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Het was weer een heel druk maar ook en  heel warm eindejaar bij Den Brand. 

Vele organisaties deden iets speciaal voor Den Brand. Via de Warmste Week of op 

zichzelf. 

Los van de geschonken bedragen, zijn we heel blij met al die warme aandacht die we 

zo krijgen van elk van die organisaties. Het is en blijft ook nodig.  Daarom: dankuwel! 

Al die giften maken voor ons immers de extra’s mogelijk. Het gaat om dingen die we 

niet met ons normaal budget kunnen aanschaffen.   

 

Zelf zaten we ook niet stil: in Herentals openden we onze eerste Kerst- Pop Up.  

We mochten de spulletjes die we maken in het Dagcentrum of het Atelier tijdens de 

kerstperiode verkopen in een leegstaand winkelpand. Een groot succes! 

 

Aan het begin van het jaar maken we natuurlijk ook weer plannen. 

Naast in de eerste plaats elke dag opnieuw heel goed te zorgen voor al onze bewoners 

en bezoekers, willen we dit jaar vooral rond drie zaken werken: 

 De voorbereiding en introductie van het verplichte  systeem van de woon –en l 

 eefkosten (ten laatste 1/1/ 2021)  dat in de plaats komt van de huidige vaste 

dagvergoedingen. Daar horen helaas ook weer nieuwe contracten bij.  

 Alle hindernissen wegwerken om zowel in Herentals als in Mol onze bouwplannen 

voor de volgende jaren te kunnen realiseren. 

 De mogelijkheden van de software-pakketten die we de laatste twee  jaar hebben 

geïnstalleerd verder benutten. Zo is er een pakket om de dossiers van onze be-

woners beter op te volgen. Dit systeem vervangt de over heel de organisatie ver-

spreide (dubbele) informatie en brengt alles samen onder één pakket: gegevens, 

administratie, pedagogische aanpak, aanwezigheden, enz . Dat pakket is ook nodig 

om de woon-en leefkosten per bewoners secuur in kaart te brengen. De toegang 

is streng gereglementeerd. Ieder krijgt maar toegang tot de informatie die hij 

of zij in zijn specifieke job nodig heeft.  

 

Bovenop dit alles moeten ook wij, net zoals de cultuursector, de besparingen van de 

overheid ondergaan.  Maar wij staan niet op een podium. Wij zorgen! 

De besparingen gaan enkel over werkingskosten en zullen geen tewerkstelling doen 

sneuvelen. 

 

Het belooft dus zeker een gevuld 2020 te worden. Tot ergens in Den Brand! 

Jo Stas 
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EVENEMENTEN 

Brandavond (14/11/2019) 

Alle familieleden en bewindvoerders van bewoners en gebruikers van Den Brand wer-

den uitgenodigd voor een info avond. Onze ‘Brandavonden’ organiseren we 2 keer per 

jaar om meer uitleg te geven over alles dat reilt en zeilt binnen onze vzw. In november 

werd er uitgelegd wat de veranderingen in facturatie naar woon- en leefkosten zal 

inhouden. In dit nieuwe systeem moeten we bij de facturatie transparanter al de 

verschillende doorgerekende kosten aangeven. We stappen af van de vaste dagprijs 

en zullen meer de echt gemaakte kosten aanrekenen. Zowel vaste (bv: huur) als vari-

abele (bv: vervoer, uitstappen, …). Later op het jaar zeker meer informatie daarover! 

 

Daarna werd er uitgelegd wat de 2de correctiefase van de overheid betekent voor de 

gebruiker. Hierover lees je meer onder de rubriek ‘gebruikersraad’.  

 

We hopen dat iedereen weer een beetje wijzer is geworden met deze informatie. 

Moest je hierover toch nog vragen hebben, twijfel dan niet om ons te contacteren!   
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Mosselfeest Herentals (30/11/2019) 

We spreken van alweer een geslaagde editie van ons jaarlijks mosselfeest in Heren-

tals! Er kwamen zo’n 600 mensen eten in de lokalen van basisschool De Vesten. De 

mosselen, het stoofvlees en de videe gingen vlotjes binnen. Het atelier en dagcentrum 

van Herentals had een kraampje opgesteld met allerlei mooie, handgemaakte decora-

tie. Ook dat trok veel nieuwsgierigen zo vlak voor Kerstmis.  

De muziekgroep van Den Brand ‘De Brand Band’ gaf een spetterend optreden voor de 

bezoekers. Sfeer en gezelligheid: een dikke 10!  

 

We willen iedereen die langskwam bedanken! Ook de Herentalse handelaars die voor 

mooie tombolaprijzen zorgden, krijgen een dikke merci!  

 

   
 

Kerstmarkt - Atelier Mol (30/11/2019) 

Het atelier van Mol organiseert al enkele jaren een eigen kerstmarkt. Ze toveren de 

kelder in de Spoorwegstraat om tot een gezellig winterwonderland. De bewoners en 

begeleiders zijn maanden van tevoren bezig met de voorbereidingen. Ze hadden veel 

kerstbomen, kerstmannen, kerstballen, … gemaakt maar je moest er snel bijzijn. Rond 

4 uur in de namiddag was bijna alles verkocht! De bezoekers konden zich verwarmen 

aan een chocomelk of glühwein. Enkele vrijwilligers van De Ecodemotuin zorgden voor 

heerlijke pizza’s in hun flamkuchen oven.     
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Nieuwjaarsreceptie voor medewerkers (30/01/2020) 

Een nieuw jaar? Dat moet gevierd worden! Alle medewerkers van Den Brand waren 

uitgenodigd om het glas te heffen op het komende jaar. We luisterden aandachtig 

naar de speech van Jo Stas. Hij gaf een overzicht van het afgelopen jaar, van de 

planning in 2020 maar spoorde alle personeelsleden ook aan om te bedenken waar Den 

Brand in 2025 wil staan.  

 

Er werden enkele medewerkers in de bloemetjes gezet. Marijke (Beschermd Wonen 

Mol), Nancy (Lierseweg), Patrick (Logistiek) en Marleen (Vliegende) zijn dit jaar 25 

jaar in dienst bij Den Brand. We willen hen enorm bedanken om zich al die jaren in te 

zetten voor onze bewoners en de ganse vzw!  

Daarna kon iedereen genieten van een hapje en een drankje. Het bijbabbelen duurde 

tot in de late uurtjes.   
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UITSTAPPEN 

Kerst in de groepen 

December is de ideale tijd om 

te shoppen. Dat dachten de be-

woners van Brand 6 ook! Ze ver-

trokken om half 10 richting 

Wijnegem met veel goesting en 

een volle portefeuille. Het hele 

shoppingcenter was prachtig 

versierd. Overal stonden er 

kerstbomen en klonk de kerst-

muziek door de boxen. ’s Mid-

dags vulden ze bij Lunch Garden 

hun maag zodat ze verder kon-

den winkelen.  

 

De buit was de moeite: Franky en Willy kochten een kersttrui, Babs vond een mooie 

ketting en Lief ging met een paar oorbellen naar huis. Er werden ook cadeaus gekocht 

om onder de kerstboom te leggen. Rond half 4 was iedereen moe geshopt en reed de 

bus terug richting Mol.    

 

 
 

In het dagcentrum van Lier kozen ze voor een HO-HO-HO kerstfeest. Bij een ge-

slaagd kerstfeest hoort lekker eten, cadeautjes en kerstmutsen. Check, check en 

check! Oja: en de groepsfoto niet vergeten. Check!  
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Driekoningen (6/01/2020) 

Het atelier van Mol had hoog bezoek op 6 januari. Ze kregen geen 3 maar wel liefst 

5 koningen op bezoek! Het gezelschap trok onze Molse projecten rond op zoek naar 

‘nen nieven hoed’. Spijtig genoeg hebben ze er geen gevonden maar dat kon de pret 

niet bederven. Overal waar ze zongen, kregen ze iets lekkers om te eten en te drin-

ken.  

   
 

Nieuwjaarsfeesten in de groepen 

Om 10u stonden de gebruikers van het atelier en dagcentrum Herentals klaar in hun 

feestkledij. In totaal met 45 personen reden ze richting Postel voor hun nieuwjaars-

feest. Het eten in de Kaasboerin was een verse groentesoep met balletjes en daarna 

frietjes met videe en groenten. Als dessert kregen ze een lekker ijsje. ’s Avonds 

werden sandwiches met hesp en kaas uitgedeeld. Rond 17u15 is de bus hen terug ko-

men halen. Het was heel leuk, bijna iedereen heeft gedanst. De huisdj Barry Grimm 

was er en ook de Havenzangers traden op. Lekker eten, zingen en dansen. Wat moet 

een mens meer hebben!  
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Op de Lierseweg werd er ook gezellig ge-

vierd tijdens een etentje. De bewoners 

gingen samen met alle begeleiders en sta-

giaires naar de Sportagon in Tessen-

derlo waar ze goed verwend werden! Ie-

dereen deelde en kreeg cadeautjes. Er 

werd een spelletje bowling gespeeld en na-

tuurlijk ook heerlijk gesmuld. Nadien wer-

den ze nog verrast met een heerlijk ijsje 

uit de ijskraam!  

 

De bewoners van Huize Boni Wouters (Schoolstraat) vierden hun nieuwjaarsfeest in 

de Mansarde in Tielen. Ze hebben hier heerlijk gegeten en gedronken. Voor wie nog 

een plekje had, was er zelfs een dessertje! 

Maar voor de meesten was het hoogtepunt van de dag de jaarlijkse cadeautjes! Ie-

dereen trekt vooraf een naam en dan spelen ze geheime kerstman of -vrouw! Ca-

deautjes zoeken was niet altijd gemakkelijk, maar iedereen was kei content met zijn 

pakje! Dat kan je wel zien op de foto’s.  

 

     
 

Alle feestjes waren heel gezellig! We kijken uit naar volgend jaar!  

 

Bal Special (31/1/2020) 
 

 

Bal Special is een jaarlijkse traditie in den 

Brand. Een deel van onze bewoners zetten 

hun feesthoed op (zoals je kan zien op de 

foto) en trekken in grote groep richting 

Genk. Ook dit jaar was het een geweldig 

feestje!  
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KLUSJES 

   

 

Op Brand 5 (huis) heeft onze logistieke 

dienst een keukentje bijgeplaatst op de 

kamer bij Dorien en René.  

Er moeten nog een paar details worden af-

gewerkt maar ze kunnen alvast beginnen 

koken. 

 

We wensen ze veel kookplezier! 

 

 

PERSONEELSBERICHTEN 

We mogen enkele nieuwe gezichten verwelkomen in het 

team van Den Brand. Het dagcentrum van Lier krijgt 

twee nieuwe begeleiders. Lissa en Stien zullen het 

kleine maar fijne team van Lier vervoegen. De huizen in 

Herentals zullen blinken zoals nooit tevoren met de 

nieuwe logistieke hulp van Pascale. Welkom dames!  

 

 

BEWONERS 

Op 18 november is Kristof opgestart in LIW Herentals (Bolwerkstraat). Hij kwam 

voordien al naar het Dagcentrum in Herentals en dat loopt verder. De opstart is 

goed verlopen en ook het verblijf zelf gaat goed. Hij is heel tevreden en kan het 

goed vinden met zijn medebewoners. Hij heeft er lang naar uitgekeken. De leef-

groep is na zo’n 3 jaar weer compleet. Welkom Kristof!  
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SCHRIJFTALENT 

Dit spannende verhaal werd geschreven door Nicholine (gebruiker Dagcentrum Lier).  

 
Jip en Janneke op winkelbezoek      

 
                

                                

Dit verhaal begint op een druilige regen-

dag. 

Jip zou graag buiten spelen maar het re-

gent pijpenstelen buiten. Hij verveelt zich 

dood. 

“Mama?”: vraagt Jip. 

“Ja” zegt mama. 

Jip vraagt: “Wat kan ik doen vandaag 

mama?” 

Mama denkt na. 

Dan zegt ze: “Je bent al lang niet meer bij 

Janneke op bezoek geweest.” 

“Klopt”: zegt hij. 

Jip geeft mama rap een kus en is op een 

wip bij Janneke. 

Janneke is héél blij met het weerzien van 

Jip en ze geeft hem een dikke knuffel. Dan 

beginnen ze te spelen. 

 

Ze spelen cowboy en indiaantje. 

Jip is de cowboy en Janneke de indiaan. 

Na een haf uurtje spelen roept de mama 

van Janneke haar dochter en Jip bij zich. 

“Zouden jullie iets voor mij willen doen?” 

vraagt ze. 

“Ja” zeggen Jip en Janneke in koor. 

“Dat is lief” zegt de mama van Janneke te-

gen hun. 

Ze stuurt de 2 kinderen met een briefje naar 

de winkel. 

 

Omdat het niet meer regent gaan ze met de 

fiets. 

Ze gaan naar Albert Heijn. 

Na 10 minuutjes fietsen kan het winkelen 

beginnen. 

 

Ze beginnen bij de groenten en fruit rayon. 

Daar hebben ze appel, banaan, tomaat, 

wortel en ajuin nodig. 

Daarna passeren ze ook nog bij de char-

cuterie, koekjes en drankrayon. 

 

Als ze alles hebben gaan ze naar de kassa. 

Ze leggen voorzichtig hun boodschappen 

op de band. 

Als alle boodschappen op de band liggen, 

leggen ze het beurtbalkje erachter. 

Ze wachten hun beurt af. 

 

De persoon voor hun heeft enorm veel bij. 

Na 5 minuutje wachten is het hun beurt. 

De winkeljuffrouw scant alles en Jip en Jan-

neke laden in. 

Ze steken alles in hun winkeltas in hun 

fietszak en rijden naar huis. 

 

Onderweg naar huis rijdt Janneke per on-

geluk een katje dood. 

Janneke huilt en Jip troost haar. 

“Het was een ongelukje” zegt Jip tegen 

Janneke. 

Maar Janneke heeft er geen oren naar. 

 

Ze pakt haar GSM en belt naar de NCIS. 

Janneke zegt: “Ik heb een moord begaan.” 

We komen er zo aan, hoort ze aan de an-

dere kant van de lijn. 

 

Een aangekomen op het plaats van delict 

zien de mannen van de NCIS dat het om 

een katje gaat. 

Jip en Janneke worden niet gestraft. 

NCIS vindt het een grappig verhaal. 
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GEBRUIKERSRAAD 

Op 19 december 2019 was het de laatste gebruikersraad van het jaar. Tijdens deze 

gebruikersraad werd uitleg gegeven over de veranderingen die al gebeurd zijn of nog 

zullen gebeuren in de loop van 2020. 

 

Zo ging het onder andere over ‘correctiefase 2’. De overheid wil hetzelfde budget 

geven aan mensen met dezelfde vraag en nood aan ondersteuning. Momenteel krijgen 

mensen met dezelfde zorgvraag vaak nog een verschillend budget en dit is niet cor-

rect. In de komende jaren zullen deze verschillen verdwijnen zodat op het einde ie-

dereen het passende budget heeft. 

 

Vanaf dit jaar moeten we ook besparen op de werkingsmiddelen. Dit zijn de centen 

die Den Brand van de overheid krijgt om bv. verwarming, computers, bureaumateriaal, 

enzovoort te betalen. Iedereen van Den Brand zal hiervoor zijn steentje bijdragen. 

Vervolgens werd aan de hand van een presentatie uitleg gegeven over de woon- en 

leefkosten. Dit jaar zal de ‘dagprijs’ zoals nu gekend, verdwijnen. In de plaats komt 

een factuur op maat voor elke gebruiker. 

 

Tot slot werden enkele activiteiten besproken. Zo kwam onder andere de Brandolym-

pics, zigeunerfjeste, mosselfeest, uitstappen naar Efteling en Bobbejaanland aan 

bod. We leren hieruit dat deze activiteiten vooral plezant waren! 
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POP-UP WINKEL ATELIER HERENTALS 

Het atelier van Herentals heeft in december een ganse maand een pop-up winkel uit-

gebaat in de Zandstraat in Herentals. Middenin de bekendste winkelstraat van deze 

stad mochten onze gasten en begeleiders een tijdelijke winkel openhouden. Super 

spannend want het was de eerste keer dat we ergens een echte winkel hadden. Het 

was wel ‘werkendag’ want in een winkel moet je natuurlijk iets kunnen kopen en liefst 

een grote keuze hebben. Aangezien we alles zelf maken, moesten de gasten een 

tandje bijsteken! Ze maakten mooie kerstdecoratie zoals kerstbomen, theelichthou-

ders, zelfgemaakte kaarsen, … . Je vond er ook toffe cadeautjes om onder de kerst-

boom te leggen zoals armbandjes, totebags, warmwaterkruiken, … .  

 

           
 

 

SPONSORING 

Bedankt aan Kemin!  
Een groep medewerkers van Kemin uit Herentals deed de loopschoenen aan en jogde 

mee voor het goede doel tijdens de Warmathon. Als bedanking ging onze ‘Brand band’ 

optreden in hun bedrijf. Nadien kreeg iedereen een lekkere wafel. Wat een toffe 

samenwerking tussen Kemin en Den Brand!  
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Bedankt aan het Zilvermeer!  
Het personeel van het Zilvermeer kon tijdens de middagpauze hotdogs en pizza’s 

kopen. Een deel van de opbrengst kwam onze richting uit.  

 

Bedankt aan basisschool Millekemol! 
Millekemol organiseerde een gezellige 

kerstmarkt met allerlei lekkers dat de kin-

deren zelf gemaakt hadden. Er was ook een 

optreden van het kinderkoor! Rosita (bewo-

ner Brand 6) gaat elke vrijdag helpen in de 

kleuterschool. Een deel van de opbrengst 

mocht Den Brand in ontvangst nemen.  

 

Bedankt aan Miko Koffie!  
Bij een goede kop koffie horen straffe 

collega's. En dat hebben ze bij Miko 

Coffee geweten. Voor de De Warmste 

Week werd er gebakken en gekookt dat 

het een lieve lust was. Het resultaat van 

zoveel samenhorigheid en teamwork 

kan je lezen op volgende link: 
https://www.mikocoffee.com/be-nl/miko-

luncht-for-life-brengt-4-500-euro-
op/?fbclid=IwAR1ZohDNiO-t923KRTveJBVn-

ZoAi440m4P1Z8nmZQYTq_Y8ntTVSY-ZWRjA   

 

Bedankt aan de Millegemse tieners!  
De kinderen van onze medewerkers laten hun warm hart zien. Paulien, dochter van 

Bieke (begeleider Brand 6) heeft samen met enkele meisjes van haar klas de handen 

uit de mouwen gestoken. Met een beetje hulp van de mama’s werden er cupcakes, 

bruisballen en kersttakjes gemaakt. Ze trokken door de Millegemse straten om hun 

eigen creaties te verkopen en sprokkelden een mooi bedrag bijeen. De helft hiervan 

is bestemd voor Den Brand. Tot slot componeerden ze een eigen lied. Dat kan je be-

luisteren via volgende link: https://photos.app.goo.gl/2R3TtbtCHnUoPGmm6  

Dankjewel meiden om aan ons te denken en bijzonder fijn dat jullie een stuk van jullie 

vrije tijd aan ons geven. Wij vinden dit TOP!  

 

Bedankt aan Van Eccelpoel! 
Deze Herentalse handelaar is al jaren sympathisant van Den Brand. Ook dit jaar 

mochten we rekenen op hun steun. Zij bakten wafels en verkochten deze ten voor-

dele van Den Brand. 

 

https://www.facebook.com/MikoCoffee/?__tn__=K-R&eid=ARDwOwUxdn91kJn9UsDeq-TnujCV5HIrscNvS_ccJ7scGo6ndsY5nARRu-6iftyj31EfuyFqJZ_F5FpA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1pT_PlCJqHZkNO4Sq21XnWL2-T6Ka3TBUl1DFrazfD2AfDFn29l7K_nz9kM6b2qLb9UGICGZLp0YR_V06RVe379qGx_YpURg-FLuctEX2f7SGWUdZJj7TAM9nqDVsv3gzxoj5KK0FY3BzkIiENUzLS1i9QiAcpBy6glueQS8DFG2uU6wVEVQ6yrqoQdKzbJcpZ26UM1s_MQmIFKDadKoOlXnQMaqUL5h49kb-OWswvHw-LgGkirjT3ql_hJ5TrgvJ4UFuE_yDq9G45oVfJe0jqgxJkiD0Z9Himhmr7jr4ONhgXcK-7m40yIyI1c1svts1sEMTZ1y3mPJegap-d746cQ
https://www.facebook.com/MikoCoffee/?__tn__=K-R&eid=ARDwOwUxdn91kJn9UsDeq-TnujCV5HIrscNvS_ccJ7scGo6ndsY5nARRu-6iftyj31EfuyFqJZ_F5FpA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1pT_PlCJqHZkNO4Sq21XnWL2-T6Ka3TBUl1DFrazfD2AfDFn29l7K_nz9kM6b2qLb9UGICGZLp0YR_V06RVe379qGx_YpURg-FLuctEX2f7SGWUdZJj7TAM9nqDVsv3gzxoj5KK0FY3BzkIiENUzLS1i9QiAcpBy6glueQS8DFG2uU6wVEVQ6yrqoQdKzbJcpZ26UM1s_MQmIFKDadKoOlXnQMaqUL5h49kb-OWswvHw-LgGkirjT3ql_hJ5TrgvJ4UFuE_yDq9G45oVfJe0jqgxJkiD0Z9Himhmr7jr4ONhgXcK-7m40yIyI1c1svts1sEMTZ1y3mPJegap-d746cQ
https://www.facebook.com/dewarmsteweek/?__tn__=K-R&eid=ARDazuSMPHpA4ek7G8x8QKp13YQunGVq5gkFuo2fld-BOWjSAMhTI08ik-PbCGlHkBNfgYAw5vl8JpeV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1pT_PlCJqHZkNO4Sq21XnWL2-T6Ka3TBUl1DFrazfD2AfDFn29l7K_nz9kM6b2qLb9UGICGZLp0YR_V06RVe379qGx_YpURg-FLuctEX2f7SGWUdZJj7TAM9nqDVsv3gzxoj5KK0FY3BzkIiENUzLS1i9QiAcpBy6glueQS8DFG2uU6wVEVQ6yrqoQdKzbJcpZ26UM1s_MQmIFKDadKoOlXnQMaqUL5h49kb-OWswvHw-LgGkirjT3ql_hJ5TrgvJ4UFuE_yDq9G45oVfJe0jqgxJkiD0Z9Himhmr7jr4ONhgXcK-7m40yIyI1c1svts1sEMTZ1y3mPJegap-d746cQ
https://www.facebook.com/dewarmsteweek/?__tn__=K-R&eid=ARDazuSMPHpA4ek7G8x8QKp13YQunGVq5gkFuo2fld-BOWjSAMhTI08ik-PbCGlHkBNfgYAw5vl8JpeV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1pT_PlCJqHZkNO4Sq21XnWL2-T6Ka3TBUl1DFrazfD2AfDFn29l7K_nz9kM6b2qLb9UGICGZLp0YR_V06RVe379qGx_YpURg-FLuctEX2f7SGWUdZJj7TAM9nqDVsv3gzxoj5KK0FY3BzkIiENUzLS1i9QiAcpBy6glueQS8DFG2uU6wVEVQ6yrqoQdKzbJcpZ26UM1s_MQmIFKDadKoOlXnQMaqUL5h49kb-OWswvHw-LgGkirjT3ql_hJ5TrgvJ4UFuE_yDq9G45oVfJe0jqgxJkiD0Z9Himhmr7jr4ONhgXcK-7m40yIyI1c1svts1sEMTZ1y3mPJegap-d746cQ
https://www.mikocoffee.com/be-nl/miko-luncht-for-life-brengt-4-500-euro-op/?fbclid=IwAR1ZohDNiO-t923KRTveJBVnZoAi440m4P1Z8nmZQYTq_Y8ntTVSY-ZWRjA
https://www.mikocoffee.com/be-nl/miko-luncht-for-life-brengt-4-500-euro-op/?fbclid=IwAR1ZohDNiO-t923KRTveJBVnZoAi440m4P1Z8nmZQYTq_Y8ntTVSY-ZWRjA
https://www.mikocoffee.com/be-nl/miko-luncht-for-life-brengt-4-500-euro-op/?fbclid=IwAR1ZohDNiO-t923KRTveJBVnZoAi440m4P1Z8nmZQYTq_Y8ntTVSY-ZWRjA
https://www.mikocoffee.com/be-nl/miko-luncht-for-life-brengt-4-500-euro-op/?fbclid=IwAR1ZohDNiO-t923KRTveJBVnZoAi440m4P1Z8nmZQYTq_Y8ntTVSY-ZWRjA
https://www.facebook.com/hashtag/denbrand?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBk8_r9TrlQqQLMNz4U5e40e9S92vWpPKzm8DoBs2CzAxWeq6KHO2wEKM19PWiRBJRDoMbMZwZhaOq9QMbtd9fgcXdgwDtkHYyRK5I2bHDbM2eCvPofi_vbRal7uI1EEfimcfzNVzkrwOvDKjXcTEQWigzqQhTfM1KmQDg34kg_9akXT8vwUv_XDnTTCW9nilMS7nEUAnHo61orMjEbFRdna9QKm4dv_R8jiw1LXy7rEA1h91uS-YsPHN1sS2kyBC9D_Fg75T0LvIsRT4SOl6-9LQbGOxDEUfPsKNA24MFZAFOUK-Eviqb3sbqqTsipWRmhmpkMzysJ2jiPZrGMrh3pTzQ3XIXQ-pqySg&__tn__=%2ANK-R
https://photos.app.goo.gl/2R3TtbtCHnUoPGmm6?fbclid=IwAR1I62MnTIzHsY_8ffMHS1iJCH91-pTljxZ2sUcmBWFIq4EQ-GiJNYy_7LE
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Bedankt aan La Buena Vida! 
Van elke fles wijn die verkocht werd op 29 november, schonk de Molse wijnhandel 

15% aan Den Brand. Santé!  

 

Bedankt aan DECA Packiging Group!  
Bij Deca, een Herentalse onderneming, kon je je dans-

benen loszwieren for life! Op 30 november ’19 bouw-

den ze een ferm feestje dat zorgde voor een ferm 

bedrag voor Den Brand!  

 

Bedankt aan het Wascenter!  
Huishoudelijke taken kunnen ook ontspannend zijn. In het Wascenter Mol kon je in 

december je wasje draaien en tegelijk een kop koffie drinken. Dit laatste allemaal 

ten voordele van Den Brand voor de De Warmste Week. 

 

Bedankt aan de toeristische dienst van Mol! 
Tijdens ‘Mon Mol Martre’ begin augustus, konden bezoekers mini schilderijtjes kopen. 

Op de achterkant van die schilderijtjes hadden de gasten van het atelier in Mol stic-

kers gekleefd. Als dank schonk de toeristische dienst een deel van de opbrengst aan 

het atelier. Ze hebben hiermee een IPad gekocht.  

 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/wascenterMol/?__tn__=K-R&eid=ARBj6jblaLVLD_lsjQuBUje4bYUlzu2hpNetK9d7Mivbm9-UUpcBB6ZqObQA_rPegFDUtL6IQpGVW2zw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDLh2icIJwmZRTKLcOI8Pw5EP_fv3Vs6--bh4pGRDC-Rq0oe9fFsZsVgpBG4SWfCwhICQItwUIUOvRI4A8bH__P8XJ-8cBLvewha9hE8qZ16moy8wA0EkAVWIpARt8q819lNLQyCO70uhkAwP63wIXoySGAQ3OGBiQ_Du49aXOV76fKWr0teEw8FsZpvP5rPGLljFvRqlnI47fYSQSvjC3xwmrjIqOG1GQoAaRKYYWv7e75LzkMIXqYiZVOF5jK_ZaFq6rkgWgxALmydOFkZWhOh_SWwueIPddeXsqOj99dQXv_AnSMwASJVf3gSP1jwrs6oOzxJ0qhA7_R4try0TxvBg
https://www.facebook.com/dewarmsteweek/?__tn__=K-R&eid=ARDH1bFif6DgZmHKUkQRQMnfcGpYXvVhCzRVtYOzvCNF_pZFt_rXKqermV8bmj-556G1944eqcPdz1GX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDLh2icIJwmZRTKLcOI8Pw5EP_fv3Vs6--bh4pGRDC-Rq0oe9fFsZsVgpBG4SWfCwhICQItwUIUOvRI4A8bH__P8XJ-8cBLvewha9hE8qZ16moy8wA0EkAVWIpARt8q819lNLQyCO70uhkAwP63wIXoySGAQ3OGBiQ_Du49aXOV76fKWr0teEw8FsZpvP5rPGLljFvRqlnI47fYSQSvjC3xwmrjIqOG1GQoAaRKYYWv7e75LzkMIXqYiZVOF5jK_ZaFq6rkgWgxALmydOFkZWhOh_SWwueIPddeXsqOj99dQXv_AnSMwASJVf3gSP1jwrs6oOzxJ0qhA7_R4try0TxvBg
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Dankzij een vriendengroep van Sta-

minee De Crawaett uit Lille kan ie-

dereen in het Dagcentrum van He-

rentals nu ook mooi buiten zitten als 

het zonnig en warm is. Ze schonken 

ons een fijne zonnetent!  

 

 

 

 

 

Met al deze sponsoring kunnen we voor onze bewoners leuke dingen kopen en organi-

seren. Zo staat er in februari een carnavalsfuif gepland en organiseren we in oktober 

een kiennamiddag voor alle bewoners en gebruikers. De pistolékes, sandwiches, koek-

jes, … maar ook de huur van de zaal en het busvervoer kan met deze centjes betaald 

worden!  

 

Dankjewel om aan ons te denken!  

Bij Den Brand vzw worden we er helemaal warm van! 
 

 

 

 

KALENDER 

 

 Zondag 1 maart 2020: Italiaans Festijn in Mol 

 

 Vrijdag 15 mei 2020: 15-jarig bestaan dagcentrum Lier 

 

 zaterdag 15 augustus 2020: Moederdagontbijt 

 

 Zaterdag 28 november 2020: Mosselfeest, Herentals 

 

 

https://www.facebook.com/denbrand.vzw/?__tn__=K-R&eid=ARAbpJDSEGSqGRKGTeghrXbyM_nn8cwD0ohqmWehbFLa8mrjlqDMHfcu1_ElyDOGWX2xPzJmfhNyo5UV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1pT_PlCJqHZkNO4Sq21XnWL2-T6Ka3TBUl1DFrazfD2AfDFn29l7K_nz9kM6b2qLb9UGICGZLp0YR_V06RVe379qGx_YpURg-FLuctEX2f7SGWUdZJj7TAM9nqDVsv3gzxoj5KK0FY3BzkIiENUzLS1i9QiAcpBy6glueQS8DFG2uU6wVEVQ6yrqoQdKzbJcpZ26UM1s_MQmIFKDadKoOlXnQMaqUL5h49kb-OWswvHw-LgGkirjT3ql_hJ5TrgvJ4UFuE_yDq9G45oVfJe0jqgxJkiD0Z9Himhmr7jr4ONhgXcK-7m40yIyI1c1svts1sEMTZ1y3mPJegap-d746cQ
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CONTACT 

Wens je 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/denbrand.vzw
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