Beste “lief-hebbers” van Den Brand,
De Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, … de “lenteklassiekers” domineren weer
tv, kranten en sociale media. Zeker nu “Tommeke, Tommeke, wat doe je nu” Boonen
aan zijn laatste heldendaden bezig is.
Ook voor Den Brand zijn een aantal klassiekers in aantocht of al “gereden”. Het
feestseizoen werd ingezet met een spetterende carnavalfuif in Herentals, het Italiaans Festijn was een geweldig succes, deze week mochten onze Gasten naar jaarlijkse gewoonte van de foorkramers gratis op de Molse kermis en einde mei gaat de
tentoonstelling Brandschoon, met kunstwerken die onze Gebruikers maakten in de
Molse Academie, opnieuw door in het Kristallijn.
Daarnaast werkt Team Den Brand natuurlijk gewoon door om voor elke gebruiker de
best mogelijke ondersteuning te bieden. Dat kan zowel in de echte begeleiding gebeuren als in de achterliggende organisatie. We zoeken nog meer hoe we individuele
behoeften kunnen vervullen, zonder daarbij het groepsleven in huis of dagopvang te
vergeten. We willen als Den Brand meer zichtbaar zijn en meer de hand reiken naar
mensen en organisaties buiten Den Brand, maar ook intern verbeteren . We willen
onze Gebruikers zoveel mogelijk bieden, maar we moeten ook het financiële plaatje
goed opvolgen. Evenwicht blijft daarbij het criterium.
De start van de persoonsvolgende budgetten (de rugzakken) maakt de vragen over
al de aangehaalde elementen extra belangrijk en dringend. Ook al blijft voor al wie
gewoon in Den Brand blijft ook de rest nog een tijd gelijk.
Samen met u willen we dag aan dag werken aan een nog betere Den Brand. Elke suggestie is daarbij welkom. Zoals in een wielerploeg een team de kopman ondersteunt
om aan het eind als winnaar over de streep te komen, zo moeten we allen Den Brand
op koers houden voor “Perspectief 2020”.
Het zou daarbij de ambitie van ons allemaal moeten blijven om als Den Brand niet
gewoon mee te draaien in het peloton, maar wel bij de koplopers mee de koers te
bepalen. Wij moeten Tom Boonen zijn (of Greg of Phil): Overtuigd van onze mogelijkheden, weten hoe samen te werken en die extra inspanning willen leveren om te
schitteren. Net als voeger, nog méér als vroeger moet Den Brand een organisatie
zijn waar men graag woont, komt, werkt en mee samenwerkt. Met de lente start onze eigen Ronde Van Vlaanderen, onze eigen Parijs-Roubaix! Fietst u mee?
Jo Stas
Algemeen Directeur vzw Den Brand
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EVENEMENTEN
2 februari 2017 – Nieuwjaarsreceptie
Den Brand
Ook dit jaar gaf Den Brand een nieuwjaarsreceptie voor het hele Team en het bestuur. Eerst kregen we wat meer informatie
omtrent alle wijzigingen die eraan komen in
de sector en daarna was het tijd om te klinken op het nieuwe jaar!
26 februari 2017 – Italiaans Festijn Mol
Op zondag 26 februari kon iedereen komen
meesmullen op ons jaarlijks Italiaans Festijn!
Het was ook dit jaar weer een succes met
meer dan 650 eters! Bedankt allemaal om te
komen eten, mee te helpen of het lekkere eten
te bereiden! Dit jaar was er een tombola
waarmee je Vespa rit met picknick kon winnen
(geniet ervan Jos!)! Ook de Atelier was aanwezig met een mooie stand!
1 maart 2017 – Carnavalsfeest Den Brand
Onze bewoners kijken altijd uit naar het Carnavalsfeest. Het
is dan ook elk jaar weer een echt feest! Iedereen is prachtig
verkleed, er wordt goeie feestmuziek gedraaid, er worden cadeaus uitgereikt en er wordt gedanst en gezongen!

UITSTAPPEN
22 december 2016 – Dagcentrum Lier – Music For Life
Op donderdag 22 december 2016 ging het
Dagcentrum van Lier op uitstap naar Music
For Life van Studio Brussel in De Schorre
in Boom. Het was een koude dag maar binnen in ons hart was het lekker warm! Ook
Den Brand vzw was één van de goede doelen waarvoor men geld kon inzamelen,
waarvoor dank!
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6januari 2017 – Brand 3 zingt Driekoningen
Op 6 januari kregen we bezoek van dit vrolijke
6-tal van Brand 3 (Mol). Zij kwamen voor ons
Driekoningen zingen! Natuurlijk hebben we hen
niet met lege handen naar huis gestuurd maar
mochten ze langs de snoepmand passeren!

9 februari 2017 – Dagcentrum Herentals – Boke Hertals
We gingen naar Cultuurcentrum ’t
Schaliken in Herentals voor Boke Hertals. Er kwam er een groepje optreden
met Spaanse muziek. Tijdens het concert kwam men rond met plateaus vol
boterhammen, waar we gretig van hebben gegeten. We hebben mee geklapt
en geknipperd met de muziek. Laurens
vond de band zo goed dat hij er een CD
van heeft gekocht. De muziek viel bij
de meesten in de smaak, bij andere iets minder. Maar we hebben allemaal een fijne
middag beleefd (en lekkere bokes gegeten).
22 februari 2017 – Atelier Herentals – Sunparks Mol
Op woensdag vertrokken we met 2 busjes richting Sunparks in Mol. Een deel van de groep ging
het zwembad onveilig maken en de andere groep
ging bowlen. ’s Middags hebben we genoten van
een heerlijke maaltijd en een lekker drankje. Het
was een sportieve en gezellige dag!

10 maart 2017 – Bal Speciale Genk
Op vrijdagavond 10 maart werd voor de
vierde keer Bal Special in de Limburghal in
Genk georganiseerd. Wij van Brand 1,
Brand 3 en Brand 6 (in Mol) waren natuurlijk van de partij voor een goed feestje! De
volgende dag merkten we dat we de krant
hadden gehaald! Tja, we zagen er dan ook
heel goed uit!
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’T IS FEEST!
20 januari 2017 – Gust DS op pensioen!
Op vrijdag 20 januari 2017 was het groot feest
bij Den Brand in Mol want Gust DS ging op pensioen! Gust heeft meer dan 35 jaar bij Lidwina
gewerkt en is samen met zijn broer Pat als eerste bewoners in 1983 in Den Brand (Brand 1)
komen wonen. Hij is goed geïntegreerd en graag
gezien in het gemeenschapsleven in Mol. We
vierden Gust zijn pensioen dan ook met een groot feest, inclusief de fanfare van
Mol-Sluis (waar Gust nauw bij betrokken is) en een frietkraam! Het feest was een
hoogtepunt voor Gust en voor Den Brand! Geniet van je pensioen, Gust!
19 februari 2017 – Martinus 70 jaar
En op 19 februari werd Martinus (bewoner van de Lierseweg in
Herentals) 70 jaar! Dit werd uitgebreid gevierd met een etentje!
Gelukkige verjaardag Martinus!

AAN HET WERK
Nathalie helpt de schooljuffen!
Nathalie van het Dagcentrum in Herentals doet sinds vorig
jaar begeleid werk in Basisschool De Knipoog in Olen. Ze
doet dat heel goed en iedereen heeft haar graag. Zo heeft
een klasje een fotocollage voor haar gemaakt.
Atelier en Dagcentrum Herentals kunstwerken
Enkele mensen van het Atelier en van het Dagcentrum in Herentals doen elke donderdagvoormiddag mee met “’t KunstwerkT”. Dit is een sociaal-artistiek project vanuit het
OCMW waarbij men een kunstenaar samenbrengt met mensen uit verschillende doelgroepen (zoals mensen met een beperking, mensen in de armoede, ouderen, …). Ze willen zo laten zien dat mensen met een beperking meer in hun mars
hebben dan ze vaak verwachten/denken. Ondertussen is de
kunstenaar al 2x langs geweest en onze gebruikers vonden
het al heel leuk en hebben mooie kunstwerken gemaakt. De
eerste keer mochten ze een collage maken van verschillende beelden.
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GENIETEN MAAR!
16 maart 2017 – Dagcentrum Lier geniet
van de zon
En het is lente! Dat betekend dat we af en toe
al eens kunnen genieten van het zonnetje. In
het Dagcentrum van Lier genieten ze volop van
de eerste zonnestralen! Zet het tuinset al
maar buiten!
Maart 2017 – Dagcentrum Herentals – Verwendag
Sommige leerlingen van school Kosh in Herentals kwamen naar
het Dagcentrum om ons eens goed te verwennen! Ze hebben
onze nagels bijgewerkt en gevijld, een handmassage gegeven,
gel in onze haren gedaan, een gelaatsmasker aangebracht, …
Het was een plezante dag! De leerlingen mogen meer langskomen om ons een verwendagje te bezorgen!!! Dank u voor de
heerlijke verwennerij!

PERSONEELSBERICHTEN
Sinds februari zijn er enkele wissels gebeurd bij de projectverantwoordelijken in
Herentals: Mieke is verantwoordelijke voor het Dagcentrum in Herentals geworden,
Jelte heeft de Lierseweg van Mieke overgenomen en Rijn is de nieuwe verantwoordelijke van het Dagcentrum in Lier. Ook in Mol zijn er enkele wissels: Marleen die
reeds meer dan 20 jaar bij Den Brand (op Brand 6) werkt is sinds kort “vliegende”
binnen Den Brand, om in de verschillende huizen afwezige collega’s te vervangen.
Onze collega Bram verhuisde van het huis in de Lierseweg (Herentals) naar Brand 6
(Mol) om het team te versterken. Wij wensen Marleen en
Bram veel succes bij hun nieuwe job!
Op 15 december 2016 werden Eline Coudenys (beschermd
wonen Mol) en haar partner Jeffrey sneller dan gepand de
trotse ouders van Loewis. Wij wensen Eline en Jeffrey van
harte proficiat met de geboorte van hun zoon!

DUIVENTILLER
Henny (Brand5) ontdekte plots dat er een duif in het fietsenhok
zat. Hij heeft de duif gevangen en kon haar zelfs strelen. Hij
toonde trots zijn vangst aan zijn huisgenoten. Even later heeft
hij de duif weer vrij de wijde wereld in gelaten.
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VROLIJKE GEZICHTEN IN HERENTALS
Bij Beschermd Wonen in Herentals is het vrolijke, toffe bende kerels:

het Schoolhuis

de Veldstaat

KLUSJES
Parking Dagcentrum Herentals
Nu de parking achter ons Dagcentrum in Herentals aangelegd is en
deze openbaar geworden is, moesten
we plaats maken zodat we twee busjes van Den Brand achter elkaar
kunnen zetten. Dus gaan we de fietsenstalling en het containerparkje
opschuiven en een oude boomstronk
verwijderen zodat we klinkers kunnen leggen en onze busjes parkeren!
Niets is ons te veel!

DEN BRAND GELIEFD OP FACEBOOK
De meeste van de berichten die hier gepubliceerd worden verschijnen ook op Facebook, om zo Den Brand wat meer bekendheid te geven. En soms bereiken die berichten ineens heel veel
mensen. Zo werd het bericht over het pensioen van Gust 6.500x gezien en de 70ste
verjaardag van Martinus (Lierseweg) werd maar liefst 14.494x (!) gezien, kreeg 161
likes en 48 gelukswensen. Ook onze zoektocht naar een vrijwilliger om met onze bewoners vanuit de Atelier op dinsdagvoormiddag naar de markt te gaan werd 6.200x
gezien en 26x gedeeld waardoor we een geschikte vrijwilliger hebben gevonden! Bedankt voor het massale liken en delen!
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VOORSTELLING DAGCENTRUM HERENTALS
Geschiedenis
Het Dagcentrum opende z’n deuren in 1997 in de Schoolstraat te Herentals, dit was
in een (oud) schoolgebouw. Er kwamen toen een 5-tal gebruikers en de bustoer vertrok vanuit Mol (er kwamen zelfs bewoners uit Mol naar het Dagcentrum in Herentals).
Een anekdote: op de eerste dag wilde de begeleiding koken maar er waren geen
kookpotten aanwezig. Gelukkig hebben enkele familieleden ons toen uit de nood geholpen.
Toen het Dagcentrum begon bestond het gebouw uit 2 delen. In het ene stuk zaten
kleutertjes en in het andere stuk was het Dagcentrum gevestigd. De kleuters moesten voor elke pauze door de eetruimte van het Dagcentrum om naar het toilet te
gaan. Omdat het gebruikersaantal groeide werd het Dagcentrum opgesplitst in 2
groepen: de ene groep bevond zich in de Schoolstraat, de andere groep in de
Lierseweg, daarna in het Schoolhuis en nadien in de Bolwerkstraat. In 2007 is het
Dagcentrum in de Schoolstraat een beetje uitgebreid waardoor de twee groepen
terug samenkwamen.
Aangezien het oude schoolgebouw versleten en
te klein was voor zo’n grote groep, was het dringend aan renovatie toe. Daarom is het Dagcentrum in 2013 een jaar verhuisd naar een gebouw
aan de Herenthoutseweg. Begin 2014 mochten
we terugkeren naar een gerenoveerd en ruimer
gebouw. Ondertussen zijn al de kleuters al een
tijdje weg en zijn het Rode Kruis en Tabula Rasa
onze naaste buren.

Gebruikers en hun begeleiding
In het Dagcentrum van Herentals komen in totaal 26 gebruikers (waarvan 2
die via Rechtstreeks Toegankelijke
Hulp in het Dagcentrum terecht kunnen). De jongste gebruiker is 23 jaar,
de oudste 74. Er komen 12 vrouwen en
14 mannen. Sommige komen een hele
week, andere kiezen hun dagen of halve
dagen al naargelang hun andere bezigheden en interesses.
Voor sommige Gasten wordt er een bustoer georganiseerd. Zij worden dan thuis
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opgepikt en afgezet door het busje van het Dagcentrum. Meer en meer komen vrijwilligers van de mindermobielencentrale gebruikers brengen en ophalen. Anderen
komen dan weer zelfstandig: met de fiets, te voet of met openbaar vervoer. Een
kleine minderheid wordt door hun familie gebracht en opgehaald.
Al onze gebruikers worden begeleid door Mieke (sinds 1 februari 2017 projectverantwoordelijke), Lut (die momenteel vervangen wordt door Bram), Liesbeth, Tilly en
Anita. Tilly werkt al in het Dagcentrum sinds de opening 20 jaar geleden.
Werking
Het Dagcentrum is elke dag geopend van
8u45 tot 16u. We hebben een vast weekschema dat elk half jaar geëvalueerd wordt.
Zo kunnen de gebruikers kiezen voor nieuwe
of andere activiteiten. Het schema wordt dus
opgesteld naargelang de keuzes, interesses
en mogelijkheden van onze gebruikers. We proberen een zinvolle dagbesteding aan
te bieden op maat van elke gebruiker met oog voor het groepsgebeuren.
Sowieso wordt er elke dag gekookt. Elke dag (behalve dinsdag) bereiden de gebruikers (met ondersteuning van een begeleider) een warme 3–gangen maaltijd. Ook elke
dag moeten er huishoudelijke– en poetstaken gebeuren, zoals wc en eetruimte poetsen, handdoeken opvouwen en de afwas doen. Onze gebruikers vinden dit niet altijd
even leuk, maar de taken zijn mooi verdeeld waardoor iedereen z’n steentje bijdraagt.
We doen ook aan houtbewerking waar we mooie
kapstokken, kerstboompjes en andere hebbedingen van maken.
Er zitten ook crea activiteiten, bewegingsactiviteiten, een actuaronde,
muziek en karaoke,… in
ons weekschema. Er staan ook regelmatig uitstapjes op het
programma: gaan zwemmen, naar een voorstelling of optreden
in het cultureel centrum, naar de dierentuin, ...

We hebben ook een volkstuintje waar we
onze eigen kippen houden, groenten kweken,… Dit vraagt wel wat onderhoud dus
zeker 2x in de week gaan onze gebruikers met groene vingers er werken.
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Elke dinsdag gaan enkele gebruikers naar de tekenacademie in
Mol. Hier leven ze zich creatief uit. Jaarlijks worden hun kunstwerken tentoongesteld tijdens Brandschoon in ‘t Kristallijn te
Mol (eind mei-begin juni).
Veel gebruikers zijn gestart met begeleid werk. Zo gaat Nicky (begeleid) werken in
een crèche waar ze speelgoed afwast, met de kindjes speelt,… Nathalie en Daisy
gaan helpen in een kleuterschooltje. Erwin gaat op de voetbalclub mee helpen de
terreinen en het materiaal te onderhouden. Ludwig helpt tijdens de middagpauze in
de refter van een basisschool. Roel onderhoudt mee de tuin van een rusthuis en
werkt in een paardenmanege, net als Bart. Vincent helpt in een maalderij. Met een
groepje gaan ze ook op woensdagnamiddag kleine taken uitvoeren in een schooltje.
Het is voor onze gebruikers een manier waar ze zich op een nuttige en leuke manier
kunnen ontplooien. En dit op hun eigen tempo.

VOORSTELLING DAGCENTRUM LIER
Geschiedenis
In 2004 kwam er goed nieuws voor Den Brand. Het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap had een erkenning afgeleverd om een Dagcentrum voor 10 personen op
te starten in Lier.
Toen begon de zoektocht
naar een gepast gebouw in
het centrum van Lier. Dit is
uiteindelijk de benedenverdieping van Sint-Annastraat 48 geworden. Later is het naastliggende gebouw 50 erbij gekomen zodat we over twee aaneensluitende gebouwen beschikten.
Dan alles schilderen, inrichten en ten slotte de tuin
aanleggen. Gelukkig niet alles in één keer!
Gebruikers en begeleiders
En toen … op 1 december 2004 zijn de deuren van het Dagcentrum in Lier officieel
opengegaan! Het Dagcentrum bestond toen uit twee voltijdse begeleiders (Els en
Jelte) en natuurlijk ook onze allereerste deelnemers Katrien en Didier.
In april 2005 kwamen er twee nieuwe gebruikers bij: Karen en Mark. Toen is ook ons
eerste busje besteld zodat we konden starten met de bustoer. De volgende deelnemers die naar het Dagcentrum kwamen waren Tim en Bob (juli 2005), gevolgd
door Bram, Godelieve en Glenn (november 2005) en Nick, Steve en Chantal (februari
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2006). Het begeleiderteam werd compleet in
maart 2006 door de komst van Kristof. De groep
breidde uit met Jeroen (september 2007) en
Cristof (september 2008). Vanaf toen is de
groep lang hetzelfde gebleven. Pas later is Pegie
er even bijgekomen en sinds februari 2017 komt
ook Kim elke dag naar ons Dagcentrum.
We herinneren ons nog vele gebruikers die doorheen deze jaren onze leefgroep
hebben verlaten. Zo denken we met een warm hart terug aan Vera, Tamara, Luc,
Bianca, Sylvain, Magda, Lore, Stefan, Regina, Salomon, Leo, Pegie en Didier.
We hebben in ons 12 jarig bestaan al
enkele feestjes gevierd: In 2009 vierden we ons 5-jarig bestaan met een
grootse brunch in het jeugdcentrum
van Lier. En 5 jaar later (begin 2015)
vierden we ons 10-jarig bestaan in
feestzaal Zuid-Wast in Lier. Lekkere
hapjes in combinatie met een dansfeest. Leuk leuk leuk! Op naar 15 jaar…
Vandaag de dag is het Dagcentrum een bloeiende dagopvang voor 14 deelnemers met
5 begeleiders: Els, Kristof, Eef, Evelien en Rijn. Rijn is onze nieuwe projectverantwoordelijke sinds 1 maart 2017. Ze neemt de taak van Jelte over die nu op de
Lierseweg werkt.
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Wat doen we zoal tijdens de week ?
Op maandag gaan we naar de winkel. Dinsdag gaan we naar de
markt in Duffel of schaven we onze kennis bij tijdens de
schoolse vaardigheden of actualiteit.
Woensdag halen we het glas op bij onze buren en brengen dit naar de glascontainer.
In de namiddag gaan we regelmatig zwemmen.
Donderdags gaan we stoelturnen bij Guido in het
dienstencentrum ‘De Rosmolen’ in Lier, een super leuke bewegingsactiviteit! Op vrijdag is de week bijna om
en kijken we meestal wat de dag nog allemaal brengt.
Voor de rest zijn er nog tal van
andere dingen die we tijdens de
week doen, zoals elke dag een
lekkere maaltijd bereiden, knutselen bij Sjarabang in Mechelen, poetsen, wandelen, snoezelen in Kontich, bakken, sporten,
bewegen, muziek maken, fluisteren, vergaderen, …
En zeker niet te vergeten: ons jaarlijkse reisje! Nederland, West-Vlaanderen,
Oost-Vlaanderen, Limburg, de Ardennen. Overal zijn we al geweest. Steeds anders,
maar altijd even leuk!

BEWEGEN BEWEGEN BEWEGEN
Sinds een tijdje zijn we in Den Brand aan het werken rond beweging. Aangezien bewegen alleen maar positieve effecten heeft (op ons lichamelijk en geestelijk welzijn) willen we hier dan ook meer aandacht aan besteden. Door kleine en grote activiteiten in te plannen gaan we met z’n allen meer bewegen.
Zo gezegd, zo gedaan, dus gingen de bewoners van de
Schoolstraat (Herentals) op fotozoektocht in het centrum van Herentals. Bart gaf
meteen de eerst aanwijzing
om ons in de juiste richting
te sturen. De hele groep
volgde enthousiast en Michel
vond al meteen een foto.
Ook Hilde was heel fier dat
ze een foto had gevonden
met behulp van Marcel.
De activiteit was zeer geslaagd en de bewoners hadden zich goed geamuseerd!
Samen bewegen we erdoorheen!
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Wie nog op zoek is naar inspiratie om op een originele manier te bewegen, het Dagcentrum in Lier laat zien hoe het moet:
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Ook Team Den Brand beweegt!
Maar we zetten niet enkel onze bewoners aan tot meer
beweging. We willen als Team Den Brand ook het goede
voorbeeld geven door zelf ook meer te bewegen. Daarom heeft het Team voor Dag van de Zorg op 19 maart
een stappenteller gekregen. Wie na 2 weken (op 31
maart) het meeste stappen heeft gezet wint een
fruitmand. Natuurlijk zijn er altijd die proberen vals
te spelen (door hun stappenteller aan de kip te binden
bijvoorbeeld)!

KALENDER
Noteer volgende data alvast in uw agenda:
- Donderdag 13 juli: BBQ bewoners en personeel
- Dinsdag 15 augustus: Moederdagontbijt
- Vrijdag 22 september: Personeelsfeest
- Zaterdag 7 oktober: Grote Kienavond Mol
- Zaterdag 25 november: 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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