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DE POEL vzw
Scheestraat 83 – 1703 Schepdaal
www.vzwdepoel.be T: 02/582.41.99
Wandelactie Michelin Benelux voor vzw De Poel
Met veel plezier kunnen we melden dat het personeel van
Michelin Benelux een wandelactie georganiseerd heeft
waarvan de opbrengst voor De Poel vzw was voorzien. Deze
actie bracht 2.571€ op. Bedankt aan alle sportievelingen van
Michelin Benelux.

Unitwerking Arbeid – Sint-Genesius-Rode
Laten we jullie vandaag eens even meenemen naar de
Unit Arbeid in Sint-Genesius -Rode.
9u ’s morgens: De eerste groep mensen komt toe met de
busjes, we drinken samen een tasje koffie of thee en
praten even bij. Even later komen de anderen toe met de
bus uit Sint-Pieters-Leeuw. Maar veel tijd om bij te
kletsen nemen we niet want het werk wacht op ons!
Een deel van de groep daalt af naar de benedenruimte om
te beginnen in het semi-industrieel atelier. Daar liggen
producten van Colruyt klaar om te verwerken : daarop
moeten barcodes geplakt worden, de artikels moeten
geteld en gesorteerd worden, alles wordt klaargezet op
paletten om daarna naar de winkels te gaan. We hebben
ook de nieuwe catalogussen van Vastiau-Godeau die we
in omslagen steken en tellen zodat ze terug kunnen naar
het bedrijf om er verstuurd te worden. Sommigen plooien
en nieten smoutebollenbakjes, die we ook tellen en
inpakken zodat deze terug naar het bedrijf kunnen, klaar
voor gebruik.

Nov – Dec 2014

Nieuws !
Sinds de verhuis van de
administratie naar onze
gebouwen te Sint-GenesiusRode zijn er sommige
telefoonnummers gewijzigd.
We zetten de
telefoonnummers hier eens
op een rijtje :
Dagcentrum Schepdaal :
02/582.57.20
Dagcentrum SPL :
02/377.77.83
Dagcentrum SGR :
02/381.00.66
Tehuis Ternat :
02/452.23.27
Tehuis Ruisbroek:
02/331.38.20
Administratie : 02/582.41.99

Permanentiedienst
(Bussen) :
7u30 – 9u : 02/582.41.99
15u30 – 17u : 02/582.41.99

Een ander deel trekt schort en hoedje aan en start in het
voedingsatelier. In dit nieuwe atelier ruikt het altijd
lekker! We bakken er verschillende soorten koekjes,
speculaas of wafeltjes, maken er confituur, advocaat,
soep, zoeken nieuwe recepten en proberen ze uit. We
maken er ook werk van om goede ingrediënten te vinden.
Zo gaan we bijvoorbeeld naar een boerderij in de buurt
verse scharreleitjes kopen of gaan we zelf fruit plukken
in een boomgaard! Leuk en lekker! Wie dit jaar naar de
kerstmarkt kwam, kon al proeven van onze lekkere
producten.
Een derde groepje maakt zich klaar om naar het domein
van Huizingen te vertrekken. Daar helpen ze mee met
het onderhoud van het domein. Dat gaat van bladeren
bijeen vegen tot plantjes potten en verplanten. Een hele
hulp voor de mensen van het domein, die ons graag zien
komen!
Een vierde groepje trekt erop uit om politiewagens te
kuisen. Een hele dag worden de wagens vakkundig onder
handen genomen: zowel de binnen- als de buitenkant
blinkt nadien en daar zijn onze jongens trots op.
Ten slotte vertrekken van hieruit ook enkele mensen om
naar hun werk te gaan. Begeleid door onze jobcoach
kunnen zij extern werk verrichten zoals bijvoorbeeld
helpen in een kinderdagverblijf of op een manege.
Naast de arbeid vind je hier in Rode ook nog een deel
dagbesteding, waar we activiteiten op maat aanbieden
voor onze mensen. Ook hier wordt bijvoorbeeld in de
pré-ateliers geoefend rond semi-industrieel werk. Maar
er gaat ook aandacht naar bv het oefenen van SMOG of
naar het relaxeren in al zijn facetten.
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Nieuws !
Bezoek onze volledig
vernieuwde website
www.vzwdepoel.be

Vacature !!

Enkele dagen in de week vertrekken er ook mensen naar
de unit Vorming in Sint-Pieters-Leeuw. Maar wat ze daar
aangeboden krijgen zullen jullie te weten komen in een
volgende nieuwsbrief! Weer eentje om naar uit te kijken
dus!

Sinterklaasfeest Rode !
Sinterklaas ging langs in de verschillende lokalen van Rode.
Er werd veel gezongen onder de professionele begeleiding van
Hilde Savenberg-Loiseau.
Het was een gezellige dag.
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De Poel vzw zoek momenteel een
Econoom (m/v) die
verantwoordelijk is voor de
boekhouding, gebouwen en
infrastructuur, projecten
infrastructuur, technische dienst,
ICT en aankoopbeleid.
Meer info kan je vinden op
www.vzwdepoel.be/Vacatures.aspx
Kandidaten kunnen contact
opnemen met Sandra Cambier
02/582.41.99 of via mail naar
sandra.cambier@vzwdepoel.be

Kerstmarkt Sint-Genesius-Rode
Op 13 en 14 december organiseerde Lionsclub SintGenesius-Rode een ‘kersthappening’ in het Cultureel
Centrum De Meent te Alsemberg.
Op de kerstmarkt mocht ook ons dagcentrum van Rode
hun zelfgemaakte spullen verkopen.
Zij verkochten wafels, koekjes, speculaas, confituur,
drank … Daar kwam een hele voorbereiding aan te pas.

De Poel vzw zit niet stil !

16 november
Jaarlijkse benefietlunch in
Salons Waerboom te GrootBijgaarden was een groot
succes waarbij alle records
werden gebroken. Met dank
aan alle deelnemers,
sponsors, schenkers en
organisatoren. Hopelijk zien
we jullie weer op onze
volgende benefietlunch op
zondag 15/11/2015 !
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Kerstman op bezoek te Rode!
Groot bezoek opnieuw te Rode. Iedereen is braaf geweest
want de Kerstman van de Vriendenkring van SintGenesius-Rode bracht voor alle gasten en personeel een
doos chocolaatjes mee. Dank u wel Kerstman ! En nu
mmmmm… smullen maar.

Overlijdensberichten !
Op 11 november namen wij afscheid van Rik
Vetsuypens. Rik was een van onze gasten te SintPieters-Leeuw en sinds de nieuwe units, te Schepdaal.
Rik was een grote supporter van R.S.C. Anderlecht.
Op de uitvaartliturgie had zijn begeleidster Sabine een
tekstje voor hem.
Rik,
Of moet ik zeggen lieve Rik of grappige Rik of zorgzame Rik? Je
was het allemaal.
Op de momenten dat je goed uit je woorden kwam, kon je erg
grappig en bijdehand uit de hoek komen. Zo kreeg je in het
houtatelier ooit de opdracht om een werkje in rood en wit te
schilderen. Men zei je al lachend dat dat de kleuren van Standard
zijn. Toen Peter even later kwam kijken, had je het rood stiekem
vervangen door paars. Waarop je lachend antwoordde:” En dat
zijn de kleuren van Anderlecht”.
Zo ver ging je voorliefde voor je voetbalclub. Je wist ook altijd of
ze gewonnen of verloren hadden.
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Ook je zorgzame karakter naar de anderen vonden we erg mooi om te
zien. Zo had je eindeloos geduld om achter de bal van Nele te lopen en
bezorgde haar zo vele leuke speelmomenten.
Je was een stille genieter die er plezier in had als er geplaagd en
gelachen werd in de groep. Als we je kwijt waren, moesten we op zoek
naar een gezellig hoekje met de radio op en dan zat je gegarandeerd
daar in de zetel.
Ja Rik, je was echt een lieve man.
En als je dan niet uit je woorden kwam, kon je daar lastig en
gefrustreerd om zijn.
Toen het jou wel even beter lukte ,vertelde je ons over jezelf, namelijk
dat je een blij iemand was, maar dat je een groot gemis had , “het feit
dat je jouw zelfstandigheid verloren had!!”
Jouw grootste gemis was ”het gaan naar de voetbal!”. Je hebt
inderdaad heel veel moeten loslaten de laatste jaren en toch kon je ons
zo vaak een warme glimlach schenken, zonder woorden, maar zo
duidelijk.
Je vertelde ons ook dat je misschien veel vergeten was, maar dat je wel
een gemakkelijk iemand was en zeker niet snel boos. Jouw mama moest
veel zorgen overnemen en ze heeft dat steeds met heel veel liefde voor
jou gedaan, op haar kon je soms eens morren, maar dat mag men bij
mensen die je het liefste ziet..
De vele momenten dat het minder goed met je ging was je mama
steeds daar om je te omringen met de grootste zorg, zij bleef er ook op
staan om jou thuis te verzorgen, niets was haar teveel, ook al kon je het
haar niet zeggen met veel woorden, we weten allemaal dat je haar daar
heel dankbaar om bent.
Twee jaar hebben we jou in De Poel gekend,
telkens je ziek was of je op controle moest bij
de dokter, hoopte je toch steeds om zo snel
mogelijk terug naar het dagcentrum te
komen, je was er heel graag.
Ik denk dat we mogen zeggen dat je
gewaardeerd en geliefd werd om wie je was
en wat je deed.
Rik, we zullen je missen.
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Ook van Anita Vanhoegaerden moesten we afscheid nemen.
Anita was vroeger een van onze gasten in het dagcentrum van
Sint-Pieters-Leeuw en overleed op 31 oktober 2014.

Overlijden van Madeleine Van Zeebroeck, mama van Vera
Bulté, logistiek medewerker te Schepdaal. Wij wensen de
familie veel sterkte toe !
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