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DE POEL vzw
Scheestraat 83 – 1703 Schepdaal
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Op 8 januari ontving De Poel vzw van de serviceclub Fifty-one
Coloma een cheque van 3000€ dankzij de champagneverkoop,
het kaasbuffet en de jaarmarktstand. Hartelijk dank !!

EVENEMENT !!
Spaghettifestijn !!!

Unit Vorming/Arbeid – Sint-Pieters-Leeuw
In deze nieuwsbrief willen we jullie een indruk geven van
welke activiteiten we in onze unit aan de Esdoornlaan en op
verschillende externe locaties aanbieden.

Het spaghettifestijn,
georganiseerd door de
gebruikersraad, zal dit jaar
doorgaan op
zaterdag 25 april in de
parochiezaal Sint Lutgardis te
Zuun.

Helpers zijn nog steeds
welkom. Gelieve dit te laten
weten via mail:
gebruikersraad@vzwdepoel.be
of een verantwoordelijke van
De Poel vzw.
Allen daarheen !!
Allereerst willen we even het verloop van de dag schetsen.
Rond negen uur komen de eerste bussen aan en wordt
iedereen die hier blijft in de refter verwacht voor een lekkere
tas koffie of thee en een leuke babbel. Anderen gaan
naargelang hun activiteiten met intern vervoer naar Rode of
Schepdaal. Uit deze beide centra komen er wat later dan weer
mensen aan die bij ons komen voor vorming of arbeid. Vanuit
de refter vertrekt iedereen naar zijn of haar specifiek atelier.
Rond kwart voor twaalf verzamelen we opnieuw in de refter
voor een lekker middagmaal en om dertien uur herbeginnen
we, na een korte pauze, onze activiteiten. Rond vijftien uur
komt het intern vervoer weer op gang.
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De meeste ateliers gaan ter plaatse door, andere vinden
plaats op een andere locatie. Wat er zoal wordt aangeboden
leest u hieronder :
Op maandag en donderdag gaat het kunstatelier door in De
Molenborre te Sint-Laureins-Berchem. Voorlopig huren we
deze locatie tot eind juli 2015. Via diverse kunstvormen,
zoals dans, muziek, expressie, drama, schilderen, boetseren,
… willen we onze mensen de kans geven zich op andere
manieren te uiten en hun gevoelens naar buiten te brengen.
Op termijn zullen we ook streven naar afgewerkte
producten/voorstellingen. Meer info over dit project was ook
al te lezen in onze nieuwsbrief van april 2014.
In ons vormingslokaal worden op vijf verschillende
momenten gedurende de week sessies gegeven rond het
zelfbeeld, het eigen lichaam, hygiëne, weerbaarheid,
vriendschappen, relaties, gevoelens, zelf aangebrachte
onderwerpen, … Zoals we dat al jaren doen maken we
daarbij vooral gebruik van het concept cirkels. Ook
individuele gesprekken, relatiegesprekken en SMOG
(spreken met ondersteuning van gebaren) vinden binnen
deze ruimte hun plekje.
In onze spiksplinternieuw ingerichte computerruimte,
waarvoor dank aan de gulle sponsors, vindt ook vier maal
per week vorming plaats. We kunnen hierbij gebruik maken
van een aantal laptops, enkele pc’s met aanraakschermen en
een prachtig digibord.. In hun omgeving worden onze
mensen ondergedompeld in allerlei technologieën. Via onze
ICT-vorming willen we hen de kans bieden om deze nieuwe
technologieën te ontdekken en te gebruiken. Er wordt
geluisterd naar de verschillende vragen en verwachtingen
om ons aanbod te bepalen. Alle geïnteresseerden starten met
een basiscursus, er wordt ook gewerkt met specifieke
programma’s, zoals Op maat, Pictoselector, Mind-Express, …
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In ons derde paviljoen zijn ons voedingsatelier en
houtatelier gehuisvest.
Bij de start van de unitwerking werd onze nieuwe keuken
geïnstalleerd. Concreet gaat om een centraal keukenblok,
met aan weerszijden kookvuren, ovens, spoelbakken,
opbergruimte, … zodat we hier perfect in twee subgroepen
kunnen werken, indien nodig. Tot op heden zijn we tijdens
vier ateliers per week vooral bezig geweest met
experimenteren en verschillende recepten uitproberen,
zoals soepen, desserts, wafels, cakes, pannenkoeken,… De
bedoeling is dat we op korte termijn starten om een aantal
van deze producten te koop aan te bieden.
In ons houtatelier wordt drie maal per week duchtig
gezaagd, geboord, geschuurd, geschilderd, gelijmd, noem
maar op. We maken enerzijds verkoopbare producten in
hout, onder andere verschillende soorten nestkastjes,
voederplanken, loopfietsjes, houten speelgoed, gadgets,…
We maken ook zaken op bestelling, natuurlijk op een
tempo dat voor ons haalbaar is. Anderzijds doen we ook
sommige herstellingen of vernieuwingen van bv stoelen,
kastjes,… We verwerken ook afvalhout van bijvoorbeeld
paletten tot aanmaakhout en produceren ecologische
aanmaakblokjes voor K-Lumet.

Activiteiten
-

Spaghettifestijn :
Zaterdag 25/04/2015

-

Uurrecordpoging
Derny-rijden :
20/06/2015

-

Eetfestijn Ternat :
10-11/10/2015

-

Wijndegustatie :
16-17/10/2015

-

Lunch Waerboom :
Zondag 15/11/2015

We hebben ook heel wat individuele activiteiten zoals
onderhoud, hulp in de keuken, strijken,
smoutebollenbakjes plooien en nieten, computerwerk,
opruimen en klaarzetten refter,…
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Naast deze activiteiten ter plaatse werken er, net
zoals in Sint-Genesius-Rode, ook nog mensen op
verplaatsing. Er wordt met groep naar het Domein
van Huizingen gegaan om te helpen bij het
onderhoud van de tuin, er worden politiewagens
gewassen in Sint-Pieters-Leeuw, drie maal per week
gaan we naar Zonnestraal in Lennik voor semiindustrieel werk. Verschillende mensen doen ook een
aantal dagen/dagdelen begeleid werk. Dit gebeurt
onder toezicht van onze jobcoaches en onder
begeleiding van een mentor op de werkplek.
En tenslotte, omdat we zeker niet mogen vergeten
dat voldoende beweging een noodzaak is, bieden we
ook elke week een sport- en zwemactiviteit aan in
het Wildersportcomplex. Zoals je kan zien, is ons
weekschema goed gevuld!

.

Nieuws !
Bezoek onze volledig
vernieuwde website
www.vzwdepoel.be
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Ruisbroek
Op 1 februari hadden we in Ruisbroek onze eerste
nieuwjaarsreceptie gepland.
Ons doel was alle families die hier over de vloer komen
eens samen te brengen om nader met elkaar te laten
kennis maken. De opkomst was overweldigend. Het was
een fantastisch moment dat georganiseerd was door onze
bewoners, een beetje bijgestaan door de begeleiders.
Het was een gezellige namiddag en aangenaam om
families op een andere manier te leren kennen.
We spreken volgend jaar zeker opnieuw af.
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Ternat
Ook in Ternat klonken ze op het nieuwe jaar. Samen
met familieleden hield het personeel van Ternat een
nieuwjaarsreceptie !

Bezoek aan het autosalon door gasten en begeleiding
van Ternat.
Eventjes maar dromen !!!!
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In de pers !!
Wij ontvingen in december van het bedrijf Michelin
2.517€ dank zij hun wandelactie. Via deze link vindt u
het krantenartikel.
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-ternat/michelinschenkt-2-571-euro-aan-vzw-de-poel-a2176145/
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150108_01463935

Zoals vooraan in deze brief gemeld ontvingen wij ook
van Fifty-one club Coloma een cheque van 3000€.
Via deze link ontvangt u het krantenartikel.
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-sint-pietersleeuw/fifty-one-coloma-gul-voor-de-poel-en-smile-to-mea2181189/
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Nieuws !
Op 7 januari vernamen wij het plotse heengaan van onze
bestuurder Roger Desmeth. Roger was een gedreven
persoon, met zijn spontane glimlach en zijn gevatte
opmerkingen die we voor altijd in onze gedachten koesteren.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150109_01465516

Ook van Franske moesten we afscheid nemen.
Jarenlang kwam Frans Vanderstappen naar ons
dagcentrum te Schepdaal. Op 30 december 2014 vernamen
we het trieste overlijden van Frans.
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Activiteiten
Op zaterdag 25 april 2015 gaat het jaarlijks
spaghettifestijn van de Gebruikersraad door in de
parochiezaal Sint-Lutgardis te Sint-Pieters-Leeuw.
Helpende handen voor die dag zijn nog steeds welkom. Het
zou fijn zijn een paar vrijwilligers te mogen begroeten die
dag.
Geïnteresseerd? Stuur een mailtje aan
freddy.steens@telenet.be
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DERNY - rijden
Luc Wauters organiseert op zaterdag 20/6/2015 op de
piste van Affligem een event ten voordele van De Poel
vzw.
Hij wil op 1 uur 60 km achter een derny rijden en is nu
al volop aan het trainen op de piste.
Iedereen is welkom om hem en De Poel vzw te steunen!
Ondertussen kan men genieten van een hapje en een
drankje en zal Sam Gooris sfeer en ambiance brengen.
Luc Wauters is op zoek naar sponsors voor de
organisatie.
Meer info: wauters.luc@pandora.be of 0478 31 32 77
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