Nieuwsbrief Najaar 2015

DE POEL vzw
Scheestraat 83 – 1703 Schepdaal
www.vzwdepoel.be T: 02/582.41.99
Dank aan Lions Club Pajottenland voor de storting van
€2.550 bestemd voor onze unit Wonen te Ternat. Wij
installeerden hiermee in Ternat een nieuw fornuis en
dampkap.
Dank aan de Vriendenkring van Schepen Michel
Bellemans voor de storting van €1750.
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Unit Wonen – Ternat

P6 : In de pers!

De bewoners van Ternat besloten om naar het optreden van
Christoff te gaan in de sporthal van Ternat. Zij genoten van
de muziek, de sfeer en vooral de aandacht van zanger
Christoff nadien.

Unit Wonen – Ruisbroek
Dankzij Jo Vally en zijn optreden tijdens de lunch in De
Waerboom hadden wij tickets ontvangen om naar het
optreden van hem en Luc Steeno te gaan in De Muze in
Meise.
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Het was een uniek gegeven dat beide vrienden een duo
concert gaven.
De gasten en het personeel van Ruisbroek konden genieten
van een spetterend concert waar wij niet alleen maar de
volledige zaal uit het dak ging.
Alle grote hits passeerden de revue en onze gasten zongen ze
mee van begin tot eind.
Na het optreden zijn sommigen nog gaan aanschuiven voor
een handtekening.
Onze gasten genoten er volop van. Dit was zeker voor
herhaling vatbaar.

Herfstbal
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde V.O.S.-Pajottenland
opnieuw zijn herfstfeest in het recreatiecentrum te Itterbeek.
Een dansfeest waar vele gasten van De Poel graag eens de
beentjes gaan strekken.
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Activiteiten
TENTOONSTELLING
Adi Steurbaut – Luc Van Ruysevelt
Op vrijdagavond 04/09 vond er in Cultuurcentrum Coloma
een vernissage plaats. Dit is het startschot van een unieke
samenwerking tussen De Poel vzw en Luc Van Ruysevelt en
Adi Steurbaut. Talrijke geïnteresseerden kwamen kijken
naar deze originele, abstracte kunstwerken, die toch emoties
oproepen. Luc Deconinck, burgemeester van Sint-PietersLeeuw, sprak over de vernieuwde regelgeving in de
zorgsector, wat ervoor zal zorgen dat er nog meer nietgesubsidieerde investeringen nodig zullen zijn. Patrick
Huybrechts, directeur van de Leeuwse Kunstacademie sprak
onder andere over hoe abstracte kunstwerken toch emoties
en gevoelens kunnen oproepen.
Wij bedanken dan ook de 2 kunstenaars, Adi en Luc, die een
deel van de verkoop aan De Poel vzw, die ze beiden een
warm hart toedragen, schonken.

Activiteiten
-

20/03/2016 :
‘Dag van de Zorg’ Officiële
opening Welzijnscampus
– Groot-Bijgaarden

-

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

http://editiepajot.com/regios/9/articles/44758
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WIJNDEGUSTATIE
Kasteel van Coloma – Sint-Pieters-Leeuw
Met de steun van verschillende service-clubs
organiseerde de commissie fondswerving opnieuw hun
wijndegustatie. Dit werd opnieuw een succes dankzij
het groot aantal bestellingen. Bedankt en Gezondheid
!!

BENEFIETLUNCH – Salons Waerboom
Zondag 15 november 2015 vond de jaarlijkse
benefietlunch plaats in Salons Waerboom te GrootBijgaarden. Voor de 13e keer zorgde een team van
personeelsleden en vrijwilligers van De Poel, in
samenwerking met het personeel van Salons
Waerboom voor een geslaagde en unieke namiddag.
Onder de aanwezigen waren Burgemeester Dirk
Pieters van Halle, Burgemeester Willy Segers van
Dilbeek en Burgemeester Luc Deconinck van StPieters-Leeuw, alsook een aantal schepenen van deze
stad of gemeente.

.

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

Deze benefietlunch werd geopend met een korte
toespraak van minister Sven Gatz, waarbij uiteraard
de recente gebeurtenissen in Parijs niet werden
vergeten. Nadien kregen de genodigden een heerlijk
menu met kreeft voorgeschoteld, zorgde Jo Vally voor
een optreden en werd het kunstwerk “VIRTUAL” van
kunstenaar Adi Steurbaut geveild voor het mooie
bedrag van 4.000 €.
Er werden ook nog litho’s van dit kunstwerk verkocht.
Zowel de opbrengsten van de veiling als de
opbrengsten van de verkoop van de litho’s, zullen
bijdragen tot de realisatie van de verschillende
projecten van De Poel. Na het dessert startte de
traditionele super tombolaverkoop met mooie prijzen,
waaronder een TV, geschonken door Vandenborre,
een Boxspring, geschonken door De Slaapadviseur en
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een luxe-weekend in Knokke mét BMW, geschonken door
BMW Van den Broeck.
Dit jaar zorgde de benefietlunch voor een netto opbrengst
van 40.000 €. Onze welgemeende dank aan alle
aanwezigen, sponsors en iedereen die we vergeten zouden
zijn. Weldra zal men bij De Poel starten met de organisatie
van de lunch voor 2016. Meer info volgt nog!
Sandy Declercq – P.R. verantwoordelijke

Nieuw administratief adres
vanaf maart 2016 !!
De Poel vzw
Welzijnscampus Nieuwenbos
Bosstraat 84
1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02/582.41.99
administratie@vzwdepoel.be
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In de pers !!
MUSIC FOR LIVE : De warmste week

Winterwonderwandeling
De Winter Wonder Wandeling in het provinciaal domein is een
groot succes geworden. Met deze activiteit wilden de Artsenkring
Halle en het AZ Sint-Maria-Halle geld inzamelen voor Music for
Life.
De initiatiefnemers hadden alvast voor een zeer gevarieerd
programma gezorgd. De grootste belangstelling was er voor de
Winter Wonder Wandeling, een wandelzoektocht door het
provinciedomein. Maar ook de allerkleinsten konden genieten van
een 3km lange zoektocht op hun maat. De bedoeling was dat de
wandelaars zich voor de actie Music for Life van Studio
Brussel lieten sponsoren door familie en vrienden.
Na afloop kon iedereen genieten van warme dranken,
versnaperingen en een akoestisch optreden van Cherchez La
Femme, de groep van huisarts Geert Hanssens die ooit nog de
monsterhit ‘Anne’ leverde aan Clouseau.
De organisatie had gehoopt op zo’n 200 deelnemers maar
uiteindelijk werden het er meer dan 400. De opbrengst gaat
integraal naar VZW De Poel, een centrum voor persoonsgerichte
ondersteuning voor volwassenen met een beperking.
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Soep for live – Gemeentelijke basisschool ’t
Populiertje
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-sint-pietersleeuw/populiertje-serveert-soep-voor-de-poel-a2561558/

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!

De kinderen en leerkrachten van de gemeenteschool 't Populiertje
begonnen de kerstvakantie met een tas warme soep. De meesters
en juffen van de school hadden een grote kom tomatensoep
gemaakt en serveerden die aan de schoolpoort. Iedereen mocht
een vrije bijdrage leveren en de opbrengst van de actie ging
volledig naar De Poel, een organisatie die mensen met een
beperking opvangt. De mensen van De Poel zakten zelf ook af
naar het Leeuwse gehucht Zuun om van de soep te proeven zodat
ze zelf konden vertellen aan ouders en kinderen wat er allemaal in
De Poel gebeurt. De opbrengst bedroeg €412.

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.

Bedankt juffen en kindjes !!

Najaar 2015

Pagina 7 van 8

HET NIEUWSBLAD - HALLE 23/11/2015 - 04u14

Vriendenkring Michel Bellemans schenkt geld
weg
De vriendenkring van de overleden schepen Michel Bellemans
(CD&V) is ontbonden. Het geld dat de vriendenkring nog had,
werd geschonken aan goede doelen. De Halse politicus
overleed op 28 juli aan de gevolgen van kanker, maar het was
zijn uitdrukkelijke wens dat de kring het geld zou besteden aan
goede doelen. De beschutte werkplaats AMAB in Halle, het
centrum De Okkernoot dat mensen met autisme opvangt en
begeleidt, sportvereniging FriS voor mensen met een beperking
en De Poel, die mensen met een beperking helpt, kregen een
deel van het geld. (BKH)
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-halle/vriendenkringmichel-bellemans-schenkt-geld-weg-a2533349/

Met dank aan onze structurele sponsors :
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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 !
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