Beste sympathisant van Den Brand,
In de straten volgt de ene Jingle Bells op de andere White Christmas. Al onze gebruikers en bewoners hebben samen met hun begeleiders hun woning of dagcentrum
versierd met kerstboompjes en kerstversiering. Zo brengen we nog meer warmte in
onze huizen.
Onder de kerstboom zal voor elke persoon met een beperking een rugzakje met een
persoons volgend budget liggen, een kadootje van de Minister. Dat stond ook al lang
vast en dat blijft ook zo.
Het was de bedoeling dat in 2016 duidelijk zou worden hoe de voorzieningen dit
moesten organiseren en hoe dit verder praktisch zou verlopen. Omdat daarbij grote
problemen opdoken en men in acute tijdnood kwam, heeft de Minister begin december beslist om wel de rugzakken toe te kennen, maar de uitwerking voor de Vergunde Zorg Aanbieders, zoals we vanaf nu heten, nog verder te bekijken in 2017. Ondertussen zouden wij als Den Brand op dezelfde middelen kunnen rekenen in 2017.
Mogelijke aanpassingen zouden dan later doorgevoerd worden. We wachten af …
Omdat de finale regelingen i.v.m. met het Persoonsvolgend Budget nog altijd niet
duidelijk waren, hebben we, ondanks onze belofte, geen ontmoeting met familie en
bewindvoerders georganiseerd in het late najaar van 2016. Die hebt u nog tegoed in
het eerste trimester van 2017.
Ondertussen zorgt ons Team elke dag gewoon verder voor al onze Gebruikers. De
foto’s en artikelen in dit “Brandalarm” bewijzen dat op elke pagina. Er werd de afgelopen maanden (succesvol) gekiend, op uitstap gegaan, mosselen gegeten, op reis gegaan, gerockt en gezongen, maar ook geklust en hard gewerkt! Dat blijft voor ons
immers het belangrijkste: een warme thuis bieden aan al onze Gebruikers.
Mag ik u in deze dagen dat we allemaal warmte zoeken, namens het hele Team Den
Brand, fijne kerstdagen toewensen en een gelukkig en gezond nieuw jaar!
Tot binnenkort, tot bij Den Brand,
Jo Stas, Algemeen Directeur
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EVENEMENTEN
Oktober = kienmaand !
Op zaterdag 8 oktober 2016 was
het eindelijk zover: onze eerste
kienavond voor het
grote publiek. En
het publiek was
massaal aanwezig!
We mochten meer
dan 500 enthousiaste kieners verwelkomen! Bedankt
aan de kieners en
de vrijwillige helpers! We hopen u volgend jaar op 7 oktober terug te mogen verwelkomen!
Woensdag 26 oktober 2016 vond de
jaarlijkse kiennamiddag voor onze
bewoners plaats.
We hebben gekiend, gelachen en
leuke prijzen gewonnen!
November = mosselmaand!
Op zaterdag 26
november vond
het jaarlijks
Mosselfeest
plaats in Herentals. De mosselen, videe, stoofvlees en frietjes
werden gesmaakt!
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UITSTAPPEN
24 augustus 2016 – Atelier Herentals – Schaapskooi Kasterlee
Afgelopen zomer gingen we met
onze bewoners naar de Schaapskooi in Kasterlee. Een topuitstap:
de schapen eten geven, scheren
en … op wandel met de schapen!
Het was een waar avontuur en een
hele gezellige namiddag. Wat verlangen we terug naar die zonnige
zomer!
September 2016 – Reis Den Brand
Begin september gingen we met
z’n allen op reis! De jaarlijkse
reis van Den Brand bracht ons
dit jaar weer naar Italië. We
hebben veel gewandeld, gegeten,
gedanst en genoten van de
prachtige natuur en van de zon!

22 september 2016 – Atelier Mol – Zoo Antwerpen
Met de trein naar Antwerpen! Na een uurtje treinen arriveerden we in Antwerpen.
In de dierentuin bezochten we eerst de vlindertuin. Het was er warm maar wel heel
mooi. We zagen verschillende soorten vlinders: grote en kleine, felgekleurde en
donkere. Het was prachtig om te zien. We wandelden verder langs de apen, een koala, de giraffen, …. Toen kregen we een beetje honger. We keken uit op de buffels
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terwijl we aan het eten waren. Met volle buiken konden we beginnen aan een rondleiding met gids. We kregen uitleg over de olifanten, de leeuwen, de nijlpaarden, de
zeehonden, de zebra’s, de pinguïns en nog veel meer. Conny trakteerde voor haar
verjaardag met zelfgebakken wafels … hmmm!! In het aquarium zagen we heel veel
verschillende mooie vissen. Aan de uitgang kwamen we de flamingo’s tegen. Toen was
het weer tijd om naar het station te gaan. Iedereen was moe maar wel heel tevreden over de leuke dag. Jammer genoeg zijn we vergeten een groepsfoto te nemen!
We zullen dus nog eens moeten terug gaan volgend jaar!
26-29 september 2016 – Dagcentrum Herentals – vakantie Voerstreek
Wij van het Dagcentrum in Herentals zijn op vakantie geweest naar
de Voerstreek. Na
een lange dag in de
bus eindelijk ter
plaatse zodat de
heerlijke vakantie
kan beginnen! Veel
gewandeld en van
het prachtige uitzicht genoten! Het was weer een top vakantie! Dank aan vrijwilligster May (die ons
vergezelde op onze reis) en haar hond Borre.
27 september 2016 – Atelier Mol - Griffelrock
Antwerpen
Griffelrock was goed geweest! De bus zat goed vol
aangezien iedereen mee naar Griffelrock wou! Er waren optredens van Vader Abraham, de Melandoos,
Mieke, Luk Appermont en natuurlijk Nicole en Hugo.
Het was leuk geweest met al die zangers die kwamen
zingen!
27 oktober 2016 – Schoolstraat Herentals – bowling
Heracles Westerlo
Met alle bewoners van de Nieuwbouw in Herentals zijn
we op 27 oktober gaan bowlingen bij Heracles te Westerlo. Onze bewoners hebben allemaal zeer goed meegespeeld en de sfeer zat er goed in! Voor herhaling
vatbaar!
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18 november 2016 – Mols Schlagerfestival
Op 18 november 2016 vond het jaarlijkse Mols Schlagerfestival
plaats met optredens van o.a. Frans Bauer, Steve Tielens en
Yves Segers. Daar mochten wij niet ontbreken! Dus trokken we
met de bus met een 30-tal bewoners van Den Brand trokken we
naar het Mols Schlagerfestival. Het een gelaagde avond!
6 december 2016 – Sinterklaas
Sinterklaas en zijn zwarte pieten kwamen dit
jaar langs in alle huizen! De bewoners (en het
personeel) genoten van het bezoek en het snoepgoed! Op Brand 1 werd de Sintvreugde nog uitgebreid met een Sintfilm en een Sintontbijt!
Smullen maar!
8 december 2016 – Lierseweg – kerstfeestje en Winterland Hasselt
De bewoners en de
begeleiding van de
Lierseweg in Herentals genieten al van
een vroeg kerstfeestje. Eerst lekker
en gezellig gaan eten
in Herentals. Daarna
ging de bus richting
Winterland Hasselt
voor een topnamiddag
de hele groep!

KUNSTWERKJES
31 oktober 2016 – Atelier Herentals –
bloemschikken voor Allerheiligen
Soms is een gemis zo groot, en wat in je hart
zit vergeet je niet meer. Om toch iets te
kunnen doen voor onze overleden geliefden en
om dit onderwerp open te trekken, hebben we
een mooi bloemstukje gemaakt met bijna al
onze Gasten van de Atelier.
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Nieuwbouw en Lierseweg Herentals – Tekenacademie
Elke dinsdag gaan enkele bewoners van de Nieuwbouw en
de Lierseweg in Herentals tekenles volgen in de tekenacademie van Mol. Met heel veel geduld en volharding worden
daar prachtige kunstwerken gemaakt waar ze terecht super fier op zijn. De kunstwerken van onze bewoners zijn
jaarlijks te bewonderen en te kopen tijdens de tentoonstelling van de tekenacademie in Kristallijn in Mol (eind
mei).
Kippenproject Brand 6 Mol
Tom (bewoner Brand 6) is gestart met
een nieuw project. Hij gaat een oude vijver opkuisen en er en dierenparkje van
maken. We gaan er beginnen met enkele
kippen, maar waar het gaat eindigen weten we niet!

HERFSTGEDICHT
Onze bewoonster Regina heeft ook deze keer weer een mooi herfstgedicht geschreven dat we graag met jullie willen delen:
september
kinderen gaan naar eerste leerjaar
kinderen huilen
waren op vakantie geweest en de school gaat terug open
schoolgerief en ook boekentas kopen
veel studeren en op kot zitten tot einde schooljaar
en dan vast beroep hebben
en dan vrouw of man hebben, dan is gedaan met de pret
de bomen worden kaal, de blaren vallen
kastanjes en eikels
veel mist en regen koude noorderwind
en storm stortbui donkere wolken
warme kleren aan doen
klok verzetten het wordt nog sneller donker
halloween boze heksen
veel griezelige pompoenen
paddenstoelen
rode en bruine blaadje
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VOORSTELLING ATELIER MOL
Geschreven door Regina, Wilfried en Paul van de Atelier
Historiek: van schuurtje naar kelder
Het Atelier is opgestart in 1990 in het schuurtje achter Brand 1. Wilfried en Paul
herinneren zich dit nog goed. Er kwamen toen maar 8 gasten en was de atelier niet
alle dagen open. In de loop der jaren is het Atelier een aantal keer verhuisd. Van de
Brandstraat naar de Beukenbosstraat in Achterbos waar er werd gewerkt in een
lokaaltje van een oude school. Vandaar verhuisde het Atelier terug naar de Brandstraat en sinds 2000 bevindt het Atelier zich in de kelder van Brand 6.
Bewoners en begeleiders
Ondertussen zijn we niet meer met 8,
maar komen 27 bewoners bijna dagelijks het atelier: Rene H, Gust H,
Roland, An S, Jef C, Georges VL, Paul K,
Terry R, Regina P, Dave C, Wilfried VD,
Henny VH, Fien C, Sooi H, Willy V, Liliane V, Liliane H, Christel VDE, Christel
C, Rosita T, Marina VR, Mariette VB,
Babs VN, Franky VG, Lief G, Mia VG en
Tinne V. Zij worden begeleid door Els (verantwoordelijke), Veronique, Inne, An, Joke en Katleen.
De atelierwerking
In het Atelier verdienen we voor knutselen een tien op tien! Als je benieuwd
bent naar onze creaties, kom dan onze
etalage bewonderen op de hoek van zaal
Rex in Mol Centrum! Al die mooie spullen
willen we graag verkopen, in ons atelier
of op de evenementen van Den Brand. En
vergeet ook niet naar ons standje op de
kerstmarkt te komen!
Op maandag starten de nieuwe week we met een vergadering. Jammer genoeg is dat niet met cake. We zitten rond
de tafel met een man of 10 en iedereen weet hoe de week
eruit zal zien:
Winkelen, dat doen we graag! Dat moet ook wel want nu is
de grote vraag: Wat koken we vandaag?
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In de namiddag moeten we op de school van Ezaart geraken, want we helpen de juffen en meesters met allerlei
taken.

Op dinsdag doen we op de markt inkopen, wat
leuk dat we bekenden tegen het lijf lopen!
Wandelen doen we met de hond van de buren.
Voor Kyra mag die wandeling wel de hele dag duren!
We laten ons graag masseren en verwennen. Onze begeleiders moeten overal wat van kennen!

Op de Academie
maken we prachtig werk.
Verven en kleuren, daarin zijn we sterk! Je kan
onze werken elk jaar bewonderen op Brandschoon (in mei op ’t Kristallijn in Mol).

Op woensdag maken we voor de bureau lekkere soep, dat is gezonder dan snoep!
We bespreken de artikels die we knipten uit de krant, zo volgen we het nieuws van
binnen- en buitenland.
Teksten schrijven, foto’s plakken, kleuren van
papieren, … in ons mediagroepje proberen we
ons fotoboek te versieren.
We trekken er graag op uit voor een wandeling in de natuur, bewegen in de openlucht is
een echte gezondheidskuur!

Liedjes zingen van Will Tura, Will Ferdy, Luc Steeno en zoveel
meer … In ons muziekgroepje is er altijd sfeer!

8

Op donderdag staan er koekjes in de oven. Het
ruikt heerlijk, van het Atelier tot boven.
Breien, dat is iets waar onze vrijwilligster Conny
veel van kent. Met wat handwerkers rond de tafel
zorgt ze steeds voor een gezellig moment.
We doen vaak een uitstap op deze dag. Naar een
museum, een fuif, de zee, een boerderij of de zoo
als dat mag.

Onze tuinierders hebben hun handen vol in het zomerseizoen: zaaien, wieden, gieten, oogsten, … zij weten wat te doen!

Op vrijdag beginnen de lokalen wat te stinken …Maar onze poetsploeg doet de boel
weer blinken!
In de namiddag dansen we ons in het zweet,
dan zijn we voor het weekend opgewarmd en
gereed!
We dragen ook ons steentje bij, integreren met vrijwilligerswerk in de maatschappij. Lief gaat op de baby’s passen en heeft haar handen vol aan snoetjes wassen.
An helpt in de wasserij van de Witte Meren. Willy en Tinne mogen de speelplaats
keren, de kinderen zien hen heel graag komen. Zijn dat geen jobs om van te dromen?

VOORSTELLING ATELIER HERENTALS
Historiek
Wanneer Huize Boni Wouters in 2007 in gebruik werd genomen werden ook de deuren van de Atelier in Herentals geopend. We begonnen de eerste dag met een uitstap naar de Mc Donalds, zo was het ijs voor iedereen direct gebroken. In de maanden nadien hebben we onze Gasten beter leren kennen, waardoor we steeds beter
konden inspelen op hun persoonlijke behoeften, mogelijkheden en interesses.
Bewoners en begeleiders
Op de Atelier in Herentals komen 22 Gasten werken (niet iedereen komt alle dagen): Bart C, Hilde J, Nadine S, Michel R, Stefan C, Sandra W, Marina L, Marcel G,
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Diane V, Hilde VDE, Chris VH, Martinus V, Jos V, Moniek G, Eddy VH, Leo P, Jeke N,
Godelief VH, Danielle, Stan VG, Jozef VG en Eduard V.
Zij worden begeleid door: Mieke (projectverantwoordelijke), Eef, Evelien en Leen.

De meeste Gasten van de Atelier wonen in Den Brand in Herentals, en sinds enkele
jaren komen er ook mensen werken via RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp).
Iedereen mag elke dag zelf kiezen wat hij/zij die dag graag wil doen. De begeleiding
speelt zo in op de behoeften, de mogelijkheden en de interesses van de Gasten op
dat moment, rekening houdend met hun mogelijkheden en hun beperkingen om op die
manier naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid te streven. Zo zijn er sommige
Gasten die heel goed en graag naaien, zij maken mooie zwemzakjes in leuke stofjes.
Iemand anders is dan weer heel handig waardoor hij vaak klusjes buiten mag doen.
Zo kan iedereen zijn eigen talenten ten volle benutten.
Het Atelier in Herentals is open van maandag t.e.m. donderdag van 8u30 tot 16u.
Sommigen blijven een volledige dag, anderen enkel een voor- of een namiddag. Op
bepaalde dagen zijn er vaste activiteiten gepland: op maandag wordt er gewinkeld
zodat we op maandag en dinsdag kunnen koken voor de bewoners van de Nieuwbouw
en de Lierseweg. Op donderdag wordt er overheerlijke soep gemaakt. Ook de muzieknamiddag, werken in de tuin, naar de bakker gaan, … behoren ook tot onze vaste
activiteiten.
Ook leuke uitstappen staan van regelmatig op de agenda. Tijdens de lente en
de zomer zijn we om de twee weken te
vinden op de Boerenmarkt in Kasterlee,
waar wij onze zelfgemaakte spulletjes
verkopen.

10

De bedoeling van de Atelier is om gezellig samen te werken in een ongedwongen
sfeer, een gezellige plaats te creëren waar iedereen kan samenkomen, aansluiten en
het beste van zichzelf kan geven. Dit alles in het gezelschap van vrienden en met
leuke muziek op de achtergrond.
Ben je benieuwd naar onze zelfgemaakte creaties of zoek je nog een origineel cadeau? Kom dan zeker langs in onze Atelier in Herentals!

IN DE SCHIJNWERPERS
Donderdag 1 december 2016 stonden onze bewoners in Gazet Van Antwerpen:
“HERENTALS - Wie
met een concrete
hulpvraag zit, maar
moeite heeft om zich
verstaanbaar uit te
drukken, schiet Blue
Assist te hulp.
Blue Assist is een Europees systeem waarbij mensen met een
beperking zich aan de
hand van blauwe
kaartjes verstaanbaar
kunnen maken. “De begeleider of verzorger kan een concrete vraag op het kaartje
schrijven, waarmee de persoon met een beperking zich bijvoorbeeld naar de bakker,
het stadsloket of het station kan gaan. Daar legt die het kaartje voor, zodat de ander precies weet wat hij nodig heeft”, zegt de Herentalse schepen van Gelijke Kansen en Integratie Anne-Mie Hendrickx (sp.a). De stad en het OCMW van Herentals
ondertekenden deze week op voorstel van de werkgroep Personen met een Handicap
het Blue Assist-charter. Heel wat instellingen en verenigingen ondersteunen het
systeem, de stad wil nu de burgers met de blauwe kaartjes vertrouwd maken.”

GEZOCHT
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die één van onze bewoners leeslessen en eventueel ook schrijflessen wil komen geven. Onze bewoner
is ooit zo ver geraakt dat hij aparte woordjes kon lezen, maar teksten lezen lukte (nog) niet. Hij zou heel graag dit niveau terug aankunnen. Heb jij een hart voor personen met een beperking en wil je
enkele uurtjes spenderen om leeslessen te komen geven, neem dan
contact met ons op!
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KLUSJES
“Nieuwe” tweede keuken Brand 6 Mol
Op Brand 6 was na de verhuis van het ondersteunend
team een lokaal vrijgekomen
dat ingericht werd als tweede eetplaats. Maar een keuken zou ook wel handig zijn
dus heeft het klusteam een
oude keuken uitgebroken, en
geïnstalleerd op Brand 6.
Het resultaat mag er zijn!
Nieuw tuinhuis Brand 2 Mol
Op Brand 2 was het tuinhuis versleten en
dus werd dit afgebroken. Met het hout
van het oude tuinhuis werd een mooi nieuw
tuinhuis gemaakt. Allemaal door ons eigen
klusteam, met hulp van de jongens van het
deeltijdsonderwijs en onder het goedkeurend oog van Eddy.

PERSONEELSBERICHTEN
Interne verschuivingen
Vanaf 1 februari 2017 zullen er een aantal interne verschuivingen gebeuren binnen Den Brand:
Lut Van Dijck zal (op eigen verzoek) afstand doen van haar functie als projectverantwoordelijke Dagcentrum Herentals. Ze blijft wel als opvoeder
deel uitmaken van het Dagcentrum.
Mieke Horemans neemt de fakkel van Lut over als projectverantwoordelijke Dagcentrum Herentals. Ze was al Projectverantwoordelijke Atelier Herentals en zal de
2 combineren. Mieke verlaat dan de leefgroep van de Lierseweg in Herentals (die ze
tot op heden ook coördineerde).
De nieuwe projectverantwoordelijke voor de “Lierseweg” wordt Jelte Claes. Zij is
nu projectverantwoordelijke Dagcentrum Lier. Jelte zal tevens de verhuis naar St.Anna voorbereiden en er nadien projectverantwoordelijke worden.
Door de verschuivingen zijn we op zoek naar een projectverantwoordelijke Dagcentrum Lier.
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Bedankt Lut om zich jarenlang in te zetten voor het Dagcentrum Herentals en veel
succes aan Mieke en Jelte bij hun nieuwe uitdaging!
Babynieuws
Jo Van Olmen (Nieuwbouw Herentals) en Wim werden op 30
november 2016 de trotse ouders van Lina. Van harte proficiat
aan mama, papa en grote broer Rik!

WIST JE DAT …
Lijnbus Den Brand
Bij Den Brand hebben we verschillende busjes
rondrijden, maar een lijnbus …? In Turnhout
rijdt er een lijnbus naar “Den Brand” (zie foto)…
Jammer genoeg rijdt deze niet naar Den Brand
in Mol, Herentals of Lier, maar wel naar de wijk
Den Brand in Turnhout! We wilden deze leuke
foto even met jullie delen, moest je de bus zien
rijden, ze komt dus niet naar ons!
Brand bierbrouwerij
In het Nederlandse Zuid-Limburg bevindt zich de oudste bierbrouwerij van Nederland met de mooie naam: Brand!
Misschien moeten we maar eens proeven van dat Brandbier?

SPONSORING
30 november 2016 –
atelier en DC Herentals –
soepbedeling Kemin
Op vraag van Kemin, onze
sponsor, hebben we zelfgemaakte pompoensoep
gemaakt voor al hun werknemers.
Hiervoor hebben we grote
pompoenen verzameld,
versneden en gekookt. Hopelijk heeft het gesmaakt!
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3 december 2016 – Deca Danst for Life - Herentals
Op zaterdag 3 december 2016 organiseerde
Deca Packaging uit Herentals Deca Danst for
Life ten voordele van
o.a. Den Brand. Het evenement was een succes!
Alle kaarten waren uitverkocht en er werd
veel gedanst! Dank u
Deca!!
19 december 2016 – Warmathon Hasselt
Op maandag 19 december 2016 liepen
Dayna en Tina (begeleiders Brand 6)
mee met de Warmathon in Hasselt, ten
voordele van de Warmste Week van
Studio Brussel. Ook enkele bewoners
zetten zich in voor het goede doel en
deden al wandelend het parcours. Een
dikke merci aan Tina, Dayna en de supporters!

KOOP EN STEUN
Ben je nog op zoek naar leuke cadeautjes voor onder de kerstboom?
Via de website www.koopensteun.be kan je online shoppen in (bijna) alle bekende
online shops. Alles is hetzelfde (ook de prijs) zoals wanneer je rechtstreeks online
shopt, met één belangrijk verschil: je kan bij aankoop in
één van de webshops een goed doel selecteren (Den
Brand vzw) en dan gaat een deel van je aankoopbedrag
naar dat goede doel (zonder dat je hiervoor meer betaald).
Je hebt er keuze uit ongeveer 180 webshops (zoals eci,
coolblue, fun, collishop, …).
Dus ga naar www.koopensteun.be, registreer je, klik op
de gewenste webshop en kies Den Brand vzw als goed
doel om te steunen!
Alvast bedankt en veel shopping plezier gewenst!
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PRETTIGE FEESTDAGEN!
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

2017 !
KALENDER 2017
 Donderdag 2 februari 2017: nieuwjaarsreceptie
Den Brand (personeel en bestuur)
 Zondag 26 februari 2017: Italiaans Festijn zaal
Rozenberg Mol
 Dinsdag 15 augustus 2017: Moederdagontbijt
 Zaterdag 7 oktober 2017: Kienavond TISP Mol
 Zaterdag 25 november 2017: 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
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