Beste bekenden van Den Brand,
Buiten wordt het nu echt frisser, de doden van de familie of van de oorlog zijn weer herdacht.
Kerstmis en de feestdagen zijn ineens weer heel dichtbij. En het leek alsof het jaar pas was
gestart.
Ook voor Den Brand is het jaar weer snel en goedgevuld voorbijgevlogen zowel voor onze
bewoners en gasten van het dagcentrum als voor het Team Den Brand.
Heel wat klassieke, leuke activiteiten en evenementen passeerden de revue: Carnaval, Italiaans festijn, vlindermoment, zomerbarbecue op de zigeunerfeesten, de jaarlijkse reis van Den
Brand, driedaagse met het eigen huis of dagcentrum, kiennamiddag, … en binnenkort natuurlijk Mosselfeest!
Maar ook de teams zaten niet stil: natuurlijk zorgen voor onze bewoners en het verder op
punt stellen van hun begeleiding, de uitvoering van de afspraken uit de nieuwe contracten
(IDO’s), maar ook energie in nieuwe software, installatie van wifi in heel Den Brand, verdere
beveiliging van de gebouwen (poorten, sloten,…), een muziekkelder, zonnewering aan het DC,
nadenken over de Woon-en leefkosten en de verdere voorbereidingen van Huis Anna, ons
langverwacht project in Herentals.
We kregen bovendien een extra boost doordat de extra middelen die de overheid ons einde
2018 gaf dit jaar ten volle benut werden om de zorg en de kwaliteit in de organisatie te versterken.
Tot er in de zomer de eerste geruchten kwamen dat met de nieuwe Vlaamse regering ook een
aantal nieuwe veranderingen en besparingen opdoemden. Helaas werden die nadien ook
waar en concreet… Zo krijgt (bijna) Budgethouder een nieuw persoonsvolgend budget, een
nieuwe rugzak. Sommigen stijgen, anderen dalen.
Helaas vraagt de overheid ook een serieuze besparing in onze werkingsmiddelen. Dus helemaal niet in de zorg zelf, maar wel in alle andere uitgaven (ICT, voeding, kantoormateriaal,
gebouwen, energie,…). Op drie jaar moeten die al die kosten met ongeveer een kwart zakken!
Meteen weten we waar in 2020 veel energie zal inkruipen: kijken waar we zonder écht op
onze kwaliteitszorg in te boeten toch kunnen besparen. Bovendien moeten we ook de huidige
vaste dagprijs in de loop van het jaar inruilen voor de Woon-en Leefkosten. Dat zal ook voor
u wat veranderingen teweeg brengen. Het blijft daarbij onze bekommernis om evenwicht te
zoeken tussen draagkracht en economische haalbaarheid.
Dat allemaal mag echter niet in de weg staan om er volgend jaar met zijn allen weer een heel
fijn jaar voor Den Brand van te maken. Ik wens u allen fijne feestdagen en een gezellig, gezond
en gelukkig 2020.
Jo Stas - Algemeen Directeur
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OEPS, FOUTJE …
In de zomereditie van Brandalarm 2019 sloop een foutje.
Tijdens de Brandavond van 9 mei ’19 was het niet Sus maar wel Fons (BW Herentals) die
meer vertelde over de gebruikersraad van Den Brand.

DROEVIG NIEUWS
Soms zijn er ook droeve dagen in Den Brand!
Op korte tijd verloren we 3 van onze Bewoners/Bezoekers, Bob (33) van
het Dagcentrum in Lier, Liliane (64) van Brand 6 in Mol en Roland (72) van
Brand 1. Al hun vrienden in Den Brand zullen hen hard missen. Voor ons
blijven ze als vlinders die om Den Brand blijven vliegen.

EVENEMENTEN
BBQ voor personeel en bewoners (18/7/2019)
Een grote DANK U, voor de organisatie van de Zigeunerfeesten. We mochten hun terrein
gebruik om onze BBQ te organiseren.
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Kristof (Dagcentum Lier) was DJ van dienst. Er was veel ambiance en iedereen haalde zijn
beste danspasjes boven.

Veel plezier en goed gezelschap doen eten. Onze gasten zorgden voor lekkere groentjes,
patatjes en nog veel meer lekkers. Er werd flink gegeten. Wist je dat er 135 worstjes,
kipfilets en hamburgers gebakken werden? En dat er 25 kilo aardappeltjes werden geschild? En dat bijna alles op was? Met het buikje rond, werden we getrakteerd op een
voorstelling door het mini poppentheater en kregen we een woordje uitleg over roofvogels.

Moederdagontbijt (15/8/19)
Het Moederdagontbijt was ook dit jaar
een succes. Onze vrijwilligers staken de
handen uit de zomermouwen en prepareerden 581 ontbijten. Nieuw dit jaar,
waren de bloemen die je kon bestellen.
Een schot in de roos, kunnen we zeggen. Maar liefst 123 mama’s werden
blij gemaakt met een zomers boeket.
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Jammer genoeg liep er iets mis met de
ontbijtkoeken, waardoor we sommige
ontbijten niet helemaal netjes konden
afleveren. Onze excuses hiervoor.

Brandolympics (6/9/19) – Atelier Mol
Hét sportevenement van het jaar. Onder een stralende zon, gonsde het van vriendschap
en sportieve bedrijvigheid in de Spoorwegstraat in Mol.
De sfeer zat er helemaal in. Er werd gesport en gesupporterd. Allemaal blije en tevreden
gezichten. En na inspanning hoort natuurlijk ontspanning.
Op het terras met bijhorend drankje, kon iedereen genieten van een frietje met vleesjes
naar keuze. En wat is er nu lekkerder dan een frietje? Nog meer frietjes .
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UITSTAPPEN
Uitstap Klein Postel
Onze gasten van de Schoolstraat Herentals en het Atelier Mol gingen op uitstap naar de
paardjes van Klein Postel. Ze werden hier hartelijk ontvangen. Om te starten kregen ze
uitleg over alle paardjes en hun namen. Zo was er het kleinste paardje met de naam Pintje.
Hier werd hartelijk om gelachen! Onze gasten mochten drie paardjes uitkiezen en die moesten ze kammen en mooi maken. Dat was wel hard werken, want die viervoetige deugnieten
stonden niet stil! Onze gasten mochten vlechten, staartjes maken, klemmetjes indoen, …

Daarna was het showtime! Onze groep ging met de paarden in de piste. Hier deden ze
samen kunstjes: slalommen, bal in de ring en op een brug lopen. Iedereen had super veel
plezier. Na afloop mocht Pintje nog een showke laten zien samen met onze Marcel. Om
af te sluiten werden we nog getrakteerd op een stuk cake en cola. Wat een leuke dag!
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Huis Lierseweg blikt terug op een GE-WEL-DIGE zomer met tal van leuke uitstapjes. Ze zochten onder andere verkoeling in de Lilse bergen, genoten van een treinritje op het water en
ook de snookergolf was een schot in roos!! Ze kijken alvast uit naar de zomer van volgend
jaar .

Ook het Dagcentrum Lier genoot volop van de zomer.
In De Schorre in Boom gingen ze op zoektocht naar trollen. Een heel toffe tocht die erg
mooi gemaakt was!
De jaarlijkse Brandelier voor alle projecten. Het was weer leuk. Samen werd er een groot
kunstwerk gemaakt. Voor al wie wil: je kan het bewonderen in het dagcentrum.
We hebben het allemaal ondervonden. Het was een warme hete zomer. Lier vond hiervoor
de ideale oplossing en plaatste een klein zwembadje voor de nodige verfrissing.

Atelier Mol vierde de zomer in al zijn glorie!
Mol Tropical! Braderij in de winkelstraat om de zomer in te luiden. Lekker eten in Belle
Vue, winkelen, terrasje doen. Je kan al raden dat het superleuk was.
De gasten brachten een bezoek aan de diertjes bij Liesbeth thuis. Ze zetten hun dag verder
met shoppen in het shoppingcenter te Olen. Afsluiten deden ze met lekker gaan eten.
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Ze verrasten Mariette en Gust (oude bewoners) met bezoek in de witte Meren.
Terwijl iedereen smolt onder de hittegolf, aten ze ijsje in Olmen en bij het Ijssloeberke in
Tielen.

De verjaardag van Kilian werd gevierd met een uitstapje naar Leto. De sportiefsten van het
gezelschap reden er met de fiets naartoe.
Sinds maart tot begin oktober heeft het Atelier Mol een volkstuintje. Zomertijd is oogsttijd.
Met al de ‘groenten van eigen kweek’ gingen ze aan de slag. De hele zomer werd er lekkere
soep gemaakt voor Brand 3, de klusjemannen, de kantoren op Verlipark en uiteraard ook
voor zichzelf.
Onze kunstenaars namen ook deel aan ‘Mol mon Martre’. Ze maakten schilderijtjes, die
deel uitmaakten van het grote kunstwerk. Knap werk, mannen!

Ook in Atelier Herentals zijn het bezige bijtjes!
Ze trokken erop uit naar het Giels Bos. Hier kunnen onze gasten genieten van een heerlijk
verwarmd zwembad. Er is voor ieder wat wils. Zwembaden met mooie muziek en mooie
lichteffecten, genot verzekerd!!!
Een bezoek aan de Abdij van Averbode is ook altijd tof. Ze bakken er heerlijk brood. Onze
gasten genoten van een zalige wandeling en een rondleiding in de mooie abdij. En omdat
we altijd aan de inwendige mens denk, hebben ze er ook lekker gegeten en geproefd van
de plaatselijke, zelfgemaakte delicatessen.
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Wat is er rustgevender dan een mooi stuk natuur? Dat weten ze in Herentals . Ze bezochten de natuurpracht van Talander. Het was een heerlijke dag vol zon. Genieten van
een picknickje en een zomers mooi zelf samengesteld boeketje.
Het zonnetje en de picknick waren van de partij en iedereen haalde zijn charmes boven om
de mensen te laten kennismaken met onze zelfgemaakte producten.

Buitenbeenpop (30/08/2019)
Om de zomermaand augustus af te sluiten, vertrokken we met 72 festivalgangers naar Buitenbeenpop. Een openluchtfestival vol sfeer en bekende artiesten. Onze gasten genoten
van de optredens van Jelle Cleymans, Barbara Dex, Sergio en Christoff & Band. Er was zelfs
een surprise act! Wat dit was? Dat mag je aan onze gasten vragen .
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Reis Wallendorf, Duitsland (08/09/2019 – 14/09/2019)
Onze gasten en begeleiding waren dolenthousiast over de Reis naar Duitsland. Stefanie
laat ons mee nagenieten en kroop voor Brandalarm in de pen.
Begin september zijn we met de grote bus van Cris van Tempo Cars naar Wallendorf
gereisd. Dit is een dorpje in Duitsland. De eerste dag zijn we gaan wandelen en opeens
stonden we in Luxemburg, zo dicht bij de grens zaten we!
Heel de week hebben we super leuke uitstapjes gedaan:
Naar de wijnkelders van Bernard Massard waar we een rondleiding kregen door een Franse meneer, Johnny onze gids
heeft dit gelukkig allemaal vertaald voor ons. Na afloop
mochten we een glaasje proeven, lekker dat dat was! Precies
een engeltje dat op uw tong ... 😉.
We hebben een vlindertuin bezocht, het was hier lekker
warm, 27°, de ideale temperatuur voor vlinders, kwartels, kameleons, ... die hier allemaal rondlopen en vliegen natuurlijk.
Bij Paul is er zelfs eentje op zijn neus gaan zitten!

In Hermeskeil hebben we het vliegtuigmuseum bezocht, hier
staan meer dan 100 vliegtuigen en helikopters!
In de buurt van Wallendorf zijn ook enkele mooie meren
waar we rond gewandeld hebben, gelukkig was er ook
steeds tijd om onze dorst te lessen, want dat is ook belangrijk!
Tijdens ons boottochtje op de Moesel was het stralend weer.
Het leek of we op een cruiseschip waren!

De durvers onder ons zijn in Viande met de kabelbaan naar boven gegaan. Helemaal
bovenaan werden ze beloond met een heel mooi uitzicht over de stad en het kasteel.
De laatste dag was voor de meesten van onze bewoners de leukste dag. We zijn naar
Trier gereden om souveniertjes voor de thuisblijvers en een folieke voor ons zelf te kopen! Wat een leuke afsluiter!
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Aan al de bewoners nog eens hartelijk dank voor deze FAN-TAS-TISCHE week! Het zijn
allemaal schatten! En natuurlijk ook een dikke MERCI voor de begeleiding, samen vormden ze een topteam: Eddy, Stefanie, Jolien, Agnes en Sigi!

Nieuwbouw Herentals (20/09/2019) op uitstap naar Bobbejaanland
Op de valreep van de zomer werd er nog een uitstap naar het plezantste land ondernomen
. Het was een dag vol plezier, kriebels in de buik, haren in de wind en af en toe een gil.
Snel en spannend, traag en mooi, nat of droog… Attracties voor ieder wat wils. ’s Middags
werd er gezellig gepicknickt met de snoeten in het zonnetje.
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KLUSJES
Tijdens de zomer stak de logistieke dienst de handen uit mouwen. Er werd hard gewerkt.
De nieuwbouw werd voorzien van een poort, Brand 6 kreeg een basketbalpaal, de goals
voor Brandolympics werden gemaakt, het Atelier kreeg een fonkelnieuw terras.

Een nieuw terras aan het Atelier in Mol.

Opbouw van een garage voor Ronny op
Brand3.

Een bolderkar, volop in opbouw, voor het
Atelier in Mol.

PERSONEELSBERICHTEN
Op 7 augustus werd Lies (onthaal) trotse mama van een zoontje
Ries. Eline (Schoolstraat) werd op 4 oktober fiere mama van
dochtertje Stella. Op 18 oktober zag Elize, het dochtertje van
Kristof (Brand3) het levenslicht. Ook hij straalde van trots. Sofie
(Brand3) werd trotse mama van dochtertje Manon.
We wensen al de papa’s en de mama’s samen met hun gezin een hele dikke proficiat!
Met de start van het nieuwe schooljaar, mochten we ook Nathalie Deckx verwelkomen. Zij
komt op Brand1 ons team versterken. We wensen Nathalie veel succes en hopen dat ze
zich snel thuis voelt in Den Brand!
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CREATIVITEIT IN ONZE ATELIERS VAN MOL EN HERENTALS
In onze ateliers in Herentals en Mol zijn onze gasten dagelijks creatief bezig.
Je kan er vele leuke handgemaakte spullen vinden. Te veel om op te noemen. Wil je graag
iemand verrassen of jezelf een leuk cadeau doen? Het loont zeker de moeite om ter plekke
langs te gaan .
Op 30 november ’19 organiseert het Atelier Mol een kerstmarkt in de Spoorwegstraat 27
te Mol.
Atelier Herentals is paraat op het Mosselfeest met hun crea-winkel. Op 8 december zetten
ze hun kerstmutsen op en vertegenwoordigen ze Den Brand op de kersmarkt in Herentals.
We gunnen je graag, met de foto’s hieronder, al een blik achter de schermen.

Totebags
Zakjes om ‘nieuwjaar’ te
zingen

Bolletjes kaarsjes

Armbandjes ‘voor mama’ in
morse

Geldetui

Slabbetjes

Wenskaarten

Handgeschilderde
bloempotjes met
zelfgestekte plantjes

Pennezakjes
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SPONSORING
We danken onze sponsors om zich voor Den Brand in te zetten.

De organisatie van Zigeunerfjeste, stelde hun terreinen ter
beschikking voor onze BBQ. We konden tijdens deze dag
ook genieten van een mini poppentheater, een woordje uitleg over roofvogels.
Een deel van de opbrengst van het weekend, schenken ze
aan Den Brand
Het Poetspaleis verkocht lekkere wafels bij hun klanten en
personeel.
18 en 19 oktober ’19, werd er door Peir oanfest een Rock en
Metalfestival georganiseerd. Een deel van de opbrengst, schenken ze aan Den Brand.

KALENDER
We zien je graag op één van onze evenementen!
 Zaterdag 30 november ’19: Mosselfeest in Herentals
 Zaterdag 30 november ’19: Kerstmarkt in het Atelier te
Mol
 Zondag 8 december ’19: Atelier Herentals met kraampje
op de kerstmarkt in Herentals
 Zondag 1 maart ’20: Italiaans festijn in Mol
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DE WARMSTE WEEK
Ook dit jaar kan je via de Warmste Week Den Brand steunen.
De bakkers van Van Eccelpoel NV uit Herentals bakken van 10 oktober tot 30 november de
lekkerste wafels. Smullen voor het goede doel: er is toch niets beters?
In de periode van 5 november tot 12 december ‘lunchen ze for life’ bij Miko in Turnhout.
De collega's bakken en koken er op los! Elke dinsdag en donderdag schuiven ze samen aan
tafel om te genieten van zelfgebakken wafels, verse soep, heerlijke hotdogs, ...
Snoepen en eten voor een goed doel, wat kan er leuker en lekkerder zijn? Want alles met
liefde gemaakt smaakt. En wist je dat, als je eet voor het goede doel, er geen kilo’s bijkomen .
Twijfel je aan dit ‘wist je dat je’, trek dan je sportieve schoenen en loop of wandel mee met
de Warmathon. Alle data vind je op de website van de warmste week ( https://dewarmsteweek.be/warmathons). Sporters beleven meer.

Via deze weg willen we iedereen
die iets maakt, koopt of verkoopt, wandelt of loopt
HEEL HARD BEDANKEN!!
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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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