Beste Den Brand-sympathisant,

Tour de France, Festivals, Stadshappenings, gesloten winkels, …
Het is duidelijk zomervakantie.
Ook in Den Brand is dat voor de meeste van onze collega’s het moment om beurtelings met vakantie te vertrekken en tijd met de familie of vrienden door te brengen.
Terecht, want het hele team heeft de afgelopen maanden immers weer hard gewerkt om op allerlei manieren Den Brand sterker en beter te maken. Bovendien
was/is er de hele turbulentie rond de invoering van het persoons volgend budget.
Toch blijven we ook in de vakantiemaanden helemaal op post. De zorg voor onze Bewoners en Gasten blijft onze voornaamste bekommernis! Bij langere afwezigheid
van collega’s zoeken we telkens ook vervangers die passen in ons team.
Ook de Gasten genieten van de zomer: wanneer het weer het toelaat trekken ze er
op uit. Wandelen, een uitstap,… je vindt onze Bewoners overal.
In eigen huis weten we ook wat feesten is: half juli was er de eerste “Brandbecue”,
een bbq enkel voor Gasten en medewerkers. We mochten gebruik maken van de al
opgestelde feesttent voor de “Zigeunerfjeste”, waarvoor hartelijk dankt!
Het Dagcentrum van Lier nodigde vervolgens iedereen uit voor een geweldig dagje
“Brandelier”, met een leuke stadszoektocht en leuke spelletjes.
En half augustus is het voor iedereen feest, want dan kan je weer ons Moederdagontbijt bestellen.
Je ziet, ondanks de vakantie zit Den Brand niet stil, integendeel.
Ik wens u nog een fijne en langdurende zomer!

Jo Stas
Algemeen Directeur
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EVENEMENTEN
Inhuldiging petanquebaan – Brand 1
De nieuwe petanquebaan werd ingehuldigd op
Brand 1! Dankzij een geweldige gift van OffRoad Bikers Mol, de fiets- en mountainbikeclub
uit Mol-Ginderbuiten, hebben de 9 bewoners van
Brand 1 er een geweldige attractie bij. Natuurlijk werd die in aanwezigheid van de stoere kerels met een gouden hart geopend! De link met
de Off-road bikers gaat lang terug: jaarlijks
helpen onze Gasten op het Mosselfeest van de
mountainbikers!
Mei 2017 – Tentoonstelling Kristallijn
Tijdens de jaarlijkse tentoonstelling van de kunstwerken van onze bewoners in ‘t
Kristallijn heeft er een pianist op de piano gespeeld,
wij vonden dat heel mooi. Wij hebben rond mogen
wandelen en naar alle kunst kijken die er hing er aan
de muur en er stond kunst op een tafel. We kregen
ook lekkere hapjes en drinken. Een heel leuke tentoonstelling was dit. Dank je wel Regina om deze
mooietekst te schrijven.

TEAMBUILDING
Teambuilding Atelier Mol
We mochten eigenlijk niks vertellen over onze
teambuilding, zo geheim was het. Maar we zullen
een klein geheimpje vertellen: we zaten vast in
een kamer en we moesten zorgen dat we binnen
de 60 minuten eruit geraakten. Na veel denkwerk
zijn we er gelukkig geraakt! Omdat een mens van
al dat denkwerk toch wel honger krijgt, zijn we
nadien een lekker hapje gaan eten.
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Teambuilding ondersteunend team
Onze teambuilding van het ondersteunend team ging door in abdij van Averbode. De voormiddag hebben we vergaderd in de stallen van de abdij. Na al dat
vergaderen kregen we ’s middags een
gezond en lekker middagmaal. Zo waren
we klaar voor onze opdrachten in het
bos. Met onze regenjas aan trotseerde
wij het parcours, al moesten wij wel effe zoeken naar de start van de wandeling. Toen de dag op zijn einde liep sloten we deze af met een lekker ijsje.

UITSTAPPEN
Maart 2017 – naar jaarmarkt Mol
Op maandag 27 maart zijn we naar de jaarmarkt in Mol geweest. Daar stonden heel
veel kermisattracties. We konden boogschieten, met de botsauto’s (mee)rijden en
in de super snelle attracties zijn we ook
geweest! Wat hebben we gelachen en zoveel
kriebeltjes in onze buik. Van al die snelheid
en wandelen kregen we wel een beetje honger. Dus mochten lekkere smoutebollen niet
ontbreken op deze onvergetelijke dag!
April 2017 – Atelier Mol naar de brandweer
Op donderdag 13 april zijn we met Atelier Mol naar
de brandweer geweest. Wat een leuke dag was dit!
We kregen eerst een film te zien, daarna kwam er
een brandweerman. En we mochten met de brandweerslang spuiten. Wat een plezier!
Mei 2017 – Beschermd wonen Mol - reis Mallorca
Maandag 15 mei heel vroeg in de ochtend vertrokken we richting Mallorca. Iedereen
had er veel zin en de zon was er van de partij. Tijd om te verfrissen in het zwembad
of pootje baden in de zee. Uiteraard hebben we ook de buurt verkend zowel te voet
als met de gocart. Van zoveel inspanning kregen we natuurlijk dorst en honger. Ge3

lukkig was dit geen probleem met onze
all-in formule. Op algemene aanvraag bezochten we een marktje waar we de nodige souvenirs kochten. Hieraan gekoppeld
hebben we een boottochtje gemaakt dat
ons langs rotswanden ter plaatse bracht.
De dagen gingen helaas snel voorbij. Deze
vakantie vergeten we niet vlug.

Mei 2017 – Atelier Herentals bezoekt de boerderij
‘Loei dolle pret’
Op maandag 29 mei, onder een stralende zon brachten
wij met het atelier Herentals een bezoekje aan de
boerderij ‘Loei dolle pret’. We mochten zelf melk maken en de kalfjes eten geven!
24 – 28 april 2017 Schoolstraat Herentals – reis naar De Delies in HamontAchel
De laatste week van april zijn we met z’n allen naar het Noorden van Limburg gereden. Dankzij de centen van Deca Packaging nv uit Herentals konden we ons reis maken. Eenmaal aangekomen verkenden we de omgeving en ons huisje (met 12 slaapkamers!). We hebben een heuse trappistenwandeling gedaan, geholpen op de boerderij,
achterop een quad gezeten, de beestjes
eten gegeven, rollebollen in het hooi. Door al
dat werk waren we ’s avonds wel wat moe,
maar we werden verwend door onze begeleiders en dan vroeg onder de wol. We hebben
ook mogen proeven van de beste kaas ter
wereld! De laatste dag zijn we naar het
klankenbos gegaan, na al deze klanken zijn
ze ons met de huifkar komen halen, zo konden we eventjes op rust komen. Na een heel
boeiende week moesten we al terug inpakken en terug naar huis.
Juli 2017 - Dagcentrum Lier organiseert ‘Brandelier’
"Brandelier", een geweldige dag Lier (stadszoektocht,
lekker eten, spelletjes) voor al onze bewoners en begeleiders, georganiseerd over 3 dagen door ons DC
Lier. Bedankt voor de toffe dag!
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AAN HET WERK
Den Hof – Atelier Herentals
Nu het zonnetje erdoor komt, hebben we gezorgd dat onze
tuin klaar is, zo kunnen we verschillende groenten kweken,
sommige in de serre en andere buiten. We hebben veel plezier beleefd tijdens het zuiver maken van de hof alsook
met het planten van de groenten.
Zoals onze Gasten het zelf zeggen : ’t is tof in den hof!

Atelier Mol aan het werk in school Ezaart
Elke maandag namiddag zijn wij te vinden op het lagere schooltje in Ezaart. Daar gaan we de juffen helpen met wat klusjes.
Wij versnipperen papier en zorgen ervoor dat de eetzaal proper is. Wij kijken er elke maandag naar uit om naar het schooltje te gaan. Wat zijn we blij dat we kunnen helpen!

Atelier Mol krijgt bezoek van school de Toren
Op donderdag 27 april kwam de klas van juf
Brigitte van de Toren in Achterbos op bezoek. De kinderen en onze bewoners werkten samen in verschillende workshops. Dit
ging van dansen, plantjes zaaien in plastieken flessen, armbandjes maken en sjoelen.
De kindjes van juf Brigitte waren heel benieuwd en stelden ons ook heel veel vragen.
En wij vonden het ook super leuk!
Atelier Herentals gaat de creatieve toer op
In ons atelier hebben we ons van onze creatiefste
kant laten zien.
We hebben mooie paasstukjes gemaakt die we mee
naar huis mochten nemen.

Voor moederdag hebben we ook nog zakdoekjes gemaakt waar
we namen op stikken. Altijd leuk om cadeau te geven of te
krijgen!
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’T IS FEEST!
7 mei 2017 – Leo 60 jaar
Op zondag 7 mei was het groot feest! Leo Pauwels
(bewoner van de Lierseweg in Herentals) werd 60
jaar, dit werd gevierd met een lekker etentje in
Herentals.
13 juli 2017 - Barbecue Den Brand
Den Brand vzw gaf op 13 juli een grote
barbecue voor alle bewoners en personeel. Het werd een gezellig feest! Met
dank aan de mannen van de Zigeunerfjeste om hun tent en materiaal
voor ons ter beschikking te stellen en
dat op zo'n prachtige locatie!

PERSONEELSBERICHTEN
Babyboom
Sofie (heeft gewerkt op Atelier Mol) werd de mama van een schattig meisje genaamd Fleur dat ter wereld kwam op 1 februari 2017.
Voor Daphne (DC Herentals) is het een stoere jongen geworden: Vince, die werd geboren op 24 april. Zo heeft zijn
broertje Dylan nu een speelkameraadje.
Tom (logistiek) is de trotse vader geworden van Remke.
Remke werd geboren op 10 juni en is het zusje van Rino & Riana, die dolenthousiast
zijn over hun klein zusje!
Mol vrijwilligt – Stijn De Man
Heb jij onze collega Stijn De Man ook gezien in het boekje van de gemeente Mol? Stijn & Kris (van de sociale
dienst) staan samen in voor de coördinatie van het vrijwilligerswerk. Dankzij onze vrijwilligers die klaarstaan voor
onze bewoners kunnen zij naar het zwembad of word er
geholpen met allerlei handwerken.
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BEWONERS
Dagcentrum Herentals – nieuwe kippen
Door de warmte in juni hebben onze kippen het
niet overleefd.
Maar dankzij onze lieve buren van de volkstuinen hebben wij nieuwe kipjes gekregen. Nu
kunnen deze kipjes ons afval weer opeten en
krijgen we lekkere eitjes in de plaats. Dank u
wel buren!
Brand 1 – gouden medaille
Op de Olympische Spelen in Lommel heeft
Boudewijn V (bewonder Brand 1) een gouden medaille gewonnen op de discipline
ping-pong! Wij zijn heel trots op Boudewijn! Proficiat!

VOORSTELLING BRAND 6
Brand 6 is een huis waar men woonondersteuning biedt aan 15 bewoners. Het is gelegen in Mol-Millegem aan de spoorweg op een rustig en groen terrein. Het is in feite een tijdelijke ziekenhuisvleugel die in de jaren ‘90 naar Mol werd gebracht en
omgebouwd werd tot een fijne thuis voor onze bewoners.
Brand 6 is de grootste leefgroep van Den
Brand. Er werken 10 teamleden die altijd het
beste van hun zelf geven en er naar streven
de bewoners zo goed mogelijk te begeleiden.
We zijn een hecht team. Het team van Brand
6 bestaat uit 10 teamleden: Karoline, Agnes,
Bieke, Tina, Kashmine, Nathalie, Karolien,
Bram, Joke en Els. Op brand 6 is er continu
begeleiding voorzien. Karoline is de projectverantwoordelijke.
De mannelijke bewoners op Brand 6 zijn met hun vieren duidelijk in de minderheid:
Willy, Werner, Franky en Tom moeten hun mannetje staan tussen al dat vrouwvolk:
Rosita, Lief, Mia, Babs, Tinne, Christel C, Christel Vde, Liliane H, Liliane V, Marina
en Mariëtte.
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Mariëtte is de oudste van de groep en Babs is onze jongste telg.
We proberen voor al onze bewoners een goede
dagbesteding op maat te zoeken. De meeste bewoners gaan een aantal dagen per week naar de Atelier van Den Brand en soms combineren ze dit met
andere dingen. Zo gaan Liliane V en Mariëtte enkele dagen per week naar de dagopvang in de Witte
Meren. Rosita en Mia gaan op vrijdagvoormiddag helpen in het schooltje van Millegem. Ze helpen de juffen in de klas en voeren allerlei opdrachtjes uit samen met de
kindjes .
Tom gaat op dinsdag en vrijdagvoormiddag helpen bij
de klusjesmannen. Hij is ook een echte dierenvriend.
Hij zorgt goed voor de kippen op Brand 6 en gaat ook
een aantal keer per week wandelen met honden in
Balen.
Werner en Franky verblijven altijd op Brand 6 en
gaan niet naar de Atelier. Indien het kan proberen
we zoveel mogelijk naar buiten te gaan met onze bewoners. Ze brengen graag een
bezoekje aan de markt of we maken een mooie wandeling om daarna gezellig iets te
gaan drinken. Daar genieten ze hier allemaal van … Veel van onze mensen zijn bij
uitstappen buitenshuis aangewezen op een rolstoel en zijn er niet altijd voldoende
helpende handen om met de ganse groep op pad te gaan. Daarom werken we met een
beurtrol en gaan onze stagiaires vaak met enkele bewoners op pad.
Op Brand 6 is er leven in de brouwerij. Omdat de groep en de zorg groter geworden
is, werd het drukker in de leefgroep en hebben we de keuze gemaakt om onze leefgroep tussen 17 en 20 uur te splitsen. Ook werd het takenpakket van de begeleiding
onder handen genomen. We geven voortaan het grootste deel van de was en de plas
uit handen en wordt er twee keer per week een maaltijd aan huis geleverd. Ook
hebben we hulp gekregen van Els, een zorgkundige, die een aantal praktische taken van de begeleiding heeft overgenomen zodat de begeleiding er meer kan zijn voor de bewoners. Zo
helpt ze bijvoorbeeld met het eten voor te bereiden, koken, winkelen, lakens verversen, de
bewoners wassen of verzorgen …
Op Brand 6 zijn er zoals in elk huishouden wel
eens conflictjes, maar het is ook een groep die
hard aan elkaar hangt en waar toch veel begrip is voor elkaar. ’s Avonds bevinden de
bewoners zich meestal in de leefgroep en wordt er vooral tv gekeken. Familie en
thuis zijn hier topfavorieten!
8

Vele bewoners beoefenen tijdens de weekavonden nog allerlei hobby’s. Rosita gaat
op maandag turnen op de Rozenberg in Mol. Tweewekelijks op maandag gaan Mia,
Willy en Babs tekenen in Turnhout. Op dinsdag gaat Babs zwemmen bij de zwemclub
in Geel en Mia gaat badmintonnen in het sportpark van Brasel (Dessel). Woensdag
gaat Tinne hockey spelen in Mo –Donk. Op vrijdagavond kan je Willy in de zomer
vinden in de eco-demotuin van de gemeente Mol. Hier worden door vrijwilligers allerlei groenten en kruiden gekweekt. En op zaterdag gaan Tom en Willy om de 2 weken bowlingen.
Naast een goede dagbesteding zoeken voor
onze bewoners, moet er natuurlijk ook nog
gewerkt worden in het huishouden. Zo heeft
elke bewoner zijn dagelijkse taakjes zoals
afwassen, afdrogen, de tafel dekken enzovoort. Op maandag is het onze vaste poetsdag
en hebben de bewoners een poetstaak. Zo
poetst Christel C bijvoorbeeld elke maandag
de gang en Tinne poetst de badkamers en ga
zo maar door …
Kortom, op Brand 6 valt er elke dag wel iets te beleven !

BEWEGEN BEWEGEN BEWEGEN
Lierseweg – Foorloop in Dessel
Op een zonnige maandag hebben onze
bewoners van de Lierseweg meegedaan
met de Desselse Foorloop. Zoals je ziet
hebben ze het beste van zichzelf gegeven.

Mei 2017 – Andere Sportdag
5 mei zijn we met zen allen naar de Andere
Sportdag geweest in Balen. We mochten
over een grote plastieken bal rollen, met de
ballen gooien, we konden er zelfs een wedstrijdje volleyballen. Onder ons thema
zeggen wij ook : ‘Wij zijn goed bezig!’.
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Aangezien we al een tijdje aan het werken zijn rond het thema bewegen hebben de
gebruikers van onze Atelier in Herentals er een heuse sportdag erop zitten.
Op een zonnige dinsdag maakten ze zich klaar om te gaan sporten in het Netepark.
Nadat ze wat gegeten hadden en zich goed ingesmeerd hadden tegen de zon gingen
ze er volledig voor!

Petanque
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Brand 3 – Mol
Brand 3 is heel goed bezig rond het thema bewegen. Zij gaan om de 2 weken op vrijdagnamiddag
sporten. Als het slecht weer is gaan ze naar de
sporthal, en als het zonnetje schijnt gaan ze naar
de petanquebaan, minigolfen, een fietstochtje of
een heuse foto zoektocht.

Juli 2017 – Dagcentrum Herentals gaat fietsen en wandelen

het natuurlijk tijd voor een terrasje.

Ook de 9 gebruikers van Dagcentrum Herentals hebben zich van hun sportiefste kant laten
zien: een gezellig fietstochtje. Diegene die
niet meegingen fietsen maar die liever gaan
wandelen zijn de honden Max en Iko van Lut
gaan halen voor een verkwikkende wandeling.
Na de aangename fietst- en wandeltocht was

HEB JE DIT AL GEZIEN?
Beachvlaggen
Heb je al gezien dat wij nieuwe beachvlaggen hebben?
Je zal onze beachvlag zeker zien tijdens onze evenementen. We gaan voor meer naambekendheid en dit is
de uitstekende methode om ons bekender te maken.

Rotary Club Mol deelt uit
Tijdens een plechtigheid heeft Rotary Club Mol
een aantal onderwijs- en sociale projecten verblijd met een gulle schenking. In totaal werd
30 000 euro toegekend. Dat bedrag is voornamelijk afkomstig van de opbrengst van het jaarlijkse Maatjesfestival. Wij konden dankzij een
deel van de schenking investeren in veilige deursloten om de privacy van de bewoners te garanderen. Bedankt Rotary Club Mol!!

11

Atelier Mol – Jeroen Meus
Wat waren we verrast toen we Jeroen Meus
zagen! Hij kwam in onze eco demo tuin groentjes
halen om in zijn gerechten voor het programma
‘Dagelijkse Kost’ te gebruiken. Jeroen Meus
verbleef op het Zilvermeer. De eerste 3 weken
van augustus gaan de uitzendingen over Mol en
met wat geluk zie je ons wel verschijnen.
Als er een BV in onze tuin zit, dan zijn we er als
de kippen bij om er mee op de foto te gaan.

KALENDER
Noteer alvast volgende data in je kalender:
 Dinsdag 15 augustus 2017 : Moederdagontbijt (als bijlage het inschrijvingsformulier van ons 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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