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DE POEL vzw
Scheestraat 83 – 1703 Schepdaal
www.vzwdepoel.be T: 02/582.41.99

Spaghettifestijn
Op zaterdag 23 april organiseert de Gebruikersraad van
De Poel vzw reeds voor de 12e maal het spaghettifestijn ten
voordele van onze gasten en van de werking van De Poel. Met
de opbrengst van dit eetfestijn dragen zij hun steentje bij tot
het verbeteren en vernieuwen van de bestaande
infrastructuur.
Iedereen welkom in parochiezaal Sint-Lutgardis te Zuun!!

Begeleid Werken (Béwé)
De jobcoaches (Yves en Dilys) bieden onze cliënten de kans om
te werken in het reguliere circuit op
onbezoldigde basis.
Belang voor onze cliënten:
• werken geeft structuur aan je leven;
• je bent zinvol bezig, je kunt je eigen mogelijkheden
gebruiken en verder ontwikkelen;
• je onderhoudt relaties met andere mensen, je maakt je
sociale netwerk groter;
• je krijgt waardering en respect van je omgeving;
• je kunt zelf keuzes maken en invloed uitoefenen op je
omgeving.
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Ik ben Soetkin en ik werk in een
rusthuis. Wat doe ik daar?
Eerst dek ik de tafel voor de
kookactiviteit. Daarna haal ik de mensen
van hun kamer. We maken samen fruitsla.
Als het fruit gesneden is, mix ik een deel
van de fruitsla en schep ik het in een glas.
Na mijn pauze geef ik de mensen eten en
drinken. Daarna ruim ik de tafels af
en is mijn werk gedaan.
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Ik ben Marianne en op maandag
doe ik BéWé bij Mode Meert in
Schepdaal.
Mode Meert is een kledingswinkel.
Ik werk in de stock samen met
mijn werkgevers Inge en Filip.
Ik klasseer papieren in mappen en
sorteer de kleren per winkel. Ze
hebben nog 5 kledingswinkels.
Ik maak ook prijskaartjes klaar voor de verkoop, soms werk
ik voor opendeurdagen enzovoort hé.
Het kan superdruk zijn! Na een lange werkdag ben ik moe
maar blij dat ik gewerkt heb. Als mijn baas met pensioen
gaat, zal ik ook stoppen met daar te werken.

contacteer onze jobcoaches voor meer info:
Dilys Van Ceunebroucke
dilys.vanceunebroucke@vzwdepoel.be
+32 491 37 66 90
Yves Billoy
yves.billoy@vzwdepoel.be
+32 496 16 70 48
www.begeleidwerken.be
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Unit Wonen – Ternat
Autosalon
Dank zij Opel Vandeperre te Schepdaal konden de
gasten van Ternat samen met hun begeleider een bezoekje
brengen aan het autosalon. Zij gaven hun ogen de kost en
showden met de toonmodellen.

Kalender
-

23/04/2016 :
12e Spaghettifestijn
georganiseerd door de
Gebruikersraad

-

16/04/2016
Kaas- en Breughelbuffet
georganiseerd door Fiftyone Coloma in zaal ‘De
Muzen’ te Halle

-

04/05/2016 – 07/05/2016
Special Olympics te La
Louvière.

Carnaval
Onze logistieke medewerkster, Marina, is een fervent
carnavalist en zit in een carnavalgroep “Osta Spoedja” in
Ninove. Onze bewoners zijn op zondag 14 februari dus geen
Valentijn gaan vieren, maar gaan supporteren voor Marina
tijdens de stoet.
De iets mindere weersomstandigheden hielden hen niet
tegen om er een geweldig feestje van te maken.
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Unit Welness – Schepdaal
Carnaval
Op 4 februari 2016 gingen we met enkele cliënten uit
De Poel Schepdaal naar het Carnaval in Aalst.
Gina bracht ons met de bus en daar maakten we
kennis met Prins carnaval Aalst 2016. We gingen
samen met hem op de foto!
We zongen mee met de onnozelste carnavalsliedjes en
dansten de polonaise met het hele Vredeplein :).
We snoepten van een gratis zak
smoutebollen, maakten een toertje op de botsauto's,
passeerden langs het schietkraam en genoten van
een rit op een mooie ouderwetse paardenmolen.

.

Nieuws !
Bezoek onze volledig
vernieuwde website
www.vzwdepoel.be

“Het was een geslaagde dag!"
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Unit Werk – Sint-Genesius-Rode
Domein Hanenbos
Na een eerder mislukte poging om een leuke dag door te
brengen in domein Hanenbos, ondernamen wij een
tweede poging op donderdag 25 februari.
Dit keer hadden wij meer geluk en mochten we blijven.
Studenten van Odissee hadden voor ons leuke
activiteiten voorzien.
Wij zetten ons in een grote kring rond een parachute. We
kregen allemaal een naamkaartje.
Voor we in twee groepen verdeeld werden, deden we
oefeningen met de parachute.
In de twee groepen deden we uitbeeldspelletjes, een kwis
met opdrachten, UNO en het zieke krabspel.
‘s Namiddags werden wij onderverdeeld in vier groepen.
Door een doorschuifsysteem deden de groepen alle
spelletjes. Deze waren proeven, een fotomemory,
blikken gooien en een teken-raadspel.
We namen afscheid door een groepsfoto, knuffels en een
klein aandenken maken.

Nieuw administratief adres
vanaf maart 2016 !!
De Poel vzw
Welzijnscampus Nieuwenbos
Bosstraat 84
1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02/582.41.99
administratie@vzwdepoel.be

Moe, tevreden en voldaan keerden we terug naar De Poel
Rode.
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Nieuwjaarsrecepties
De nieuwjaarsrecepties in Ternat en Ruisbroek waren
een schot in de roos. Tal van familieleden zijn komen
opdagen en genoten van een gezellig samenzijn met een
hapje en een drankje.
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Dank aan
Firma Vanden Borre gaf een cheque van €20.000 voor
onze vernieuwde werking.
Service club Fifty-one Coloma schonk een financiële
tegemoetkoming van €3000.
Van Moer Logistics schonk naar aanleiding van hun
sponsortocht ten voordele van hun goede doelen, een
cheque van €8500.
Voor het 25-jarig jubileum Van Moer Group schonk
Mercedes-Benz BeLux ons een cheque van €1000.
Vriendenkring Andersvalidenzorg Rode en
omgeving (VARO) gaf ons dankzij hun verkoopstand
op de kerstmarkt te Alsemberg, een cheque van €856.
Artsenkring Halle en Omgeving organiseerde in
december hun Winterwonderwandeling for life ten
voordele van De Poel vzw. Wij mochten vorige maand
een cheque van €4365 in ontvangst nemen.
Het intern communicatiebureau van Colruyt Group,
Premedia, organiseerde een fuif en maakte soep
waarvan de opbrengst integraal aan De Poel vzw
geschonken werd. Zij brachten een bezoek aan SintGenesius-Rode voor de overhandiging van de cheque
van €2335. Het was een leuke ontmoeting.

Kent u de colruytcheques bij
De Poel vzw al?
U kan bij de coördinator van
het centrum colruytcheques
aankopen ter waarde van 10 €
of 25 €. Met dit bedrag doet u
uw aankopen in één van de
winkels van de Colruyt-groep:
Colruyt-winkel, Bio-Planet,
Okay, Dreamland en
Dreambaby.
Per aangekochte cheque
schenkt Colruyt een deel aan
De Poel. Zo steunt u dus De
Poel!
U kan de cheques cash betalen
in het centrum ofwel het
bedrag overschrijven op
rekeningnummer
BE42 7795 9092 6054 (Belfius)
van De Poel. Opgelet: dit
rekeningnummer is gewijzigd!
Voor meer info: contacteer de
verantwoordelijke coördinator.

Nogmaals hartelijk dank aan iedereen!!!
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Nieuwtjes
Personeelsnieuws
Proficiat aan Nadia Segers, logistiek medewerker keuken
Sint-Pieters-Leeuw en Stefaan Van Cauter, coördinator te
Sint-Pieters-Leeuw voor hun 25 jaar dienst in De Poel !!!

Familienieuws
-

Op 2 februari ll. overleed Armand Schockaert, vader van
Kristel, directiesecretaresse van De Poel vzw. Wij wensen de
familie veel sterkte toe!
Sam Meert, begeleider Unit Vorming, werd voor de 2e maal
vader.
‘Jill’ werd geboren op 25 februari 2016.
Proficiat aan de trotse papa, fiere mama en grote zus Anke.

-

Financiële steun is zeer
welkom !!
Voor elke gift van 40€ op
rekeningnummer
BE42 7795 9092 6054 van
De Poel vzw ontvangt u een
fiscaal attest !

In de pers !!
Artikel Winterwonderwandeling
-

http://www.ringtv.be/video/winter-wonder-wandelinghet-domein-van-huizingen
Ring TV : Algemeen directeur Bert Hendrickx, Flo uit
Ternat en Ellen uit Sint-Pieters-Leeuw aan het woord.
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-halle/artsenkringviert-honderdste-verjaardag-a2622846/
Halle 20/02/2016
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Artsenkring viert
honderdste verjaardag

Artsenkring Halle en Omgeving organiseerde het
jaarlijkse medisch-politiek congres, met als thema
'toegankelijkheid en betaalbaarheid van de
gezondheidszorg'. Meteen werd ook de honderdste
verjaardag van de kring gevierd. Dat gebeurde met
muzikale intermezzo's van de Docs Band. En naar goede
gewoonte werd er ook een cheque uitgereikt aan het
goede doel. De Winterwonderwandeling leverde 4.365,86
euro op en dat geld werd geschonken aan vzw De Poel,
een centrum voor jongeren en volwassenen met een
beperking.
(BKH)
Met dank aan onze structurele sponsors :
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