Beste betrokkenen bij Den Brand,
Met deze wintereditie van “Brandalarm” komen we weer wat dichter tot bij u.
Tot nu was dit immers een nieuwsbrief voor onze eigen medewerkers en gasten.
Vanaf dit nummer willen we ook bestuur, familie, voogden en geïnteresseerden regelmatig op de hoogte houden van het dagelijkse leven in en om Den Brand. Zoals u
ziet gebeurt er altijd wel iets in onze 3 steden (Mol, Herentals, Lier), onze 15 projecthuizen, met onze 130 gasten en een 100 teammedewerkers. U vindt onze gasten
in heel het land, ver daarbuiten en op allerlei evenementen. Het blijft elke dag opnieuw onze betrachting om onze gasten een warm thuisgevoel te geven.
Een aantal van die evenementen vond en vindt u ook al terug op onze Facebookpagina, die onverwacht veel aandacht en respons krijgt. Aarzel niet ze te liken om nog
sneller geïnformeerd te zijn.
Graag ook een grote dank u aan alle medewerkers, vrijwilligers en sponsors die van
al onze evenementen in 2015 een succes maakten.
Intern veranderde er in 2015 wel het een en ander in Den Brand (uitbreiding ondersteunend team, verhuis naar Verlipark, vertrek Cindy, begin Jo, nieuwe structuren,
overleg, afspraken, procedures…) maar onze blik is vooral gericht op wat de overheid voor ons vanaf 2016 en 2017 in petto heeft. De grote lijnen zijn duidelijk (het
rugzakprincipe voor onze gasten), maar hoe dat allemaal in de praktijk moet uitgewerkt worden, is zelfs voor de overheid nu nog niet helemaal opgelost. In de 2de
helft van 2016 hopen we veel verder te staan en u meer gedetailleerd en praktisch
te kunnen informeren.
Graag wil ik u allemaal alvast fijne feestdagen toewensen. vzw Den Brand zelf wil
onze gasten in 2016 opnieuw elke dag een thuis bieden door het versterken van de
betrokkenheid, het streven naar evenwicht en het stimuleren van samenwerking,
zowel intern als extern.
Een gezellig, gezond en gelukkig 2016!
Jo Stas
Algemeen directeur
Vzw Den Brand

1

FESTIVITEITEN
9 oktober 2015 – Jumelage Herentals
De stad Herentals is verbroederd (“Jumelage”) met de Nederlandse stad Ijsselsteyn. Op vrijdag 9 oktober kwamen
mensen met een beperking uit beide steden bij elkaar.
Sport en spel stonden op het programma. Het was een fijne
namiddag! Volgend jaar brengen onze gasten van Herentals
een bezoek aan IJsselsteyn! We kijken er al naar uit!

11 oktober 2015 – Italiaans Festijn - Miloheem
Het Italiaans Festijn op zondag 11 oktober was ook dit jaar weer een succes! Er werd gesmuld van het uitgebreide pastabuffet. Ook de atelier
van Mol was aanwezig met een gezellig
standje. Bedankt voor jullie aanwezigheid en ook dank aan de vrijwilligers
die hun steentje bijgedragen hebben!

28 oktober 2015 – kiennamiddag
Op woensdag 28 oktober was het
weer zover: onze jaarlijks kiennamiddag met alle bewoners en gebruikers van Den Brand! Het was
een gezellige namiddag met vele
blije gezichten!

28 november 2015 - Mosselfeest Herentals
Dankzij de massale opkomst was ons jaarlijks mosselfeest in
Herentals ook dit jaar weer een succes! Natuurlijk is dit in de
eerste plaats te danken aan ons personeel, de vrijwilligers en
onze gasten die geholpen hebben om alles in goede banen te
lijden! Met de opbrengst wordt iets aangekocht waar al onze
bewoners in Herentals plezier aan hebben!
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UITSTAPPEN
Ook de voorbije maanden hebben onze gasten niet stilgezeten! Hieronder een korte
samenvatting van onze uitstappen. Voor meer foto’s van onze festiviteiten en uitstappen kan je terecht op onze facebookpagina.
14 oktober 2015 – dagcentrum Lier – schilderen Sjarabang
Onze gebruikers van het dagcentrum in Lier zijn twee dagen
gaan schilderen bij Sjarabang in Mechelen. Ze kwamen allemaal terug met prachtige kunstwerken en een trotse glimlach!
16 oktober 2015 - dagcentra Herentals en Lier – haven Antwerpen
We reden met een bus rond in de haven
van Antwerpen. Ondertussen vertelde
de gids ons allerlei weetjes, o.a. dat er
heel veel koffiebonen opgeslagen liggen
in de haven en dat er ook wel wat “olifanten” terug te vinden zijn. Geen echte olifanten natuurlijk! De “olifanten”
zijn de vrachtwagentjes die de containers verplaatsen en stapelen. Het was
een zeer leuke uitstap en fijn dat de
haven van Antwerpen ons uitgenodigd
heeft!
18 oktober 2015 – Brand 1 en Brand 4 (Mol) – Galbergen
Onze bewoners genieten van een
mooie herfstdag: wandelen in de
Galbergen, onderweg enkele opdrachten uitvoeren en achteraf
een lekker warm drankje bij onze
vrienden van De Witte Mol.

3

5 november 2015 – dagcentrum Herentals - dansactiviteit
Het dagcentrum van Herentals is gestart met een nieuwe
activiteit op woensdagnamiddag: dansen! Studente Daphne
begeleid onze gebruikers hierbij. Het resultaat van hun
inspanningen kan je op Youtube bekijken (zoeken op Den
Brand 2015). Hierin spelen ze een clip van Clouseau na om
zo kans te maken op tickets voor hun optreden! Wij duimen alvast mee! Jullie ook?

13 november 2015 – brand 3 (Mol) - buitenfitness
Ook onze bewoners moeten ook af en toe aan hun conditie werken. Daarom gaan we met Brand 3 om de twee
weken sporten. Om een beetje af te wisselen zijn we
een buitenfitness gaan uittesten. Ondanks de wind die
plots was komen opzetten, hebben we het er enorm
naar onze zin gehad. We hebben alle toestellen uitgeprobeerd en als afsluiter een lekkere warme chocomelk
gedronken! In de lente gaan we zeker nog eens terug!
18 november 2015 – atelier Mol - Prinsenpark
Op deze mooie herfstdag gingen we
een wandeling maken in het Prinsenpark. Onderweg moesten we
enkele opdrachten uitvoeren, zoals
kastanjes zoeken, over een balk
lopen, … en vooral genieten van de
mooie natuur!

19 november 2015 – dagcentrum Herentals – herdenking
oorlog
Onze gebruikers van het dagcentrum
in Herentals hebben naar aanleiding
van de herdenking van de oorlog zelf
kunstwerkjes gemaakt, samen met
Tabula Rasa. Het resultaat mag er
zeker zijn!
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2 december 2015 – Brand 6 (Mol) – film

We zijn naar de film van FC De Kampioenen in de cinema gaan zien en genoten met
volle teugen van de film en de versnaperingen. Het was een hele leuke avond!
7 december 2015 – Schoolstraat (Herentals) –
Intratuin Olen
Af en toe wordt er ook
gewinkeld, zoals naar
Intratuin. Het was er
zo gezellig en mooi versierd dat we helemaal
in de kerstsfeer waren!

9 december 2015 – dagcentrum Herentals – Wijnegem Shopping Center
De kerstperiode komt eraan
en dus is het
tijd om te …
shoppen! En
dat hebben we
dan ook uitgebreid gedaan!
Het was gezellig in het versierde shoppingcenter!
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9 december 2015 – kerstmarkt Oberhausen (Duitsland)
Wij, bewoners van
Brand 3, zijn samen
met de andere bewoners van Mol en Herentals een dagje
naar de kerstmarkt in
Oberhausen (Duitsland) gereden. Het
was er supergezellig

en we hebben genoten van de kerstsfeer en de warme
chocomelk!

SPORTIEF NIEUWS
Twee gebruikers van ons dagcentrum in Herentals (Erwin Six, begeleid werker bij FC Herentals, en Nicky De Winter, speler bij FC Herentals) staan in de stickerboek die uitgegeven wordt door FC Herentals! Iets waar ze - terecht! – trots op zijn!
Onze gasten van het dagcentrum in Herentals hebben van het
café van KVC Westerlo een voetbal gekregen met de handtekeningen van alle spelers van de eerste ploeg! We gaan deze
bal een speciaal plekje geven in ons
dagcentrum!

Wesley Belmans, van beschermd wonen Herentals, is op zaterdag 28 november 2015 helemaal te voet naar Antwerpen
gewandeld! Hij is zelf – terecht – zeer trots op zijn prestatie en wil hier een jaarlijkse traditie van maken. Dikke duim
van uw huisgenoten en van het ganse team van Den Brand!
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SINTERKLAAS

Op vrijdag 4 december 2015 kwamen Sinterklaas en zijn zwarte pieten langs in het
dagcentrum van Herentals en in de Schoolstraat. Zoals je kan zien, was iedereen
braaf geweest het afgelopen jaar! Zowel gebruikers, personeel en stagiairs kregen
daarom lekkers van Sinterklaas en zijn zwarte pieten!
In het dagcentrum in Lier werden rond de komst van
Sinterklaas enkele spelletjes en activiteiten gedaan.
Onze gasten hebben ervan genoten en keken heel
hard uit naar de komst van Sinterklaas!
Ook in de
atelier van Mol zat de sinterklaassfeer er
goed in! We deden met z’n allen een leuk
spelletje “sint-kien”, waarmee lekkere prijzen te winnen waren! Gelukkig was deelnemen belangrijker dan winnen en ging iedereen met een zak vol lekkers weer huiswaarts!
Op Brand 1 was Sinterklaas ook geweest: hij had op zondag 6 december
voor onze bewoners een mooi en supperlekker ontbijt klaargezet! We hebben ervan gesmuld!
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KLUSJES
Nieuwe bewegwijzering Spoorwegstraat (Mol)
Aangezien er vaak verwarring was waar leveranciers, gebruikers, bezoekers, … moesten zijn in de Spoorwegstraat in Mol,
is er nieuwe bewegwijzering aangebracht!
Nieuw dak atelier Herentals
Het dak van het atelier in Herentals was dringend aan vervanging toe! Zo gevraagd,
zo gedaan, dus nu heeft de atelier een nieuw (waterdicht) dak!

MOPJE
Een opvoedster (nee, we gaan niet zeggen wie) vroeg onlangs aan de
klusjesmannen om na te kijken hoeveel mazout er nog was en of er al
besteld was, zodat de gasten de komende winter zeker niet in de kou
komen te zitten. Goed opgemerkt … was het niet dat we al meer dan 2
jaar naar aardgas zijn overgeschakeld in dat project!

LOGEREN BIJ DEN BRAND
Door de verhuis van de ondersteunende diensten (naar de E.
Bequaertlaan in Mol), zijn er enkele kamers in de Spoorwegstraat
vrijgekomen. Deze kamers zullen gebruikt worden als “logeerkamer”, zodat mensen met een beperking een tijdje (enkele dagen
of enkele weken) kunnen verblijven in een leefgroep (Brand 6).
Voor meer informatie hieromtrent kan je contact opnemen met
onze sociale dienst op het nummer 014 34 70 45.
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PERSONEELSBERICHTEN
Aangezien Sandra Houpeleyne een andere uitdaging gevonden heeft (een vaste job
in het ziekenhuis van Overpelt), is Melissa Kenis sinds begin november aan de slag
als medewerker op de boekhouding (tijdelijke vervanging gedurende de ziekte van
Linda Vanhoof). Welkom in het team, Melissa!

FACEBOOK
Zoals je misschien al wel gemerkt hebt, heeft Den Brand momenteel al meer dan
580 likes op facebook! Omdat we Den Brand in de regio Mol – Herentals – Lier meer
bekendheid willen geven zodat dat de mensen beter op de hoogte zijn van wat wij
doen, wat onze gasten doen en waar wij voor staan … willen wij jullie vragen om Den
Brand te liken op facebook en ook uw familie, vrienden, kennissen, … uit te nodigen
om Den Brand te liken. Dit kan je doen door naar de facebookpagina van Den Brand
te gaan, op de 3 puntjes te klikken (rechtsonder op de omslagfoto) en te kiezen
voor “Vrienden uitnodigen”. Hier kan je facebookvrienden selecteren die je wenst
uit te nodigen om Den Brand vzw te liken! Alvast bedankt!

WORDT VERWACHT ...
Onze huidige website is jammer genoeg verouderd en gedateerd.
We willen gaan voor een nieuwe, frissere en duidelijke website! De
huidige website wordt binnenkort offline gehaald en we hopen eind
maart 2016 u onze nieuwe website te kunnen presenteren!

GEZOCHT!
De winter komt eraan, tijd om de zolder op te ruimen!
Weet je niet waar met sommige spullen te blijven en wil je
ze schenken aan een goed doel? Schenk het aan onze ateliers van Mol of Herentals! Zij kunnen er leuke spullen mee
maken! Zo zijn zij o.a. op zoek naar: houten wijnkisten,
dmc garen, haakkatoen, breiwol (geen resten), naaigerief (knopen, biaislint, hippe hedendaagse stoffen (katoen), naaigaren, kussenvulsel, lint), wenskaarten, ...
Onze atelier van Herentals is ook nog op zoek naar oude tasjes (kopjes) en schoteltjes voor een nieuw knutselproject! Onze gasten danken u!
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GEZIN EN HANDICAP
Gezin en handicap organiseert regelmatig infoavonden voor ouders van kinderen met
een handicap. Voor meer informatie omtrent de organisatie of hun infoavonden, kan
je terecht op hun website: www.gezinenhandicap.be.

SPONSORING
Studio Brussel – Music for Life
Ook dit jaar organiseert Studio Brussel “Music for Life”, waarbij
geld ingezameld wordt voor goede doelen. Ook Den Brand vzw is
erkend als goed doel waarvoor geld ingezameld kan worden! Dus:
organiseer een actie, registreer deze op de site van Music for
Life en schenk het zo aan Den Brand! Onze bewoners danken u!
Fifty One Charity Biking Cup – zaterdag 5 maart 2016

website: www.fiftyonegeel.org.

De Fifty One Club Geel organiseert
op zaterdag 5 maart 2016 in Geel-Bel
de Charity Biking Cup ten voordele
van 7 goede doelen, waaronder Den
Brand. Schrijf je in als deelnemer
aan deze mountenbiketocht of sponsor het evenement! Meer informatie
hieromtrent vind je terug op hun

Sponsor Den Brand
Wil/kan je niet meedoen aan een evenement, maar wil je ons toch steunen, dan kan
dit ook via overschrijving op ons rekeningnummer BE83 4133 0757 3115 met vermelding ‘gift’. Vanaf een bedrag van €40 wordt een fiscaal attest afgeleverd.
Ontvangen sponsoring
Sponsoring kan ook in de vorm van materialen
of goederen die niet meer gebruikt worden
en die u aan Den Brand wenst te schenken. Zo
heeft het dagcentrum in Herentals van de
familie Van Hout uit Herentals een tandem
gekregen. Tijd voor een testritje (door student Lukas en gebruiker Vincent).
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NOG OP ZOEK NAAR EEN KERSTCADEAU?
Ben je nog op zoek naar een leuk, origineel en handgemaakt kerstcadeau, kerstkaart
en/of kerstversiering? Breng dan zeker een bezoek aan ons atelier van Mol (Spoorwegstraat 27) of Herentals (Schoolstraat 50)! Zij zijn elke werkdag geopend van
9u00 tot 16u00 (de atelier van Herentals is gesloten op vrijdag). Tijdens de kerstvakantie
zijn zij gesloten van 24
december 2015 tem 3
januari 2016 (de atelier
van Herentals is op 24
december open tot 12u).

2016 KOMT ERAAN !
De kerstboom staat klaar en de
cadeautjes liggen te wachten om
opengemaakt te worden! Wij wensen onze bewoners, gebruikers,
personeel, sympathisanten, … en
hun familie een goede gezondheid
en een vreugdevol

2016 !

Ook volgend jaar gaan wij ons ten volle inzetten voor onze gasten, zodat zij zich
verder kunnen ontplooien en zich thuis blijven voelen bij Den Brand!

KALENDER 2016
Noteer alvast de volgende data op jullie kalender voor 2016:
-

woensdag 10 februari 2016: Carnavalsfeest voor onze
gasten, samen met kinderen van medewerkers
april 2016: Italiaans Festijn, Mol (exacte datum volgt)
vrijdag 17 juni 2016: Personeelsfeest Den Brand
15 augustus 2016: Moederdagontbijt
zondag 9 oktober 2016: Kienavond voor het brede publiek, Mol
zaterdag 26 november 2016: Mosselfeest, Herentals.
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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:
Vzw Den Brand
Emiel Becquaertlaan 2 B.2.12
2400 Mol
Tel: 014 34 70 40
e-mail: info@denbrand.be
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