 juni stonden we met
ons standje op de boerenmarkt in
Kasterlee. We verkochten er onze
sleutelhangers, sieraden, kroontjes,
kaarten, mandjes, kaarsen, … Ben je
nog op zoek naar een leuk, origineel
en handgemaakt cadeau? In de ateliers van Mol en Herentals vind je
zeker wat je zoekt!

LEUKE ANEKDOTES
Sylvain (hier op de foto de knapste
van de vier) is in het dagcentrum
van Herentals patattenschiller van
dienst op donderdag. Vorige week
was hij weer heel enthousiast aan
het schillen. Ik (Lut) vroeg hem om
de patatten onder water te zetten.
Zo gezegd zo gedaan, dus wat doet
Sylvain? Hij gooit de patatten in het
afwaswater. Zo, nu zijn ze proper.

BABYNIEUWS
We mochten de voorbije maanden weer enkele babytjes verwelkomen!!!

Op 14 maart 2015 werden Nathalie Eykmans (brand 3)
en Ben Geubbelmans de trotse ouders van Lowie! Proficiat met de geboorte van jullie spruit!

Op 11 april 2015 kregen Eef Verstrepen (dagcentrum in Lier) en Gert
Iwens er een zoontje bij: Tuur! Wij
wensen de ouders en de grote broer
van harte proficiat!

Marlies Janssens (van de Nieuwbouw in Herentals) en Raf
van der Made werden op 15 april 2015 de trotse ouders
van Marie! Ook grote zus is blij met haar speelkameraadje!

OVERLIJDENS
Jammer genoeg was er ook droevig nieuws te melden de voorbije maanden:
Zo moesten we afscheid nemen van Antoon Berden (bewoner van brand 3), die op
29 maart 2015 overleden is.
En op 14 mei 2015 overleed Jan Bourgeois, een oud-gebruiker van brand 1 en
brand 4.

KLUSJES
Wat zouden we zijn zonder onze klusjesmannen? Roger (van doe het zelf met
Roger) kan van hen nog wat leren! Enkele van hun verwezenlijkingen de afgelopen
maanden:

De parking aan Brand 1 werd heraangelegd
(boven).
Aan het dagcentrum in Herentals werden
bloembakken geplaatst, zodat zij een gezellig terrasje hebben en buiten van het
mooie weer kunnen genieten!

EVENEMENTEN
Brandschoon 2015
Van 30 mei t/m 14
juni 2015 konden de
kunstwerken van onze bewoners bewonderd worden in ’t
Kristallijn! Iets waar
ze – terecht – trots
op zijn!

Op zondag 31 mei 2015 zette de atelier in Mol zijn
deuren wagenwijd open voor alle geïnteresseerden.
Je kon onze gasten aan het werk zien in de atelier,
hun kunstwerken bewonderen en natuurlijk ook zelf
een handgemaakt kunstwerkje aanschaffen!

Nu zondag, 28 juni 2015 is het weer zover! Onze
jaarlijkse barbecue ten voordele van de bewoners
van Den Brand! Van 11u30 tot 20u00 is iedereen
welkom in de feestzaal van het Rozenberginstituut om te komen smullen van een heerlijke barbecue!
Wees welkom en laat het smaken!!!

