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deze uitgave werd mogelijk gemaakt dankzij

Beste lezer,

Plannen worden realisaties. het einde van de
bouwwerken komt in zicht. de woonerven kregen
een mooie naam. hoog tijd dus om de planning
van de verhuis op te maken. als pilootaannemer
dCa de planning aanhoudt, kunnen begin 2014 tien
leefgroepen verhuizen. een interne projectgroep
zal alles in goede banen leiden.

op p. 14 en 15 lees je er alles over! na een jaar
intensief voorbereiden, plannen en overleggen is ook
de fusie met ’t margrietje een feit. Per 1 september
kwam het activiteitencentrum reeds over (je leest
een eerste getuigenis op p. 17) en op 1 januari 2014
is de fusie volledig. Vijf jaar na de opening van de
Salamanderstraat krijgt het gielsBos er dan twee
geïntegreerde woonprojecten bij in lille en tielen en
verbreden we onze werking met een dagcentrum.
Samen staan we sterk om de uitdaging van de
zorgvernieuwing en perspectief 2020 aan te gaan.
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Pol, Guy en Bruno
de directie

Voeding is het centrale thema van dit
nummer, dus blader snel verder!

dagelijks verzorgt onze keuken 300 maaltijden.
Kwaliteitsvolle producten die door onze
chauffeurs tot aan de woningen worden
gebracht. die kwaliteit willen we ook zo houden.
daarom investeren we dit najaar nog in de
volledige vernieuwing van ons voedseldistributiesysteem: moderne warmhoudkarren en
nieuwe gastronormen. ook de renovatie van
de centrale keuken staat de komende jaren
op het programma. na een grondige studie
door een gespecialiseerd bureau en veel
wikken en wegen, werd besloten om
verder te werken met een warme lijn.
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met danK aan alle Bewoners, familie,
VrijwilliGers en medewerKers Van het GielsBos.
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Korte Berichten

Samen op het podium
Wist je dat er in onze algemene directeur,
Pol vanden Weygaert, een heuse gitarist
schuil gaat!
op zaterdag 22 juni 2013 speelde hij samen met
Briezz. dit ter gelegenheid van de feeste-lijke
uitreiking van cheques aan instellingen door
‘truckers voor kinderen’.
het optreden (een samenwerking met ‘t margrietje,
muylenberg en het gielsBos) werd een groot
succes!

Kris valt in de
prijzen
Wie al eens in het ontmoetingscentrum komt, is zeker vertrouwd met het gezicht van Kris. zij is al 22 jaar
schoonmaakster in het gielsBos. op de dag van de schoonmaak (20/06/2013) viel Kris in de prijzen:
‘het was leuk om te horen dat ik bij de winnaars was!
na 22 jaar doe ik mijn werk nog altijd even graag. de ene dag is het al wat zwaarder dan de andere maar ik heb
toffe collega’s en dat maakt veel goed!’
alle deelnemers aan dag van de schoonmaak ontvingen een pleister met een nummer. Kris trok een winnend
nummer en mocht een bon van 50 euro van een parfumerie in ontvangst nemen. Welverdiend! zal bezige bij
Kris de tijd vinden om naar het antwerpse te rijden om te bon te innen…?
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d ez e

rok...?
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-je de zijkanten van het witte
lintje moet omplooien alvorens
je ze innaait om uit-rafelen te
voorkomen
-afplaktape kan gehaald worden
bij de technische dienst
-je nieuwe kleding nooit in
een vuilniszak binnenbrengt,
om te voorkomen dat de zak
per ongeluk in de afvalcontainer
terechtkomt!

Goed om te
weten dat:

i/
sok/tru

Vriendenfeest: ambiance verzekerd!

e is
wi

op een zonnige vrijdagmiddag in juni verzamelden
niet minder dan 231 mensen om samen het
vriendenfeest van Schildpad en anker tot een heus
succes te maken. de zon, de barbecue, de muziek: het
was de perfecte mix.

an

hoe zat het ook alweer
met nieuwe kledij? wie zorgt
ervoor dat er een mooi wit lintje met
naam en leefgroep in genaaid wordt?
om te voorkomen dat er iets verloren gaat in de
was, wordt nieuwe kledij in een zak naar de leefgroep
gebracht. de opvoedster kleeft deze zak netjes dicht
met witte afplaktape, met daarop duidelijk de naam van de
eigenaar. zo wordt deze zak aan de naaikamer afgeleverd, zodat
de juiste naam op het witte lintje wordt ingenaaid.
opvoed(st)ers of ouders mogen ook zelf een wit lintje met
kledingnummer of naam en voornaam innaaien. deze lintjes zijn op
eenvoudig verzoek verkrijgbaar in de naaikamer.

V
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thema: wat eten we VandaaG?

Voeding om gezond door het leven te gaan?
Of smullen, omdat het toch zo lekker is?

hier en daar merkten we op dat de maaltijden niet
voldoende warm meer waren bij het serveren op
de woning. dat is voor niemand fijn, en bovendien
moeten we voldoen aan strenge hygiënenormen!
het gielsBos investeert daarom dit najaar in
gloednieuwe ‘warmhoudkarren’. deze nieuwe karren
zullen er vanaf dit najaar voor zorgen dat de warme
maaltijden telkens weer écht warm zijn.

en toch… kan het noG beter!

Van 11 tot 12u kan je onze koks best
niet storen: dat is het piekmoment van
de dag. groentjes worden afgewerkt,
sauzen bereid, vlees gebakken enz.
alles moet gelijktijdig klaar zijn om te
worden uitgeschept en verdeeld. om 12u
vertrekken de eerste chauffeurs met de
warme maaltijden naar de woningen, en een
half uurtje later heeft iedereen een warme
maaltijd voor de neus staan.
geen koud kunstje, als je weet dat onze
gielsBos-keuken dagelijks in totaal een 360-tal
maaltijden bereidt!

in de keuken
dagelijks start om 7u45 een ploeg van een
drietal koks en enkele assistenten aan
de voorbereidingen van een gezonde
middagmaaltijd. ze kleden zich volledig
om, en gaan dan meteen aan de slag
met de zaken die het langst moeten
koken, zoals soep. Probeer maar eens
200 liter water aan de kook te brengen:
dat vraagt tijd! Vervolgens is het brood
aan de beurt: het wordt ter plaatse
gesneden om zo, vers, aan de woningen
te bezorgen.

gelukkig hebben we helga, onze voedingsdeskundige.
zij gaat wekelijks in dialoog met Patrick, die de
keukenactiviteiten coördineert. Samen zorgen
zij voor een gevarieerd en smakelijk menu voor
zowel bewoners als medewerkers.

eten en drinken, het is iets van elke dag. de ene geniet er al wat meer van dan de an-dere. we kennen
fijnproevers, kieskeurigen, veelvraten, kleine eters, moeilijke eters, mensen met allergieën,
slikproblemen of andere problematieken. we kennen het volledige gamma in het GielsBos. niet
altijd makkelijk voor ons keukenpersoneel om aan alle noden te voldoen!
Bovendien moet onze voeding niet alleen gezond zijn! Voor onze bewoners,
net als voor jou en ik, is lekker eten enorm belangrijk voor de
levenskwaliteit.
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Enkele weetjes van Helga:

- Wist je dat alle leefgroepen hun maaltijdmoment zó
organiseren om aan de noden van iedere individuele
bewoner te voldoen? dit betekent dat er afzonderlijke
eetmomenten en -plaatsen worden ingericht. de
nieuwe warmhoudkarren zullen dus goed van pas
komen voor zij die een beetje later aan tafel gaan!

- niet minder dan 132 van onze bewoners krijgen een
aangepast menu! dit varieert van een menu zonder
saus tot een zoutarm dieet, van gemalen vlees tot
aangepast vlees omwille van religieuze redenen enz.
en dan hebben we de allergieën, het ‘maagsparend’
dieet, de glutenvrije voeding, de vetarme vis en vlees
en de sondevoeding nog niet vermeld!

- niet alleen de diëtiste, maar een volledig team
deskundigen staan paraat om de maaltijd, die tenslotte
toch ook een sociaal moment in de dag van onze
bewoners is, zo vlot en aangenaam mogelijk te laten
verlopen. de artsen, de verpleging, logopedisten en
ergothe-rapeuten werken allemaal samen om iedere
situatie afzonderlijk te bekijken.

- tenslotte mogen we niet vergeten dat voor
vele bewoners de maaltijd niet alleen een vaste
structuur biedt in de dag, maar ook een moment van
persoonlijke aandacht is. Samen met een begeleider
of medebewoner aan tafel zitten en genieten van
vertrouwde of nieuwe smaken.

- dagelijks werken er ook een drietal bewoners in de
keuken: zij kunnen afwassen als de besten, en vele
handen maken licht werk!
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Komen eten
de echte ‘foodies’ van het GielsBos gaan wekelijks op culinair avontuur in de Bijenkorf. tijd voor de
redactie om op onderzoek te gaan. we werden uitgenodigd om te ‘Komen eten’.
al waren ze vastberaden om kritische juryleden te zijn, uw reporters ter plaatse werden al snel
ingepakt door de charme van de koks en de uitstekende kwaliteit van de voorgeschotelde lunch.

de gielsBos toP 10 tips

Waar gaan we graag uit eten?

de laureaten van onze bevraging zijn bekend. lees hier welke horecazaken 3
sterren krijgen van onze bewoners.

1 - mc donalds, Pizzahut en lunchgarden***
Parklaan, turnhout
Wij hebben een groepje die dolgraag gaan McDonaldsen!
Bij de pizzahut is er ’s middags een pizzabuffet: dan mag je eten wat je wil.
In de lunch garden heb je veel ruimte voor rolstoelgebruikers.

2 - onder de toren*** (tielendorp, tielen)
Hier steken wij graag de benen onder tafel!

3 - het ijsmanneke*** (geelsebaan, Kasterlee)
Voor frietjes is het Ijsmanneke een aanrader. Er is voldoende ruimte
om te zitten, ze zijn er ‘kei-vriendelijk’, je mag altijd bijvragen en ’t
belangrijkste: lekkere fritten voor een goeie prijs. Smakelijk!

4 - de cinema restaurant*** (graatakker, turnhout)
Budgetvriendelijk en tijdens de week niet te druk. De bediening is snel
en het menu varieert van pizza en pasta tot friet biefstuk.

5 - het laer*** (Beersebaan, gierle)
Ook hier voorzien de uitbaters graag een tafel voor onze bewoners,
al dan niet met een rolstoel.

6 - de Valk*** (Kloosterstraat, gierle)
We worden hier telkens zeer goed ontvangen. Speciale verzoekjes
zijn geen probleem, en onze gasten voelen zich er thuis.

onze aflevering van ‘Komen eten’ startte met een hartelijke verwelkoming door de chefs van de
Bijenkorf. tien punten voor ontvangst, het kon al niet meer stuk!
eenmaal de beentjes onder tafel volgde snel een eerste culinaire hoogtepunt. Voor het oosterse soepje
met gember en citroensap kreeg deze ploeg nogmaals een dik verdiende 10!

7 - den Brouwketel*** (Wechelsebaan, lille)
Ik vind het hier wel super omdat we op donderdag namiddag
een GRATIS stuk taart krijgen! Ook de eigenaar, Vlaamse
schlagerzanger ‘den torsten’, heeft altijd een vriendelijk woordje
voor ons klaar.
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ook zeker een bezoekje waard:
alle horecazaken die via onze jobcoachen al vele jaren bewoners een leuke
job bezorgen. Café de Singel (Vosselaar), B&B de Casteleer (Kasterlee),
Café den anker (Beerse), taverne ’t Beerke (Beerse), huiskamercafé de Villa
(rijkevorsel), taverne de heihoeve(gierle).

eervolle vermelding:
het gielsBosrestaurant*** (Vosselaarseweg, gierle (lille))
Het beste restaurant vinden wij het GB restaurant Dit vanwege hun
grandioze inzet om het iedereen naar hun zin te maken, hun diversiteit,
hun aandacht voor mensen met een beperking, hun aanpassing van
de menu voor mensen met verschillende diëten en hun “last minute”
aanpassingen en flexibiliteit.

10 - de platten tuup*** (lichtaartseweg 1, geel)
Wij gaan regelmatig naar “De platten tuup”. Het enige nadeel is dat er
alleen maar stappers meekunnen, omdat de ingang via een trap is. Maar
goeie service, lekkere cola en koffie en een tof buitenterras.

9 - het oude Pad** (meirenstraat, olen)
Een heel tof cafeetje, vriendelijke en behulpzame bediening, en
rolstoeltoegankelijk.
Het is eens iets anders dan een gewoon café en er is een
heksenwinkeltje aan. Ze hebben er verschillende speciale thees en
bieren, elfenlimonade, violette en rozenijs,….

8 - schaatsbaan turnhout*** (otterstraat 151, turnhout)
In de winter gaan we graag naar de schaatsbaan. Je hebt in de
cafetaria veel plaats om te zitten en de hapjes zijn er niet te duur.

Souschef machteld was druk in de weer op de achtergrond. dankzij de grondige voorbereiding van onze
koks verschenen met een perfecte timing heerlijk gevulde bordjes op onze tafel: heerlijke loempia’s,
kipsaté met zelfgemaakte pindasaus en verse wokgroentjes. zo’n prachtmenu flans je niet op één-tweedrie in elkaar. zelfs de ploeg van de dag voordien had hier aan meegewerkt. merci allemaal! dit was echt
genieten en jullie recensenten geven dan ook een dubbele 10.
als een geoliede machine werd onze tafel afgeruimd en we kregen de tijd om even uit te buiken. roos en
Waut dachten, net zoals op tV, in de kasten te gaan snuffelen, maar met een gezellige babbel gleed de
tijd zo voorbij. Voor het dessert grepen we opnieuw naar het bordje met de 10. een heerlijke appelcake!
restte ons nog de punten voor sfeer en gezelligheid. een 10 leek plotseling nogal een magere score. we
staken gretig alle scorebordjes omhoog: hier verdienen chris, Peter, jef, ronald en Guy alle punten.
een heerlijke middag die de maximum score opleverde voor de koks van de Bijenkorf.
nog een extra bedankje aan machteld: jij haalt echt het beste uit deze groep smulpapen.

Daags tevoren werden de nodige
culinaire voorbereidingen getroffen

Roos en Waut zijn “Komen
eten”. Ze hadden een kleine
verrassing (chocolaatjes)
bij voor ons. We hadden
supergoed ons best gedaan.
En daarvoor werden we
beloond met héél goede
punten. Het was gezellig en
leeeeekker !!!

waut nicKmans en roos Van BruGGen

Leven in Het GielsBos

9.

10.

Ritje met
de old timer

Hmmmm lekker!

woninGen in de KijKer: extern wonen

5 kaarsjes voor de
Salamanderstaat
Vijf jaar geleden was dit alles voor iedereen nieuw:
nieuwe gezichten, nieuwe kamers…
Voor de bewoners spannend en toch wel een beetje
vreemd, voor de begeleiders wat wennen.
Vandaag zijn we allemaal wat jaartjes ouder en
wijzer, en voelen we ons helemaal thuis in de
Sala-manderstraat.
tijd om eens goed te feesten met familie en
vrienden!
lekker eten, een glaasje drinken, een babbeltje,…
op naar de volgende 5 jaar!
nadine Van Gestel

Spel voor Groot en klein
De muzikanten zorgden
voor leuke muziek
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Hier is't voor de bonnekes

Raoul met een tasje koffie:
de koffie voorproeven!

Agnes en haar droomjob.

Maarten zo fier als een
gieter met zijn ballon

elke werkdag om 9u30 komt agnes aan op haar werk in de wasserij. ze begroet iedereen met een persoonlijk
woordje en gaat dan gestaag aan het werk. ze weet perfect wat van haar verwacht wordt en kent haar taken
als de beste.

het liefst sorteert ze het gewassen ondergoed van
250 personen. al het ondergoed komt bij de juiste
persoon terecht.
Wascontainers worden op de juiste plaats gezet en
moeten daar ook blijven staan, lege drankflesjes
worden opgeruimd. Kortom ze zorgt ervoor dat de
werkplek voor iedereen aangenaam blijft.
agnes, ‘yes’, zorgt er ook voor dat de bewoners
die komen helpen hun taken krijgen en regelmatig
voorzien worden van een koek en een drankje.
Wanneer ze niet moet gaan werken, bv. op een
feestdag, voelt agnes dit aan als een straf.
ze laat dan even goed horen wat ze daarvan denkt.
frustratie geventileerd, dan kan ze genieten van
haar dagje vrijaf!
We kunnen ons de wasserij niet voorstellen zonder
yes.
Bedankt yes, voor het vele werk dat je bij ons al
verzet hebt en hopelijk hou je dit nog lang vol!

martine VandePerre

agnes woont al sinds het prille begin (1978)
in het GielsBos, en is hier helemaal thuis.
sinds de opening in 2008 woont zij in de
salamanderstraat.

Leven in Het GielsBos

11.

12.

woninGen in de KijKer: extern wonen

Wij gaan naar
de Efteling!
17 juli om 9u stond
taxi luc en jef bij
ons klaar
“Stoppen voor het
rood” zei hans,
dus geen gevaar.
We gaan met z’n
allen op stap,
dit is heus geen
grap!
Voor picknick
zorgden may maal
twee,
die was héél lekker en wij
tevree.
het sprookjesbos steeds mooi om te zien
zoveel verhaaltjes , wel meer als tien.
in de bootjes was het reuze pret
Kleddernat werden we terug aan de kant gezet.
Stilaan kwam het einde van de dag,
met op alle gezichten een brede lach!
dank je wel may en jef voor deze onvergetelijke dag,
Stijn, may, luc, jan, raoul, erna, hans, Karin, tim en nadine

Gert Feest!
het was een leuk feest
ik heb met eVrna gedanst
er was lekker eten
en lekkere ijstaart
dit was een feest voor mijn 40e verjaardag!
Gert
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*** Bezoek een beroemde bakker (in ons geval in
Kanne) en nuttig ter plaatse de speciali teit.

** Slalom door het Vlaamse, Waalse en nederlandse
land, en parkeer waar het je de moeite lijkt de
mobilhome voor een wandelingetje.

* overgiet de hele week met een zonnig sausje, en
vlucht bij regenbui een café binnen.

naar Kinrooi. daar is het middagtijd, dus
voed je je aan de oevers van de maas.
een boottochtje naar thorn kan ook
mits reserveren. later stap je terug in je
mobilhome en stop je aan de supermarkt.
laad je kar vol met lasagne en pizza, en eet
alles buiten op, aan je huisje.
- op donderdag steek je de grens over,
richting nederlands limburg. je bezoekt
in margraten een groot indrukwekkend
kerkhof, en gaat wat drinken in een bruin
hollands café. dineren doe je in stijl in de
park-brasserie van ‘mooi zutendaal’.
- op vrijdag ga je uit ontbijten alvorens te
vertrekken richting Beerse, en stop je ’s
middags voor frieten. thuisgekomen geef
je de mobilhome een flinke poetsbeurt.
(Want je wil hem nog eens uitlenen!)

Recept voor een geslaagde vakantie

Benodigdheden:
- een mobilhome
- een thuisbasishuisje
- 6 enthousiastelingen waaronder
• een chauffeur die rustug blijft in smalle
straatjes en penibele parkeersitua-ties
• emand die de weg aangeeft
• een tevreden achteraan zitter (want de
plaats vooraan in gegeerd)
• een fotograaf (met kennis van gsm)
• een snelheidsbeperker
• een dame met koffiethermos

Bereiding*:
- rij op maandag naar zutendaal, picknick
onderweg aan de jachthaven van leopoldsburg. zoek daar dadelijk een goed
terras op. installeer je op je gemak en eet
de meegebrachte spaghetti op.
- Vertrek op dinsdag na een uitgebreid
ontbijt richting luik. eet je boterhammen
op in Visé, en ga kijken naar treinen en
mensen in het station van guillemins. als
be sluit van een mooie dag steun je een
frituuruitbater in zutendaal.
- op woensdag zoek je eerst een plaatselijk
marktje op, bv. in maaseik. na een
deugddoend drankje zet je verder koers
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masterPlan wonen

tussen half januari en half februari 2014 kan er dan
gestart worden met de verhuis. in totaal verhuizen 10
leefgroepen stapsgewijs. de hele verhuisbeweging
zal 10 tot 12 weken in beslag nemen.

We vullen de reeks in de toekomst verder aan
met: grasland, Bosheuvel, hazendonk, mezenhof
en Waterkant. de huidige paviljoenen blijven
ondertussen hun vertrouwde naam behouden.

het resultaat werd een reeks straat- of pleinnamen
zoals je ze in ieder dorp kan tegenkomen. het
woonerf met de 5 nieuwe zorgwoningen krijgt
de naam ‘rozendries’, met huisnummer 1 tot 5.
‘Klaverveld’ is de nieuwe naam voor de huidige én
nieuwe ankerwoningen, met huisnummer 1 tot 4.

voor het thema ‘Bos’(hoe kan het ook anders).
- bestaande uit een eerste deel dat verwijst naar
het ‘bos’ (flora en fauna) en een tweede deel dat
verwijst naar een open plek, een erf, een plein…
- het eerste deel moet makkelijk vertaalbaar zijn in
een pictogram
- makkelijk uitspreekbaar
- niet te wollig, niet kinderlijk
- verschillende beginletters (om eenduidige
afkortingen te kunnen maken).

Rozendries en Klaverveld:
verhuis in zicht!
de verhuis nadert … momenteel legt de aannemer
de laatste hand aan 7 nieuwe woningen op het
terrein van het GielsBos. als hij de planning
aanhoudt, dan zijn deze half november klaar.
daarna kan onze eigen technische dienst aan de
slag met de afwerking.
de praktische voorbereidingen voor de inrichting
van deze nieuwe woningen lopen al meer dan een
jaar. Welk materiaal gaat er mee? Wat wordt nieuw
aangekocht? offertes uitlokken enz. maar er komt
natuurlijk veel meer bij kijken dan je op het eerste
zicht zou denken. een projectgroep coördineert alle
praktische voorbereidingen, en dat zijn er heel wat!
je leest hier meer over in de volgende editie!
hoe heten de nieuwe woonerven?
Van zodra er jaren geleden sprake was van nieuwe
woningen, was iedereen het er over eens: deze
woningen zouden nieuwe namen krijgen, die meer
zouden aansluiten bij onze visie op zorg.
We gingen op zoek naar een reeks namen die aan een
aantal criteria moeten beantwoorden:
- zo normaal mogelijk: het zullen woonerven zijn,
met een volwaardig adres, huisnummer en
brievenbus.
- de namen moeten een reeks vormen: we kiezen
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wie verhuist naar waar?
Spannende
tijden
voor
langoor 1, egel 1, Schildpad 1,
Vos 1 en Vos 2: zij verhuizen naar
het nieuwe woonerf rozendries.
Schildpad 3 en langoor 3 krijgen
een nieuwe thuis in Klaverveld.
de woningen van Vos 1, Vos 2 en
Schildpad 3 zullen opgefrist en waar
nodig aangepast worden zodat langoor
2, langoor 4 en langoor 5 er tijdelijk hun
intrek in kunnen nemen.
nadien zal paviljoen langoor afgebroken
worden om plaats te maken voor bouwfase
2. de wovningen Schildpad 1 en egel 1 worden
gesloten.

lees meer over de verhuis en alles wat erbij
komt kijken in onze volgende editie!

15.

op 5 september mochten we de volledige deputatie van de provincie
antwerpen ontvangen in het GielsBos. zij vonden tijd in hun drukke
schema om de bouwwerf van de zorgwoningen te bezoeken. de
architecten waren aanwezig om te antwoorden op de geïnteresseerde
vragen van o.a. gouverneur cathy Berx en onze voorzitter Peter Bellens.
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Verkiezingen
gebruikersraad
2013
wie is wie?
in het voorjaar van 2013 verliep het
mandaat van 4 jaar van de gebruikersraad.
daarom deden we een oproep naar
mogelijke kandidaten voor een nieuwe
gebruikersraad.
na de kandidatuurronde bleek iedere woning
precies 1 kandidaat te hebben. geen tweede
verkiezingsronde nodig dus!
op de algemene informatievergadering van
25 mei 2013 werden de leden van de nieuwe
gebruikersraad officieel voorgesteld. eén nieuw
gezicht: welkom ria Verheyen (Schildpad 1).
tijdens de installatievergadering van 27 mei
2013 werd dan het ‘bureau’ samengesteld. dit
zijn de voorzitter, onder-voorzitter, secretaris,
penningmeester en waarnemer in de raad van
Bestuur. de functie van onder-voorzitter lieten
we voorlopig open. deze zal, na de fusie met ’t
margrietje op 1 januari 2014, ingevuld worden
door de voorzitter hun gebruikersraad.
ondergetekende, chris Krols (langoor 3) mag
aan een tweede ambtstermijn beginnen als
voorzitter. ook Brigitte Busschots (langoor 5)
werd herkozen als secretaris. frank Goister
(Vos 3) blijft penningmeester en wordt
afgevaardigde in de toezichtsraad. frank
zal voortaan ook zetelen als waarnemer
in de raad van Bestuur. We willen zijn
voorganger staf meeus (egel 4) hartelijk
bedanken voor de vele jaren dat hij
deze functie met volle overgave heeft
uitgevoerd.

Boomplantdag
meer bomen, meer zuurstof!
dat het gielsBos aan het bouwen is, wisten we allemaal!
maar om te bouwen, moeten er ook bomen sneuvelen… het
gielsBos zonder bomen is ondenkbaar: voor elke verwijderde
boom moet er een nieuwe op een andere plaats komen.

daarom organiseert de gebruikersraad op zaterdag 16 november
2013 een boomplantdag. in totaal planten we samen 12.000 bomen,
dus alle hulp is welkom.
mag het gielsBos ook op uw helpende handen rekenen?
in de maand stuurt de gebruikersraad persoonlijke uitnodigingen uit.
Wil je meer weten? de bewonersadministratie helpt je verder.

met deze gemotiveerde ploeg gaan we
4 jaar constructieve en aangename
samenwerking tegemoet!
chris Krols
Voorzitter GeBruiKersraad
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't Margrietje en Het GielsBos
samen in actie!

verrast toe ze hier voor het eerst kwamen: hier
beschikken we over meer materiaal en meer ruimte.
je voelt meteen dat dat iedereen ten goede komt.
tijdens de pauzes is het een drukte van jewelste:
onze cliënten genieten van de contacten met nieuwe
gezichten.

op 2 september zetten we de eerste concrete stappen in de samenwerking tussen ’t margrietje en het
GielsBos. drie medewerkers van ’t margrietje verzorgden in de week die volgde verschillende ateliers
voor wel 43 cliënten.
we polsten bij tine, ergotherapeute van het activiteitencentrum van ’t margrietje, naar de eerste
ervaringen.

het gielsBos was voor mij geen onbekende meer: ik
had hier reeds als interim gewerkt. drie jaar geleden
ging ik aan de slag bij ’t margrietje, en nu kom ik hier
opnieuw terecht. Best wel fijn: ik kende de collega’s
al een beetje, en ik had goeie herinneringen aan mijn
werkervaringen hier.

over de hele lijn zien we voornamelijk winst in de
nieuwe situatie. het enige minpuntje is dat we vroeger
midden in het dorp, in het hart van het dagelijkse
leven zaten. nu is de locatie wat meer afgelegen, wat
ook betekent dat de cliënten die voordien zelfstandig
naar ons toe konden komen, nu vervoer nodig hebben.
maar dit zijn kleine nadelen ten opzichte van de
grotere voordelen.

ja, ik zie het zitten!
tine eySermanS

de eerste week van de samenwerking verliep een
beetje chaotisch: we moesten nog veel uitzoeken,
en hier en daar heerste er ook in onze tehuizen nog
onduidelijkheid over wie wanneer naar waar moest
voor welke activiteiten. Stapsgewijs worden de
kinderziekten opgelost, en als er nog vragen zijn
weet ik aan wie ik ze kan stellen.

ik werk min of meer met dezelfde cliënten als
voordien. onze mensen waren allemaal aangenaam
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Katrin de Busser

ook deze zomer bood de muziekliefhebbers onder
ons voor ieder wat wils!
We genoten niet alleen van de muziek: festivals
zijn een hele ervaring op zich:
• Kei coole optredens,
• Dansen en fuiven,
• Tattoos laten zetten of deelnemen aan de
randanimatie,
• Onze eigenste dj Geert,
• Slapen in een tent op een veldbed,
• Festival-eten (en de moeilijke keuze:
voor de 3e keer friet eten of toch
maar een slaatje, bbq, pasta of een
pannenkoek?),
• Maar vooral veel ambiance!
Volgend jaar zijn we zeker weer van de
partij!

rock voor specials en Buitenbeenpop

Op de festivalweide
Welkom op de
Merel-beachparty!
rond het middaguur was er héél
wat bedrijvigheid rond merel: ons
reukorgaan ontving de niet mis te
verstane boodschap dat er een frietkraam
in de buurt was! iedereen mocht iets lekkers
bestellen.
eten in de tuin van merel 1 of in de eigen
woning, we hadden de vrije keuze.
nog meer ambiance? dj leen zorgde voor de
muziek. iedere leefgroep had een liedje en een act
voorbereid, dus dat was een verrassend visueel
spektakel! de smurfen, hip hop en andere genres,
het passeerde allemaal de revue.
om het ‘beach’ gevoel compleet te maken was er
bovendien nog punch, en een buffet van ijsjes en
fruitsla!
rita smet
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Op kamp in Het GielsBos:
dat smaakt naar meer!

het hoeveelste jaar is het ook al weer? ik herinner
me nog goed de dag waarop ik mij op de boerderij
aanmeldde om aan mijn eerste jongerenkamp te
beginnen. ondertussen is er veel veranderd in het
gielsBos, maar mijn enthousiasme is na al die jaren nog
steeds even groot.

en reden te meer. de activiteiten dit jaar waren weer
heerlijk. in de eerste week werd fanatiek pizza’s beleggen
traditiegetrouw opgevolgd door een ontspannende rit met
de huifkar, na een fietstocht met het a-team werden de
remmen losgegooid tijdens een spetterende pyjamafuif op
merel, en tijdens een fotoshoot op de ergo ontlook menig
fotomodel. ook de jaarlijkse uitstap naar Bobbejaanland was
weer een groot succes, en het sombere weer kon niemand
weerhouden toch de waterattracties te trotseren. de volgende
ochtend werden de dansspierekes voor een tweede maal op
de proef gesteld door een intensieve sessie rolstoeldansen,
en na een revitaliserende Breugheltafel werd onder muzikale
begeleiding van Stafke do en jefke re de laatste activiteit van
de week ingeleid: de Vlaamse kermis.

na de eerste week schoven sommigen hun plannen
opzij en schreven in voor een tweede portie.

Voor we het goed en wel beseften was de eerste week
voorbij. Verschillende vrijwilligers hadden zich zelfs zo
goed geamuseerd dat ze hun plannen voor de tweede
week van juli terstond opzij schoven, en zich inschreven
voor een tweede portie - en gelijk hadden ze. op maandag
werd gestart met een van mijn favoriete activiteiten: een
vaartocht doorheen het mooie natuurpark de Biesbosch.
de volgende dag stond een fietstocht op het programma.
tijdens de middagpauze keek ik verbijsterd toe hoe koffie
en frieten werden verzwolgen, ondanks het feit dat het
kwik dat die dag opliep tot tegen de dertig graden. door
toedoen van een muzikale jamsessie die die avond
georganiseerd werd in de schaduw van paviljoen Vos,
stond ik de volgende ochtend op met de stem van een
kettingroker. een bezoek aan de Beekse Bergen en
een daguitstap naar het rivierenhof lagen al snel
achter ons, en stilaan begon het besef te dagen
het einde van het jongerenkamp genaderd was.
elk jaar spijt het mij de bladzijden
“jongerenkampen gielsBos” in mijn agenda te
moeten omslaan. gelukkig is het binnenkort
oktober. rond die tijd komen agenda’s voor
het nieuwe jaar binnen, en kan ik in juli
2014 weer een plekje voor het gielsBos
vrijhouden!

matthiaS, VrijWilliger
jongerenKamP 2013.
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dit anderhalf uurtje heeft mijn respect voor jullie werk
weer een stevige boost gegeven. ik wist natuurlijk wel
dat het werk met jullie doelgroep niet evident is en dat
jullie er al jaren uitstekend in slagen om met zeer goede
en zinvolle activiteiten het leven van onze bewoners te
kleuren.
maar vorige week voelde ik me toch wel eventjes heel
klein. Bedankt voor je bemoedigende woorden tijdens
de sessie. die kon ik echt wel gebruiken om dat heerlijk
beschermende muurtje rond mij even te laten vallen en
er echt voor te gaan.
ook diane moet ik bedanken.
Geweldig dat ze door zo eventjes
mijn hand vast te nemen mijn heel
weekend goed kon maken.”
(waut, coördinator dagbesteding)

“het was de moeite om te zien en te
beleven. Voor elke bewoner moet uiteraard
apart bekeken worden in welke mate en
op welke manier de 5 ritmes de grootste
meerwaarde hebben. in ieder geval nog
proficiat met de organisatie!”
(marianne, ppd dagbesteding)

“ik ben mij heel goed bewust
29,
30
en 31 mei:
dat het niet voor iedereen zo
5 ritmes
evident is om je als begeleider
helemaal te geven tijdens deze
dans activiteit
5-ritmes-dans. het vraagt heel
Enkele impressies...
wat van jezelf en je kan jezelf
hierin ook wel tegenkomen.
daarom wil ik al diegenen die de kans gegrepen hebben
om zich voor hun bewoner hiervoor in te zetten heel hartelijk danken, jullie hebben het echt uitstekend gedaan, ik
heb dankzij jullie getuige mogen zijn vele mooie interac-ties
tussen jou en je bewoner.”
(chris, a-team)
“ik vond het een geweldige activiteit: de 5 ritmes geven
je zelf ook een serieuze uitdaging om mee te gaan in de
beleving en gevoel van je
bewoner. ik heb er samen met hans, ieder op onze eigen
manier van genoten. en weer wat van geleerd ook: energie
geven en nemen, een niet gemakkelijke maar waardevolle
opdracht!”
(hilde, Vos 5)

Een streling voor de zintuigen:
Op wandel met het a-team
heerlijk was het dinsdag
op de zintuigenwandeling.
het begon met een grote vlag… We wandelden het bos
in, waar het genieten was met heerlijke zelf door ons
gemaakte muziek, verkleedpartijtjes met gekke kledij,
teksten van feest, heerlijke geuren…
We waanden ons in een soort sprookjes wereld…
het eindigde met heerlijke dwarsfluitmuziek in een
betoverd stukje groen, waar we een hapje en drankje
kregen. dit alles gaf ons een beetje efteling gevoel…
Bedankt a-team!
Vanwege Schildpad 1, bewoners en begeleiding
Bekijk zeker ook de foto’s op de achtercover!
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Zondag 9 juni 2013

Een stralende zomerdag,
en Tom viert zijn 40ste verjaardag!
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12 mei
rachel louis van merel 3.
meisje met de grote ogen,
vragende ogen,
zoekende ogen.
achter het poortje in de gang,
verstild in onvermogen.
Bonbon, gateau en snoep.
ook ijs, pudding en koek.
de gulzige zoete zonde vulde je verlangen.
maar niets zo heerlijk als … o la laa chocolaa.
desnoods ging je er zelf naar op zoek.
Wandelen met grote passen en wijdbeense gang.
fier voorop, gevolgd door een sloffende aanhang.
zag ik het zweet op je voorhoofd parelen.
zag ik je bij ieder kruispunt aarzelen,
onderwijl knarsetandend met je wang.
rachel louis van merel 3.
zwiepen – zwieren – zwaaien.
huppelen – wiegen – dansen – draaien.
je lint was je kind,
je houvast, je steun, je toeverlaat.
onrust, gejammer, loerende paniek
vond je je lintje even niet.
rachel, zwaarmoedig van aard.
gestart in ’t leven met een moeilijke kaart.
Véél had ik willen geven, om heel even
rond te dwalen in je hoofd.
dat labyrint, die wervelwind,
godenkind, zorgenkind … maar altijd bemind.
Leven in Het GielsBos

Bourhah

Blinkende deugnietogen,
zonder spalk werden we vaak bedrogen.

de ballen vlogen in het rond,
Gelukkig heb je nooit iemand verwond.

Ventje met karakter en streken,
ogen die spreken.

trampoline springen is plezant,
Pitsen vonden we ambetant.

de rolkar bracht je naar “mama”,
ook voor haar is het een drama.

want opeens was je zomaar weg,
Verdwenen.
weg waren de streken, de deugnieterij,
de kleren opeten.

je hartje viel stil,
Voor ons allemaal een bittere pil.

maar steeds zullen we aan je blijven
denken,
lieve schoellie,
liefdevol stukske “krapuuul”
…

liefs,
egel 1

Geboren

12 mei
melanie Campforts
schoonmoeder van heidi Vermeiren (begeleidster/opvoedster) en grootmoeder van griet dierckx
(begeleidster/opvoedster)

Overlijdens
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30 augustus
jef Stessens
schoonvader van gerda mermans (begeleidster/opvoedster)
en vader van Sabine Stessens (begeleidster/opvoedster)

30 augustus
rachel louis, bewoonster merel 3

25 augustus
yvonne Van Camp
moeder van Chris d’heldt (medewerkster a-team)

22 augustus
maria Kaerts
moeder van Christa Claes, bewoonster Vos 4

6 augustus
frans Caymax
schoonvader van nine Van gestel (medewerkster a-team)

6 augustus
Bourhah Sahiti, bewoner egel 1

26 juli
marc renne
broer van marij renne (medewerkster PPd)

25 juli
francine langewouters
schoonmoeder van ann Slegers (begeleidster/opvoedster)

12 juli
Stans Van gorp
moeder van leen Baeyens (medewerkster verpleging)

18 juni
maria Van den eynde
moeder van luc lenaerts, bewoner merel 2

7 juni
maria Plompen
moeder van jan Verijke, bewoner Schildpad 5

2 juni
frieda Van Sprengel
schoonzus van marc hendrickx (medewerker technische
dienst)

29 mei
roger Van genechten
schoonvader van linda Caubergs (begeleidster/
opvoedster)

3 juni
oona
dochtertje van ans gevers (ergotherapeute)
en jo Wynants

22 juni
BoriS
zoontje van ines daems (begeleidster/opvoedster)
en dimitri laenen
15 juli
luCaS
zoontje van nina Sels (ergotherapeute)
en mauro gala
20 juli
Warre
zoontje van ilse Vanderstokker
(begeleidster/opvoedster) en hans driesen

3 augustus
janne
dochtertje van nathalie Stoops
(medewerkster sociale dienst) en Steven de Puydt

Getrouwd

21 juni
Kristel raeymaekers (begeleidster/opvoedster) en
hendrik Corluy

22 juni
Katja gastmans (begeleidster/opvoedster) en filip Volders

9 augustus
evie Cools (begeleidster/opvoedster) en Shaun Brown

deze lijst wordt samenGesteld aan de hand
Van GeGeVens Van de Personeelsdienst en
aanKondiGinGen Bij het secretariaat.

Wil je liever niet dat jouw
aankondiging hier verschijnt?

GraaG een seintje aan de Personeelsdienst!

23.

AGENDA
10 OKTOBER:
BrunCh in het ontmoetingSCentrum

15 OKTOBER:
engliSh tea door het a-team n.a.V. hun
20-jarig BeStaan in de Woning Van de
BijenKorf

17 EN 18 OKTOBER:
KledingVerKooP in de SPortzaal

16 OKTOBER, 20 NOVEMBER EN 18
DECEMBER:

Om hun 20-jarige bestaan te vieren organiseerde het
a-team zintuigenwandelingen. De foto's liegen er niet om.

muzieKnamiddag in het ontmoetingSCentrum

24 OKTOBER:
heKSentoCht in het ontmoetingSCentrum

3 NOVEMBER:
Vijfde gielSBoSlooP (Vrije BoS- en natuurlooP)
t.V.V. WerKgroeP gehandiCaPtenzorg zonder
grenzen

16 NOVEMBER:
najaarSaCtiViteit geBruiKerSraad
‘BoomPlantdag’

6 DECEMBER:
SinterKlaaSfeeSt in het
ontmoetingSCentrum

12 DECEMBER:
KerStmarKt aan het
ontmoetingSCentrum

19 DECEMBER:
KerStfeeSt in de SPorthal

Lees meer over deze
wandelingen op p. 21.

