FACEBOOK
Zoals je misschien al wel hebt gemerkt, posten we regelmatig toffe foto’s, leuke
uitstappen, … op onze facebookpagina. We willen hiermee bereiken dat Den
Brand in de regio Mol - Herentals – Lier meer bekendheid verwerft en dat de
mensen beter op de hoogte zijn van wat wij doen, wat onze gasten doen en waar
wij voor staan … daarom willen wij jullie vragen om Den Brand te liken op facebook !

UITSTAPPEN - REIZEN
8-12 juni 2015 – dagcentrum Lier – Overpelt
Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juni
gingen we met het dagcentrum van Lier op
vakantie naar Overpelt. Het was een leuke
midweek en het weer viel ook reuze mee!
We hebben veel leuke dingen gedaan: zo
zijn we een dagje naar Bokrijk geweest en
hebben we het beleefpad bewandeld, pizza
gebakken, minigolf gespeeld, gesnoezeld en
gewandeld in de Lommelse Sahara. ’s Avonds kon een spelletje
Kubb natuurlijk niet ontbreken.
Donderdagavond, onze laatste
avond, hebben we onszelf extra
verwend en zijn we lekker gaan
uit eten. We hebben allemaal
genoten van de reis.
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19 juni 2015 – Schoolstraat Herentals – reuzen in Antwerpen
We zijn met de Nieuwbouw gaan kijken naar de
reuzen in Antwerpen!
Toen we aan het station buiten kwamen zagen we
een “kleine reus” zich wassen en eten. Het was
geweldig om te zien hoe snel die kleine man zijn
grote passen nam door de straten van Antwerpen.
Jammer genoeg was het koud buiten en dus was
het tijd om iets warm gaan drinken en een hapje
te eten. Daarna gingen we op zoek naar oma reus.
Ze was toch wel gewoon aan het wandelen op de
Meir zeker! We zijn haar gevolgd tot op de Grote
Markt waar ze ons toesprak. Vermits we best wel
moe waren van dat vele wandelen (onze benen zijn
spijtig genoeg niet zo lang als die van de oma
reus) zijn we maar terug in de trein richting Herentals gesprongen!
30 juni 2015 – atelier Herentals – karrewiel Grobbendonk
Het was heet, met veel zon en veel zweet!
Maar dat weerhield ons niet om naar het
karrewiel te gaan! We mochten alle dieren
bekijken en strelen, we konden ons daar
niet vervelen! Ook de ezels, de varkens en
de geiten zorgden voor heel wat spektakel,
de kalkoenen waren te moe, dus daar geen
gekakel. Na een lekkere picknick en
een beetje rust gingen we de huifkar op. We reden lekker door de
natuur, met een zwarte knol op kop!
Het was een ontspannende uitstap
met lekker warm weer, dat vergeten we niet snel meer!
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1 juli 2015 – atelier Herentals - Netepark
Omdat het woensdag 1 juli zo heet was, besloten we om
een frisse duik te gaan nemen in het Netepark. Als echte
frigoboxtoeristen trokken we naar een lekker schaduwplekje onder de bomen. Sommigen onder ons bleven onder de bomen genieten van het mooie weer, anderen namen af en toe ook een frisse duik. ’s Middags aten we
onze picknick op we sloten deze heerlijke dag af met een
ijsje!

6 juli 2015 – Schoolstraat Herentals – start Tour de France Antwerpen
De Ronde van Frankrijk vertrok dit jaar in Antwerpen en vermits we een grote wielerliefhebber
en een grote Antwerpen liefhebber in onze groep
hebben, besloten we dat we dit evenement niet
mochten missen!
Heel de stad was in de ban van de Ronde, overal
gele vlaggetjes. We zagen de publiciteitscaravaan
passeren en we konden een petje, sleutelhangers
en snoep bemachtigen. En daarna het grote moment: de start van de renners! We zagen de gele
en de groene trui vlak voor onze neus passeren en
hebben ze heel luid aangemoedigd! Heel het tourcircus was spijtig genoeg snel voorbij maar gelukkig was er nog tijd voor een lekker ijsje voor we
terug naar huis moesten!
10 juli 2015 – Lierseweg Herentals – Olmense Zoo
Vrijdag 10 juli hebben we een leuke uitstap
gemaakt naar de Olmense zoo in Balen. In
het tropisch woud verschoten we heel hard
door het kabaal van de maki’s! ‘s Middags
hebben we stoofvlees en videe gegeten …
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hmmm lekker. In de zoo waren ook veel jonge diertjes te spotten: zo hebben we
drie jonge tijgerwelpjes gezien die nog maar een maand geleden geboren waren!
Als afsluiter van een fijne en gezellige uitstap: … rara … een ijsje!
27 juli 2015 – vissen en barbecue Mol
Op maandag 27 juli
hadden we een gezellige namiddag gepland
met alle projecten
van Mol. Eerst gingen
we vissen of kienen.
We hebben een
GROTE vis gevangen
en ook met het kienen
hadden we prijs! En
daarna was het tijd
voor een lekkere barbecue!

5 augustus 2015 – dagcentrum Herentals – minigolf Netepark
We zijn met het dagcentrum eerst naar
de MC Donalds geweest en we hebben
daar goed gegeten. Nadien zijn we in het
netepark gaan mini-golfen. Om de dag
goed af te sluiten zijn we in de hut naast
de nete nog iets gaan drinken. Het was
er gezellig en we hebben er allemaal van
genoten!
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25 augustus 2015 – dagcentrum Lier – Flandria Antwerpen
Op dinsdag 25 augustus gingen
we met de groep naar Antwerpen voor een tochtje met de
Flandria boot. Tijdens de boottocht hebben we de Antwerpse
haven van een heel andere kant
gezien. De stem van Jelle Cleymans gaf ons meer uitleg over
hetgeen we zagen, terwijl we ondertussen genoten van een drankje en het
uitzicht. Na de boottocht zijn we een
lekkere hamburger gaan eten. Het was
nog te vroeg om al naar huis te gaan
dus zijn we met z’n allen boven op het
MAS geweest. Wat een uitzicht!
Het was een superleuke dag !
30 augustus – 6 september 2015 – Den Brand - Uttenheim Italië
En eindelijk was het weer zover: onze
jaarlijkse reis met Den Brand! Met 40
gasten, 7 begeleiders en 1 gids zat
onze bus goed vol! De sfeer op de bus
zat goed, we hadden er zin in! Het
weer zat niet altijd mee, maar daar
was onze pret niet minder om! We
hebben gewandeld, in een kabellift de
berg op, we zijn gaan bowlingen, ….
Maar natuurlijk hebben we ook genoten van de prachtige omgeving en het
lekkere eten! Dank aan de begeleiding
die onze gasten een onvergetelijke
vakantie hebben bezorgd!
Meer foto’s van onze vakantie vind je
terug op de facebookpagina van Den
Brand.
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9 september 2015 – dagcentrum Herentals - muziekactiviteit
Elke maand organiseert het dagcentrum van Herentals een muziekactiviteit
waar de andere
projecten van
Den Brand welkom zijn. Nu waren de ateliers
van Herentals en
van Mol van de
partij en werd er
(al dan niet vals) meegezongen op “Geef me een kus” van Luc De Vos, “Zie ik de
lichtjes van de Schelde” en “We zeggen geen vaarwel” (speciaal voor Eline die
haar laatste dag werkte op het atelier in Herentals). De karaoke was een succes!
11 september 2015 – Lierseweg (Herentals) - Blankenberge
Op vrijdag 11 september moesten
we Martinus in Blankenberge gaan
halen. We hebben dan maar besloten met z’n allen te gaan en er een
tof dagje aan zee van te maken!
Eerst een wandeling op de dijk, ’s
middags lekker gaan eten en nadien
nog een terrasje doen voor we terug huiswaarts keerden!

17 september 2015 – atelier Mol – rondvaart en bowling
Wij zijn in de voormiddag met de ‘Zander’ gaan varen. De gids leerde ons dat je
glas kan maken van zand en we vaarden langs een fabriek waar vrachtwagens
stonden te wachten om gevuld te worden met zand. We vaarden ook door sluizen,
waar we moesten wachten tot het water gezakt was!
’s middags hebben we in Port Aventura gegeten. We aten friet met een hamburger en dat was heel lekker. Met onze buiken vol, trokken we naar de bowling in
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Balen, daar hadden we wel zin in! Na de bowling dronken we nog iets en daarna
was het tijd om naar huis te gaan. Het was een heel leuke dag!

21 – 25 september 2015 – dagcentrum Herentals - Ieper
Onze gasten hadden een tof
liedje voorbereid voor onze reis
en dat hebben we ginder dan
ook gezongen! We hebben ook
op de hoorn geblazen! Wij logeerden in een groot huis met
een prachtig zicht op een visvijver! Er was een jacuzzi en een
sauna aanwezig, die we natuurlijk uitgebreid getest hebben! Maar we hebben niet stilgezeten: we hebben een lange
wandeling van 14km gemaakt (spijtig genoeg
regende het) en werden daarna voor onze
inzet beloond met een medaille! We zijn naar
de zee geweest, hebben karaoke gezongen,
met de trein gereden … te veel om op te
noemen! Het was een supervakantie!
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LEUKE ANEKDOTES
De kippen mop
Wij (Peter en Sus van het dagcentrum in Herentals) moesten van Lut
de kippen eten geven. Zo gezegd zo gedaan. Toen bedachten we een
grap voor Lut. We zeiden haar dat er twee kippen dood waren. Lut
trapte erin en was in alle staten. De grap was geslaagd en het was
tijd om Lut uit haar lijden te verlossen en te vertellen dat het een
grap was! Wij hebben er alleszins hard mee gelachen! En Lut was
opgelucht dat het een grap was!

PERSONEELSBERICHTEN
Sandra Houpelyne zal - gedurende de ziekte van Linda Vanhoof - Hanne Vreys
helpen op de dienst boekhouding.
Terug van weggeweest: Mieke Horemans is sinds kort terug uit bevallingsverlof.
Ze heeft haar werkzaamheden als projectverantwoordelijke van de Lierseweg en
de atelier in Herentals hervat!
Eind september is Sara Verachtert gestart als projectverantwoordelijke op
Brand 3. Welkom in het team, Sara!

BABYNIEUWS
Op 7 augustus 2015 werden Yoo Bruyndonckx (werkt op
de Lierseweg in Herentals) en Jef Engelen de trotse ouders van Vic! Wij wensen hen van harte proficiat met de
geboorte van hun zoon!

Karla Boeckx (pedagogisch team) en David Soentjens
verwelkomden op 30 augustus 2015 hun tweede dochter: Florien! Wij wensen mama, papa en grote zus een
dikke proficiat met de geboorte van hun spruit!
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GEZOCHT
PAPIER HIER!
De atelier in Mol is nog op zoek naar papier om te versnipperen. Wilfried (van Brand 3) is degene die deze taak op
zich neemt, MAAR geen papier, geen versnipperwerk. Dus
bij deze een oproep om papier niet gewoon in de papiermand
te gooien (of te verscheuren) maar het aan de atelier in Mol
te bezorgen!

NIEUWE GEBRUIKERS
Het dagcentrum van Herentals heeft dit
jaar weer een aantal nieuwe gebruikers
mogen verwelkomen: Sus Wagemans, Nicky
De Winter, Laurens Witvrouwen, Vincent
Verhestraeten en Levi Mertens. Welkom in
de groep!
Ook in de andere projecten hebben we
nieuwkomers verwelkomd: Tom Melis woont
sinds juni op Brand 3 en op Brand 6 is Tine
erbij gekomen!

PECH
Ook Den Brand blijft niet gespaard van het
noodweer! Zo overstroomde de kelder bij de
klusjesmannen door het noodweer op 14 augustus
2015. Gelukkig bleef de schade beperkt en stonden onze moederdagontbijten hoog en droog!

9

KLUSJES
K(l)usbus
De “klusbus” van de klusjesmannen was aan vervanging toe. Dus beybey oude
klusbus... vanaf nu is het een KUSbus geworden! (kijk maar eens naar die nummerplaat!)

Terras Brand 1
Het terras van Brand 1 werd aan
het begin van de zomervakantie
voorzien van een heuse zonneluifel zodat onze gasten vanaf nu in
de schaduw kunnen genieten van
het mooie weer! En ze hebben er
deze zomer al veel genot van gehad! Ook het tuinhuis kreeg een
fikse opknapbeurt!

EVENEMENTEN
28 juni 2015 – barbecue – Rozenberg
Mol
Op zondag 28 juni was het weer zover:
onze jaarlijkse barbecue, die deze keer
doorging in de feestzaal van het Rozen-
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berginstituut in Mol. We hadden gelukkig
mooi weer, zodat onze ijsjes de deur uitvlogen, maar natuurlijk was ook het eten
van de barbecue zeer lekker! De
kinderen amuseerden zich in het springkasteel. Er stond ook een mooie stand

van de atelier in Mol, waar zelfgemaakte kunstwerkjes van onze bewoners
verkocht werden. Het was een gezellige en geslaagde dag, met dank aan de
enthousiaste vrijwilligers!

15 augustus 2015 – moederdagontbijt
Het moederdagontbijt was dit jaar weer een
succes! Met meer dan 600 verkochte ontbijten
hebben we heel wat mama’s superblij gemaakt!
En met de opbrengst konden onze gasten leuke
uitstappen maken op vakantie in Italië! Iedereen blij dus! Dank aan onze vrijwilligers die al
deze ontbijten rondbrachten!

12 september 2012 – familiedag dagcentrum Lier
Onze familiedag in het
dagcentrum in Lier is ondertussen een jaarlijkse
traditie. Een gezellige namiddag met ouders, gebruikers en begeleiding.
Ideaal om bij te praten en
te zien wat onze gebruikers het afgelopen jaar
allemaal gedaan hebben in
het dagcentrum.
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21 september 2015 – kennismakingsavond
Ouders, bewindvoerders,
voogden, gebruikers … iedereen was welkom op onze
eerste kennismakingsavond.
De voorzitter, Jan Verbist,
heette iedereen welkom,
waarna de nieuwe directeur, Jo Stas, zich voorstelde. Ook de orthopedagogen en de sociale dienst
stelden zichzelf voor en
lichtten de werking van hun
dienst kort toe. Daarna volgde een lekkere en gezellige receptie. Met dank aan
de atelier van Mol, die voor de hapjes gezorgd hebben!
11 oktober 2015 – Italiaans Festijn - Miloheem
Zondag 11 oktober is het weer zover! Ons Italiaans Festijn met
pastabuffet (spaghetti, lasagne, pasta scampi en macaroni à
volonté) en als surplus nog een tiramisu van speculaas. Trommel
dus je vrienden en familie op en kom samen genieten van dit
festijn!

28 november 2015 – Mosselfeest – Herentals
Noteer alvast zaterdag 28 november in jullie agenda want dan
is het Mosselfeest in Herentals! Voor degene die geen mosselen lusten zijn er andere mogelijkheden: videe, stoofvlees of
een vegetarische schotel. Iedereen welkom!
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