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Beste sympathisant van Den Brand, 

De populaire Nederlandse praatshow “De Wereld draait door” met Mathijs van 

Nieuwkerk heeft niet voor niets een titel met twee betekenissen. De wereld is gek 

geworden, maar morgen is er weer een nieuwe dag. Zo ook na “Brussel-22/3”, na deze 

“Gebroken lente”. We zijn ontzet, woedend, verdrietig. De politie doet haar werk, het 

beleid trekt conclusies. Maar we gaan allemaal ook weer terug aan de slag. Omdat we 

het willen. Because we still believe in a place called Hope. 

Bij Den Brand is dat omdat meer dan 130 Gebruikers zorg nodig hebben. Niet enkel op 

de “Dag van de Zorg”, maar alle dagen van het jaar. Die zorg gaat van samen naar de 

markt gaan over helpen bij toiletbezoek, wassen en aankleden, tot het begeleiden naar 

zoveel mogelijk zelfstandigheid. Elke dag opnieuw, met vallen en opstaan. Als tegen-

gewicht tegen het zinloze geweld kan deze dagelijkse blijk van menselijkheid tellen! 

In dit lentenummer van Brandalarm vindt u vele impressies van vooral leuke momenten. 

Omdat we ze willen delen met u, zodat u keer op keer versteld staat van wat er alle-

maal gebeurd bij ons. Zodat u betrokken bent en blijft. Omdat we àllemaal “Den 

Brand” zijn. 

Om die betrokkenheid te versterken willen we ons ook meer tonen. Er was al een 

nieuw logo, de Facebookpagina leeft, we hebben nu logo’s op onze busjes en we lance-

ren - een nieuwe lente, een nieuw geluid indachtig - een totaal vernieuwde website 

(www.denbrand.be). Met foto’s van teamlid Bram en bestuurder Fred. Neem gerust 

een kijkje! 

Ons “tonen” houdt ons echter niet af van onze hoofddoelen: dagelijks zorgen voor een 

warme “thuis” en ons voorbereiden op de komst van “de Rugzak”. Op maandag 23 mei 

houden we hierover voor alle familieleden, voogden, bewindvoerders,… een uiteenzet-

ting. 

Maar Den Brand is ook veel plezier maken én feesten. En omdat we niet zomaar fees-

ten, maken we er meteen een Italiaans Festijn van! Jullie allemaal hartelijk welkom op 

zondag 17 april in het Miloheem in Mol, ’s middags of in de vooravond. 

Bovendien is er einde mei in ’t Kristallijn weer “Brandschoon”, de ontroerende ten-

toonstelling van werken van onze Gasten, die ze maakten in de Academie voor Beeld en 

Woord in Mol. Meer info? Een reden om naar onze nieuwe website te gaan! 

Tot binnenkort, tot bij Den Brand, 

Jo Stas, Algemeen Directeur 
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EVENEMENTEN 

 

Zondag 17 april 2016 – Italiaans Festijn – Miloheem Mol 
 

Zondag 17 april 2016 is het ons jaarlijks Italiaans Festijn! Voor 

iedereen die houdt van lekker Italiaans eten en die onze bewo-

ners een warm hart toedraagt! Op de menu: minestronesoep, pas-

tabuffet (met spaghetti, lasagne, pasta met scampi en currysaus 

en macaroni) en als afsluiter tiramisu van speculaas. De prijs voor dit alles bedraagt 

18 € voor volwassenen en 9 € voor kinderen. Het festijn gaat door in Miloheem (Mi-

lostraat 13 in Mol). Je kan komen smullen van 11u30 tot 14u30 en van 16u00 tot 18u30. 

Iedereen welkom! Breng je vrienden en familie mee! 

 

4 februari 2016 – nieuwjaarsreceptie personeel 
 

Op donderdag 4 februari werd het hele team van Den Brand verwacht 

voor een nieuwjaarsreceptie in Den Eyck in Kasterlee. Jammer genoeg 

kon niet iedereen aanwezig zijn omdat onze bewoners ook die avond de nodige zorg en 

aandacht verdienen. We gingen van start 

met een vooruitblik naar 2016 (FAM, Sint-

Anna, …) en er werden ook enkele “anciens” 

in de bloemetjes gezet als dank voor hun 

jarenlange inzet voor Den Brand! Daarna 

was het tijd voor een hapje en een drankje 

in een gezellige omkadering en met het fijne 

gezelschap van de collega’s van Mol, Heren-

tals en Lier. Het was een toffe en gezellige 

avond! 

 

17 februari 2016 – Carnavalsfeest  
 

Het was weer tijd voor carnaval,  

dus we gingen met z’n allen naar het bal. 

Eentje drinken en een danske placeren,  

ja, wij gingen ons weer amuseren! 

Spijtig genoeg vielen we niet allemaal  

in de prijzen, gelukkig konden we wel  

een lekkere wafel spijzen. 

Dat maakte al veel goed,  

dat zag je aan onze snoet. 

Weer een namiddag vol plezier 

en de foto’s zie je hier!  

(meer foto’s op onze facebookpagina) 
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Vanaf nu worden er in elk Brandalarm twee projecten van Den Brand voorgesteld, zo-

dat u ons beter kan leren kennen! 
 

BRAND 1 – Brandstraat Mol 

 

Historiek 
 

De naam “Den Brand” is voortge-

komen uit de straatnaam van het 

eerste project, namelijk de 

Brandstraat in Mol. Hier werd in 

1983 met ondersteuning van de 

gemeente Mol een eerste (t)huis 

opgericht voor werkende volwas-

senen met een beperking. Al snel 

telde het huis 12 bewoners, 

waaronder Pat(rick) en Gust DS, 

die er vandaag nog steeds wonen. 

Door de jaren heen zijn sommige bewoners doorgeschoven naar beschermd wonen, 

zoals Ludo S, Walter C, Henny VH en Ludo G (wonen nu in Brand 2) en Joeri VH (woont 

nu in Brand 4). 
 

Eind jaren ’90 werd het huis grondig verbouwd (er werd een tweede keuken en een 

tweede badkamer geïnstalleerd, nieuwe vloer gelegd, nieuwe ramen gestoken, …) 

waardoor de bewoners tijdelijk naar de Sluisstraat moesten verhuizen. Na de ver-

bouwingswerken konden de bewoners terugkeren in een woning die nog beter op hun 

noden afgestemd is. 

 

Bewoners en begeleiders 
 

Momenteel zijn we met 9 bewo-

ners: Jozef C, Karina C, Patrick en 

Gust DS (broers), Jan (Gust) H, 

René H, Roland K, An S en Boude-

wijn V.  

 

 

Zij worden begeleid door: Sabien (ver-

antwoordelijke voor Brand 1), Hans, Hil-

de, Inge, Yo en Wendy.  
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Huishoudelijke taken 
 

In een groot huis met veel bewoners zijn er natuurlijk ook veel huishoudelijke taken, 

waar de bewoners (in de mate van het mogelijke) zoveel mogelijk aan meehelpen. 
 

Poetsen: één dag per week komt er een poetsvrouw 

(Martine) om de gemeenschappelijke ruimtes te poet-

sen. De kamers van de bewoners worden door hen zelf 

op orde gehouden en gepoetst door een poetsvrouw 

met dienstencheques, die ook meehelpt met de strijk.  
 

Koken: de bewoners koken zelf, met hulp van de bege-

leiding. Er is hiervoor een beurtrol opgesteld, net zo-

als voor de tafel dekken, de afwas doen, … 
 

Kledij wordt gewassen door de begeleiding, De bewo-

ners sorteren zelf hun vuile was in sorteerbakken 

(met pictogrammen) en sommige strijken hun kleren 

ook zelf.  
 

Dagbesteding en hobby’s 
 

Wij betrachten om onze bewoners een zinvolle dag-

besteding te geven zodat zij hun capaciteiten ten 

volle kunnen benutten en zodat ze iets kunnen doen 

wat ze graag doen. Sommige bewoners gaan overdag 

werken: Pat en Gust werken halftijds in de Lidwina 

stichting, An en Karina werken in de Witte Meren 

en Boudewijn werkte vroeger in de Witte Mol maar 

door reorganisatie is hij op zoek naar een nieuwe 

job. Gust H., Jef, René en Roland zijn op pensioen 

maar gaan nog wel aan de slag in onze atelier in Mol. 

 

 

Gust H. heeft vroeger nog bij de paters in Wallonië ge-

woond, waardoor hij heel goed Frans sprak. Toen hij naar 

Mol verhuisd was, ging hij met veel plezier op het Zil-

vermeer werken. Maar hij moest er wel geraken, dus 

leerde hij op zijn 40ste nog fietsen! Bij zijn pensioen 

kreeg hij de borstel mee waar hij op het Zilvermeer al-

tijd mee werkte met het opschrift “de borstel van Gust 

moet ook op rust”. 

 

Dinsdag is marktdag! De bewoners nemen dan de bus die 

voor de deur van Brand 1 stopt om naar de markt te 
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gaan. Ze krijgen elk hun eigen winkellijstje en geld mee. 

Nadat de boodschappen gedaan zijn, genieten ze nog na 

bij een tasje koffie en wandelen dan te voet terug naar 

huis. 

 

 

 

 

An, Roland, Pat, 

Gust en René gaan wekelijks naar de teken-

academie. Elk jaar (eind mei - begin juni) is 

hiervan een tentoonstelling in ‘t Kristallijn: 

Brandschoon. Hier worden alle kunstwerken 

van onze bewoners tentoongesteld waar je 

ze kan bewonderen en kopen. In huis han-

gen er dan ook veel schilderijen die door de 

bewoners gemaakt zijn. 

 

Bowlingen is een hobby die bij veel van onze bewoners (Boudewijn, Karina, Jef, Gust D 

en Gust H) zeer geliefd is! We gaan wekelijks bij Mispo in Balen oefenen spelen ook 

vaak wedstrijden mee. In maart stonden we met een artikel over een tornooi in de 

Rondom. 
 

In het weekend gaan de bewoners al eens iets drinken, al dan niet onder begeleiding. 

Maar ze moeten er wel voor zorgen dat ze op het afgesproken uur thuis zijn. Degene 

die in het weekend thuisblijven, mogen thuis een pintje drinken en een chipske knab-

belen. 

 

Ook thuis kunnen we ons 

amuseren met puzzelen, 

loombandjes maken, kleuren, 

muziek luisteren (Roland), … 

Met feestdagen maken we 

het thuis extra gezellig: het 

huis wordt versierd, er 

wordt geknutseld, we gaan 

bloemschikken (voor Pasen), 

… 

 

Hoewel de bewoners allemaal een eigen tv op de kamer hebben, vinden ze het leuker 

en gezelliger om ’s avonds met de medebewoners beneden tv te kijken. 
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Ongeacht het grote leeftijdsverschil binnen 

onze groep, vinden wij het fijn om met z’n allen 

op uitstap te gaan, naar buitenbeenpop, naar de 

Kaasboerin, … 

 

In de tuin houden we konijnen en kippen, die we 

de overschot van ons eten geven. Vooral Karina 

vindt het leuk om voor de konijnen te zorgen. 

 

Wonen in Den Brand 
 

Er hangt aan het huis in de Brandstraat geen bord van Den Brand, omdat we geen in-

stelling willen zijn, maar wel een thuis voor onze bewoners. De bewoners beschouwen 

Brand 1 dan ook als hun thuis, wat voor ons de kroon op ons werk is. 

Het is een open huis waar iedereen steeds welkom is! Maar gezien de drukke agenda 

van onze bewoners, is het aangeraden om vooraf even te bellen om te checken of 

hij/zij wel thuis is. 

 

De bewoners zijn goed geïntegreerd in de gemeenschap, zo gaan ze zelf kleine bood-

schappen doen, zoals naar de groentenwinkel, de bakker, … Ze nemen ook actief deel 

aan het gemeenschapsleven (René en Jef 

gaan fietsen met de Okra, Gust DS zit bij 

de fanfare, …) 

 

De bewoners vinden het er zeer leuk wonen 

en genieten ook van de vrijheid die ze krij-

gen. Zo wonen Pat en Gust al meer dan 30 

jaar bij Den Brand!   

 

 

In de hal hebben we een groot kunstwerk hangen dat we gemaakt hebben naar aanlei-

ding van de Mission Possibel wedstrijd. Het is een collage van alle dingen die we graag 

doen en die voor ons belangrijk zijn: zo zie je de bowlingkegels, de academie, konijn-

tjes, voeten (wandelen), de 

wereldbol (op reis gaan), kie-

nen, ….  
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BRAND 3 – Boeretangsedreef Mol 

 

Historiek 
 

Vroeger was er op de hoek van de Boeretangse-

dreef met de Puttestraat een café. Op de zol-

der stond een biljart waar onze bewoners op 

woensdagnamiddag op speelden en terwijl cho-

colade knabbelden en frisdrank dronken. Maar 

door verzakkingen in het gebouw moest men noodgedwongen tijdelijk verhuizen naar 

de Sluisstraat en werd er in 2009 een nieuwe woning gebouwd in de Boeretangse-

dreef. 

 

Bewoners en begeleiders 
 

Momenteel zijn we met 12 bewo-

ners: Dave C, Karel DK, Paul K, Bri-

gitte L, Tom M, Regina P, Patrick T, 

Georges VL, Ronny VO, Wilfried V, 

Erik V en Elza V. 
 

Er is op Brand 3 ook een tijdje een 

logeerkamer geweest, waar fre-

quent gebruik van gemaakt werd. 

Terry (woonde reeds in beschermd wo-

nen) kwam ook regelmatig bij ons loge-

ren en vond het hier zo tof dat ze be-

sloot een tijdje bij ons te komen wonen! 

Welkom in de groep, Terry!  
 

Zij worden begeleid door: Sara (verant-

woordelijke voor Brand 3), Greet, An-

nita, Evy, Charlotte (logistiek helper), 

Sophie, Kristof en Nancy. 

 

Huishoudelijke taken 
 

Voor de huishoudelijke taken (poetsen, tafel dekken, helpen ko-

ken, afwasmachine leegmaken, afwassen, …) is er een schema 

opgesteld zodat het duidelijk is wie wat wanneer doet in het 

huishouden (met ondersteuning van de begeleiding).  

Voor het poetsen krijgen ze hulp van Martine en Yvonne. De 

strijk wordt door de begeleiding gedaan en ook sommige bewo-

ners doen dit ook zelf. 
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Dagbesteding en hobby’s 
 

Onze bewoners zitten overdag zeker niet stil! Zij doen aan vrijwilligerswerk of gaan 

naar de atelier … Het belangrijkste is dat ze iets doen wat ze graag doen! 

Karel helpt bij de logistieke dienst maar door ziekte van de klusjesmannen is hij een 

tijdje niet kunnen gaan helpen. Dit vond hij super jammer en hij miste zijn collega 

klusjesmannen dan ook! 

Patrick gaat de hele week bij Lidwina werken en Brigitte doet vrijwilligerswerk in 

voormalig hotel Mollenhof in Mol. 

Dave, Georges, Paul, Regina en Wilfried gaan met het busje naar onze atelier in Mol. 

Els, Brigitte, Erik, Tom en Ronny helpen op Brand 3met huishoudelijke taken (poetsen, 

naar de winkel, was opvouwen, naar de markt, … ). 
 

Karel werkt 2 dagen in de week bij Marc en 

Lea in de Bio-Hoeve in Westerlo. Op dinsdag 

toeren ze heel de Kempen rond om bestellin-

gen naar de winkels te brengen, waarbij Ka-

rel geniet van een praatje met de winkeliers. 

's Middags een lekkere kom soep eten bij De 

Kor in Retie en 's avonds neemt Karel de bus 

terug naar Mol. Op vrijdag drinkt hij eerst 

gezellig een tasje koffie en gaat dan samen 

met Marc op de boerderij helpen met hak-

ken, oogsten, gras maaien, opruimen, .... Karel 

gaat al meer dan 15 jaar helpen op de boer-

derij van Marc en Lea. Zij zijn dan ook zeer 

tevreden over hem en Karel geniet van het werk en de warme thuis bij het gezin van 

Marc en Lea. 
 

Dinsdag is onze wekelijkse marktdag, dan gaan we met de bus naar de markt. Ginder 

gaan we natuurlijk ook iets eten en een beetje winkelen vooraleer we terug naar huis 

keren. 
 

Elke week is er een dag ontspanning (bowling, cinema, ijsje eten, 

…) of sport (wandelen, fietsen, zwemmen, …) voorzien. De bewo-

ners mogen zelf kiezen welke sport of ontspanning ze die week 

willen doen. 
 

Voor sommige bewoners, die geen vaste dagbesteding hebben, is 

het moeilijk om te bepalen wat ze die dag gaan doen. Daar heeft 

een stagiaire iets op gevonden: ’s morgens mogen ze uit enkele 

pictogrammen kiezen wat ze die dag willen doen (naast hun huis-

houdelijke taken) en bekijken wanneer ze dit gaan doen, vb: 

knutselen, fietsen, was plooien, naar de winkel, … 
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Maar we hebben ook onze hobby’s! Zo gaat 

Wilfried op zaterdag torbal spelen en gaat 

hij ook samen met Paul sjoelen of boccia 

spelen. 
 

Soms gaan we op uitstap: wandelen, in de 

Leto in Achterbos iets gaan drinken, winke-

len, naar de carnavalstoet kijken, de sfeer 

opsnuiven op de kerstmarkt, … 
 

Eén keer per jaar gaan we met de he-

le groep op vakantie naar Weeterber-

gen (Nederland). We mogen zelf 

meebepalen welke activiteiten we 

daar gaan doen, zo stond er vorig jaar 

boerengolf, zwemmen, wandelen, 

huifkar rijden, bowlingen, … op de 

planning. Op de laatste dag komen alle 

begeleiders langs en gaan we met z’n 

allen iets eten. We kijken al uit naar 

onze vakantie! 
 

Er is ook de jaarlijkse reis met Den Brand, waar Wilfried, Karel, Patrick en Paul 

steeds van de partij zijn. Wilfried gaat regelmatig met een organisatie op reis (naar 

Italië of Portugal) en Tom gaat elke jaar met zijn ouders op vakantie (waar hij nu al 

naar uitkijkt).  
 

Als er iemand jarig is, wordt het huis versierd met slingers en mag de jarige kiezen 

wat hij/zij ’s avonds wil eten. Alle tafels worden dan samen geschoven zodat we alle-

maal samen gezellig aan één grote tafel kunnen eten. 
 

Een gezelschapsspel (rumikub, mens erger je niet, kaarten, …) spelen vinden we heel 

leuk of een puzzel maken (wat Paul super leuk vindt). 
 

Sommige bewoners gaan regelmatig enkele dagen naar huis of de familie komt op be-

zoek om samen iets te gaan drinken. 

 

Wonen in Den Brand 
 

De bewoners vinden het leuk om er te wonen. 

Ze hebben elks hun eigen ruime kamer die ze 

allemaal met persoonlijke spullen hebben in-

gericht. Ze voelen er zich dan ook thuis! 
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PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING (PVF) 

 

Zoals jullie al wel vernomen hebben, veranderd er één en ander in de welzijnssector. 

Hierbij willen we jullie kort wat meer informatie hierom-

trent geven. 

 

Wat is PVF (PersoonsVolgende Financiering)?   

Deze nieuwe financieringswijze gaat uit van vraag gestuurde 

ondersteuning, dat wil zeggen dat mensen met een beper-

king voortaan een eigen (persoonsvolgend) budget krijgen op 

maat van hun vraag en ondersteuningsnood. Met dit budget 

kan je als persoon met een handicap de ondersteuning die 

nodig is inkopen bij diensten en/of aanbieders van jouw 

keuze. 

 

Soms kan de nood aan ondersteuning opgevangen worden met de steun van familie en 

vrienden of via allerhande reguliere organisaties (thuiszorg, poetsdienst, gezinshulp 

...). In andere gevallen is meer gespecialiseerde ondersteuning (bv. opname in een 

voorziening) nodig. Omdat sommige mensen met een handicap minder ondersteuning 

nodig hebben en anderen nood hebben aan meer (gespecialiseerde) ondersteuning, be-

staat de Persoonsvolgende Financiering uit twee delen, ook twee ‘trappen’ genoemd:  

- Trap 1: het Basisondersteuningsbudget (BOB) en Rechtstreeks Toegankelijke 

Hulpverlening. 

- Trap 2: het Persoonsvolgend Budget (PVB) 

 

Kort samengevat: 

Wat is PVF? 

PVF (PersoonsVolgende Financiering) is een budget voor mensen met een handicap, 

waarmee ze zorg, ondersteuning en assistentie kunnen aankopen. 

Dat bestond vroeger ook al, maar vroeger ging het budget naar de instellingen.  

Wat verandert er dan? Je krijgt als persoon met een handicap ZELF het budget. Je 

kan dus zelf kiezen hoe en waaraan je jouw budget wil besteden. 

Maar: niet iedereen krijgt hetzelfde budget. 

Afhankelijk van je noden kom je in trap 1 of trap 2. 

 

Trap 1 = basisondersteuningsbudget (BOB) 

Dit is een budget om basiszorgen te betalen wanneer je beperkte zorg en ondersteu-

ning nodig hebt. Concreet krijg je een vast maandelijks bedrag van 300 € dat je vrij 

kan spenderen zonder bewijzen. Met dit bedrag kan je bijvoorbeeld poetshulp inscha-

kelen, beperkt in een dagcentrum verblijven (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp), een 

vrijwilliger vergoeden die je vervoert met z’n auto, …  

Opgelet: niet iedereen krijgt meteen zo’n budget! Voorlopig wordt enkel een basison-
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dersteuningsbudget toegekend aan personen die met een actieve vraag sinds 31 de-

cember 2014 op de wachtlijst geregistreerd staan. Een BOB kan je dus voorlopig niet 

aanvragen. 

 

Wat als je meer zorg en ondersteuning nodig hebt? 

Hiervoor bestaat trap 2 = persoonsvolgend budget (PVB) 

Dit is een budget om meer intensieve en gespecialiseerde zorg te betalen. 

Dit is geen vast bedrag, maar wordt berekend op basis van wat je nodig hebt. Op ba-

sis van een ondersteuningsplan wordt bekeken hoeveel ondersteuning je nodig hebt en 

wat je nog zelf kan. 

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden: 

- Je moet het officieel aanvragen  

- Je moet je uitgaven verantwoorden (bewijzen) 

Met je persoonsvolgend budget kan je bijvoorbeeld elke dag naar het dagcentrum 

(van Den Brand), een voltijdse assistent inschakelen, nachtoppas voorzien, …. 

 

Trap 1 = BOB Trap 2 = PVB 

- Makkelijk - Iets moeilijker 

- Wordt toegewezen - Moet je aanvragen 

- Vast bedrag - Bedrag op maat (via cash, voucher of beide) 

- Beperkte ondersteuning - Intensieve ondersteuning 

 

Goed om weten: je kan een BOB niet combineren met een PVB! Wie een PVB krijgt, 

heeft geen recht meer op een BOB. 

 

Dit nieuwe systeem gaat van start in 2016 maar de omschakeling zal zeer geleidelijk 

gebeuren. In de maanden april en mei zal Den Brand vzw alle gebruikers inschalen 

(volgens vaste criteria). Wij zullen jullie op de hoogte houden van de stappen en vor-

deringen hierin. 

 

Meer informatie hieromtrent vind je terug op onderstaande sites: 

- vaph (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap): www.vaph.be/pvf 

- kvg (Katholieke Vereniging Gehandicapten): www.kvg.be/pvf 

- vfg (vereniging voor personen met een handicap): www.vfg.be. 

 

Wij organiseren op maandag 23 mei 2016 een infoavond omtrent persoonsvolgende 

financiering en het persoonsvolgend budget zodat we jullie hieromtrent meer infor-

matie kunnen geven en jullie mogelijke vragen kunnen beantwoorden. 
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UITSTAPPEN 

 

6 januari 2016 – Brand 3 – Driekoningen 
 

Op woensdag 6 januari was het Drieko-

ningen en dat wilden wij van Brand 3 niet 

ongemerkt voorbij laten gaan! Daarom 

gingen wij verkleed (met zelfgemaakte 

kronen en sterren) langs bij onze vrien-

den in Mol en zongen uit volle borst Drie-

koningen. Iedereen was aangenaam ver-

rast en overal kregen we iets te drinken 

of te snoepen. Missie geslaagd! 

 

 

 

10 januari 2016 – nieuwjaarsreceptie Schoolstraat Herentals 
 

Met de hele groep en de begeleiding 

hebben we het nieuwe jaar ingezet 

door samen te gaan eten in het Zui-

derhuis in Herentals. Lekker eten, 

goed gezelschap en een kadoke voor 

iedereen: het recept voor een ge-

slaagde avond! Bewoner en hobbyfo-

tograaf Sven zorgde voor leuke fo-

to’s. 

 

12 januari 2016 – Brand 6 – Kaasboerin 
 

Zoals iedereen hebben wij 

ook nood aan ontspanning en 

beweging. Daarom gingen 

wij, de bewoners van Brand 

6, naar een dansnamiddag 

bij de Kaasboerin in Postel. 

We hebben er véél gedanst 

en de sfeer zat er goed in! 

Natuurlijk hebben we ook 

lekker gegeten en gedron-

ken. Het was een TOP dag 

voor iedereen! 
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13 januari 2016 – Dagcentrum Herentals – High Street 
 

Het Zwart Goor organiseert jaar-

lijks een dansevenement in dancing 

High Street in Hoogstraten. Hier 

mochten wij natuurlijk niet ont-

breken! Zoals je ziet: sfeer gega-

randeerd! We keerden allemaal 

moe maar voldaan weer huis-

waarts! 

 

 

 

13 januari 2016 – Atelier Herentals – Kaasboerin Postel 
 

Dit jaar hielden we ons nieuwjaarsfeest 

bij de Kaasboerin. De sfeer zat er goed 

in! Bij aankomst kregen we videe met 

frieten, dus dan konden we direct begin-

nen genieten. De muzikanten waren ook 

van de partij, dat maakte ons superblij. 

Dansen, zingen en springen op het podium 

of de “plansjee”, bijna iedereen deed wel 

mee! Nog een polonaise … zo fijn, meer 

moest dat niet zijn. Ook de begeleiding 

was superblij want iedereen was goed 

gehumeurd van de partij. Deze onverge-

telijke dag was vlug gedaan, daarom wil-

len we volgend jaar terug gaan! 

 

28 januari 2016 – atelier Mol - nieuwjaarsfeest 
 

Het nieuwjaarsfeest was goed geweest.  

Eerst champagne en kleine pannenkoek-

jes. 

Dan zijn we naar ‘t Getouw gereden en 

lekker gegeten: frieten met videe, spa-

ghetti of een koude schotel. We zijn 

ook naar een optreden gaan kijken. 

‘s Avonds onze jas aan, de bus in en het 

feest was weer gedaan! 
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1 februari 2016 – uitreiking sporttrofeeën gemeente Mol 
 

Op de uitreiking van de sporttrofeeën van 

de gemeente Mol waren enkele bekende 

gezichten! Een dikke proficiat aan onze 

sportieve bewoners! 

 

 

 

 

 

 

1 februari 2016 – dagcentrum Lier – Sjarabang Mechelen 
 

We zijn met 

het dagcen-

trum weer een 

paar keer naar 

Sjarabang in 

Mechelen ge-

gaan om ons 

creatief talent 

te laten zien. 

En het resul-

taat mag ge-

zien worden! 

Alle kunstwerken en hun trotse eigenaar zijn te 

bewonderen op de facebookpagina van Den Brand. 

 

18 februari 2016 – atelier Mol – carnavalsfuif Witte Meren 
 

We waren uitgenodigd op de carnavalsfuif van de 

Witte Meren en voor een feestje zijn wij (René, Jef, 

Gust, Roland, Christel VDE, Christel C, Willy en Lilia-

ne V) altijd wel te vinden! Roland had écht zijn best 

gedaan voor de verkleedpartij en zag er dan ook héél 

goed uit!  

Er was een zanger/DJ die zorgde voor de hits van 

vroeger en nu die we luidkeels meezongen. Hij had 

een doedelzak bij, wat zorgde voor nog meer sfeer.  

Met vele danspasjes en af en toe een verfrissend 

drankje, hebben wij een super leuke namiddag gehad!   
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19 februari 2016 – Godelieve en Christel (Brand 

6) op bezoek in dagcentrum Herentals 
 

Godelieve en Christel, die sinds hun verhuis naar 

Brand 6 niet meer naar het dagcentrum in Herentals 

gaan, misten hun vrienden van het dagcentrum en 

besloten nog eens een keertje op bezoek te gaan! 

Iedereen keek er naar uit en we hebben er dan ook 

een gezellige dag van gemaakt! 

 

24 februari 2016 – dagcentrum Herentals - zwemmen 
 

We waren van plan om 

eerst gezellig iets eten 

in de cafetaria van het 

zwembad en daarna in 

het water te springen! 

Maar na het eten merk-

ten we dat het zwembad 

pas om 14u open ging! 

Dus hebben we eerst 

maar een gezellige wan-

deling gemaakt (gelukkig 

scheen de zon) en zijn 

we een beetje later dan 

voorzien gaan zwemmen. Zo hadden we een extra sportieve dag!   

 

8 maart 2016 – jaarmarkt Mol 
 

We gingen met z’n allen naar Mol jaarmarkt. We spraken af 

aan het gemeentehuis, dat is niet ver van huis. Wandelen op 

de jaarmarkt, kraampjes bezichtigen en iets gaan drinken. 

Af en toe een drupje regen kon onze pret niet bederven! 

Regina deed de kamelen race en heeft een knuffel gewon-

nen. Later gingen Mia, Godelief, Dave, Christel, Willy, 

Franky en Henny de paardenmolen uittesten. Voor de echte 

durvers was er 

nog de snelle rups, 

maar gelukkig ging 

deze niet over 

kop! Na een tijdje 

kregen we koude 

handen en voeten, tijd om de warmte terug 

op te zoeken.  
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AAN HET WERK! 

 

Dat we in het dagcentrum in Heren-

tals hard werken wist iedereen al! 

Maar nu hebben we een nieuw project: 

20 paletten fit flops verwerken voor 

het bedrijf RA Company (een groot-

handelaar in schoenen, mode- en 

sportartikelen) in Tessenderlo. We 

weten wat doen, de komende maanden! 

 

 

En we zijn ook nog met andere zaken be-

zig in het dagcentrum, zo willen we wat 

meer met hout werken, zodat we zelf 

een verjaardagsstoel, houten kaders, … 

kunnen maken. Daarvoor hebben we na-

tuurlijk materiaal nodig, dat we van Den 

Brand kregen. Komaan mannen, aan de 

slag! 

 

Ook in het atelier van Mol wordt hard gewerkt 

aan de uitnodigingen van het Italiaans Festijn! 

Alle uitnodigingen plooien, in enveloppen steken, 

voorzien van een adresetiket, … Dus als u de 

uitnodiging in de bus hebt ontvangen, weet dan 

dat onze bewoners hier hard aan gewerkt heb-

ben! 
 

 

LEUKE ACTIVITEITEN 
 

Atelier Herentals – gezelschapsspelen 
 

Vorig jaar hebben we een bon voor gezelschapsspel-

letjes gewonnen, dus gingen we op zoek naar ge-

schikte spelletjes! We hebben spelletjes gekozen 

die voor iedereen leuk zijn: “De boomgaard” (als 

team samen spelen zodat de slechterik niet kan win-

nen), “Bunny hup” (om ter eerste aan de wortel gera-

ken maar opgepast voor de val) en “Feit of fictie” 

(een quiz waarin we de juiste antwoorden van vraag-

stukken moeten raden). Laten we een spel spelen!  
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14 februari 2016 – Atelier Herentals – Valentijn 

Valentijn is fijn, denken 

aan iemand die je graag 

ziet, en die persoon in 

de bloemetjes zetten. 

Iets maken en bezig 

zijn met groen kan dan 

ook deugd doen. De ene 

zat er lang aan en de 

andere had in een wip 

en een flip gedaan. Ie-

der op zijn manier, het 

zorgde voor een fijne 

sfeer en veel plezier! 

 

 

14 februari 2016 – Brand 1 - 

Valentijn 

 

Op Brand 1 werden de bewoners 

op zondag 14 februari 2016 aan-

genaam verrast! De ontbijttafel 

was mooi versierd! Onze bewoners 

genoten met volle teugen van dit 

lekkere en liefdevolle ontbijt! 

 

 

Atelier Herentals - fotoproject 
 

In de atelier hadden we het idee 

om onze hal op te frissen met … 

portretten van onszelf! Daarom 

hebben we oude doeken her-

schilderd in het zwart en foto’s 

getrokken van elk van onze gas-

ten apart! Na wat tekenen en 

geknip hebben we een nieuwe 

inkomhal, deze is nu echt wel hip! 

Weg met die saaie grijze hal, nu 

hebben we een leuke wand met 

iedereen op en al!! Iedereen in 

zijn unieke stand, en met de 

neuzen naar de dezelfde kant! Rara wie is wie? 
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Atelier Mol – Monopoly  
 

We speelden met vijf koppels op een 

reuze monopolybord, zelf gemaakt en 

met locaties in en rond Mol met o.a. 

het Zilvermeer, de Action, het sta-

tion van Neerpelt, scholen uit Mol, …. 

Per koppel werd beslist wie de por-

temonnee beheerde en wie de pion 

mocht verzetten.  

Fien, de bankier van dienst, beheer-

de de staatskist waar véél geld in 

zat. Ze moest Tom (van de logistieke 

dienst) in de gaten houden want die wou er met het geld vandoor! Hij had voor ons de 

houten huisjes gemaakt en kwam het loon voor de klusjesmannen opeisen! 

Henny zat op zijn centen! Als zijn partner Rosita in de gevangenis terecht kwam, wei-

gerde hij borggeld te betalen en liet hij haar er met een grote smile in zitten! Geluk-

kig kwam Georges regelmatig langs in 

de gevangenis en kon hij haar gezel-

schap houden! Georges krijgt van Mia 

veel centen zodat hij de Aldi én de Lidl 

kan kopen. We weten meteen waar Ge-

orges graag boodschappen doet! 

René moest aan Tinne geld vragen om 

zijn boete te betalen. Tinne speelt het 

spel goed en controleert of alle pionnen 

op de juiste plek belanden.  

Babs spoorde Jef aan om het geld te 

laten rollen door veel eigendommen te kopen. De tactiek leverde hen een mooie winst 

op waardoor ze het spel uiteindelijk wonnen! 

Voor An en Christel C had het spel nog wat langer mogen duren. Ze hadden graag alle 

grappige doe-taken op de kanskaarten gedaan.  

 

17 maart 2016 – dagcentrum He-

rentals - muzieknamiddag  
 

Donderdag 17 maart was het weer 

tijd voor onze beroemde maandelijk-

se karaoke namiddag met onze vrien-

den uit Mol en Herentals! Zoals je 

ziet, zat de sfeer er ook deze keer 

weer goed in! 
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NIEUW BIJ DEN BRAND 

 

Onze atelier in Mol is sinds kort gestart met een nieuwe activi-

teit: wandelen met honden. Een aantal van onze gebruikers zijn 

grote hondenliefhebbers en zouden het dan ook leuk vinden om af 

en toe met een brave hond in de buurt te gaan wandelen. Woont u 

in de omgeving van de Spoorwegstraat in Mol en heeft u een vier-

voeter die graag uitgelaten wordt en niet bang is voor vreemden? 

Laat het ons weten!  

 

KLUSJES 

 

Sinds kort zijn al onze busjes 

voorzien van het logo van Den 

Brand! Zo herkent u onze busjes 

meteen als u ons passeert in Mol, 

Herentals of Lier. 

 

 

 

 

WEBSITE/LOGO 

 

Onze verouderde website werd een tijdje geleden offline gehaald en we kunnen u in 

primeur onze nieuwe website voorstellen! Neem dus zeker een kijkje op 

www.denbrand.be! 
 

Tegelijkertijd kreeg ook onze folder een opfrisbeurt. 
 

In de ondertekst van het logo van Den Brand werd een 

kleine aanpassing gedaan, zodat deze nu luidt: “Opvang 

en ondersteuning van personen met een beperking”. Het 

logo zelf blijft ongewijzigd. 

 

 

PERSONEELSBERICHTEN 

 

In de nieuwbouw (Schoolstraat – Herentals) verwelkomen we een nieuwe collega: An-

nelies Deliën is er vanaf 1 januari 2016 polyvalent verzorgende. Welkom in het team, 

Annelies! 
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Terug van weggeweest: Karla Boeckx is sinds 1 februari 2016 terug uit bevallingsver-

lof en aan de slag als pedagoge in Herentals.  
 

Er is deze keer ook babynieuws te melden: 

Op 4 januari 2016 verwelkomende Karolien Vande-

weyer (opvoedster op Brand 6) en haar partner Jo 

Sannen hun tweede dochter: Kato! Wij wensen ma-

ma, papa en grote zus Julie van harte proficiat! 

 

 

BEWONERS  

 

Jammer genoeg hebben we deze keer ook enkele overlijdens te melden: 
 

Op 10 december 2015 overleed Germaine Hermans, de 

moeder van Godelief Van Hoof (bewoonster van de 

Lierseweg in Herentals). 
 

In de nacht van 12 op 13 januari 2016 overleed Godelie-

ve Heylen, de moeder van Nadine Schellens (bewoonster 

van de Schoolstraat in Herentals). 
 

Wij wensen Godelief en Nadine en hun familie veel sterkte bij het verwerken van hun 

verlies. 

 

SPONSORING 

 

4 januari 2016 – Dagcentrum Herentals – nieuwjaarsre-

ceptie Kemin 
 

Ons dagcentrum in Herentals 

heeft van Kemin uit Herentals 

een cheque ontvangen waarmee 

we een kippenhok en picknickta-

fels hebben aangekocht, zodat we 

in de zomer buiten kunnen genie-

ten! Als dank hebben we een zelf geschreven lied 

gezongen voor onze sponsor. Van harte bedankt, 

Kemin! 
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December 2015 – Studio Brussel – Music for Life 
 

Dankzij de Music for Life-actie van Studio Brussel hebben twee be-

drijven een actie op poten gezet en zo geld ingezameld voor Den Brand: 

Distrilog uit Willebroek heeft voor Den Brand een koekjesverkoop on-

der het personeel gehouden. 

Deca Packaging uit Herentals 

verkocht meer dan 500 spaghet-

ti’s en schonk de volledige op-

brengst (een verbazingwekkend 

bedrag van 6.320 €!) aan Den 

Brand Herentals! Wij willen Deca 

Packaging dan ook bedanken voor 

hun inzet en steun!  

Met het geld zal iets aangekocht worden waar al onze bewoners plezier van hebben! 

 

21 januari 2016 – Ronde tafel Mol 
 

De Ronde Tafel Mol was ook dit jaar weer heel gul. Aan 

een 30-tal projecten, waaronder Den Brand, werd de 

opbrengst van hun acties geschonken. Den Brand vzw 

ontving een mooi bedrag van 1.650 €! Hartelijk be-

dankt! 

 

5 maart 2016 – Fifty One Club Geel – Charity Biking Cup 
 

De Fifty One Club Geel organiseerde op 

zaterdag 5 maart 2016 in Geel-Bel de 

Charity Biking Cup ten voordele van 7 

goede doelen, waaronder Den Brand. Er 

waren 2 ploegen die voor Den Brand re-

den en zo geld binnenhaalden. Door de 

regen van de voorbije dagen was het 

parcours modderiger dan voorzien, maar 

dat maakte ons enthousiasme er niet 

minder om! Ook naast het parcours zat 

de sfeer er goed in! Bedankt aan orga-

nisator Fifty One Club en natuurlijk 

ook aan onze renners: Stijn & co, Bart 

K (bewoner van de Schoolstraat in He-

rentals) en Erwin! 
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DANK U VRIJWILLIGERS! 

 

Van 27 februari t.e.m. 6 maart 2016 was het week van de vrijwilliger. Wij willen ie-

dereen die zich vrijwillig inzet voor Den Brand dan ook van harte bedanken voor hun 

inzet!!! Wil jij je ook inzetten voor Den Brand?, neem dan contact met ons op! 

Vrijwilliger zijn 

is vrijwillig maar niet vrijblijvend 

is verbonden maar niet gebonden 

is onbetaalbaar maar niet te koop 

is positief denken 

is positief doen 

met als enige doel 

voor jezelf en de ander 

een goed gevoel geven ! 

 

KALENDER 

 

Noteer alvast volgende data op de kalender: 

- zondag 17 april 2016: Italiaans Festijn, Mol 

- maandag 23 mei 2016: infoavond PVF (info volgt) 

- laatste weekend mei 2016: Brandschoon, Kristallijn 

- vrijdag 17 juni 2016: Personeelsfeest Den Brand 

- maandag 15 augustus 2016: Moederdagontbijt 

- zondag 9 oktober 2016: Grote Kienavond, Mol 

- zaterdag 26 november 2016: 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: 
 

Vzw Den Brand 

Emiel Becquaertlaan 2 B.2.12 

2400 Mol 

Tel: 014 34 70 40 

e-mail: info@denbrand.be 

 

mailto:info@denbrand.be

