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Beste lezer,

Verhuizen? Daar kennen we ondertussen alles van!
De voorbije weken hebben tien leefgroepen hun
intrek genomen in een andere woning. Een ingrijpende
gebeurtenis voor onze bewoners en een heuse klus
voor onze medewerkers. Gelukkig voelden onze
begeleiders zich hierin ongelooflijk gesteund door de
collega’s van onze technische en tuindienst. Mannen die
van aanpakken weten en meer dan een steentje hebben
bijgedragen.

Vrijdag 21 maart mochten we minister Jo Vandeurzen
verwelkomen op Het GielsBos, om Rozendries en
Klaverveld officieel te openen. Tijdens zijn speech sprak
de minister lof uit over de vooruitstrevende rol van Het
GielsBos en onze verregaande initiatieven om wonen en
zorg op maat van de gebruiker te verstrekken.
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pol, gUy EN bRUNo
dE dIREctIE

Een ferme merci en proficiat aan iedereen
die heeft meegewerkt aan de verhuizen
en het straatfeest.

Eind april starten de werken om ons zwembad
te renoveren en als alles volgens plan verloopt
beginnen we nog dit jaar met de bouw van een
tweede woonerf met vijf woningen.

De weergoden waren ons gunstig gezind en
ook de minister had een verrassing in petto. Hij
overhandigde de directie een cheque. Deze cheque
vertegenwoordigt het principieel akkoord van de
Vlaamse regering en het ViPA om de volgende
drie woonerven te subsidiëren. Het sluitstuk van
de financiering van ons meerjarenplan om de
infrastructuur van Het GielsBos te vernieuwen.

De opening van onze nieuwe woningen was een groot
succes. Het animatiegebeuren was sfeervol en bracht
het plein van het woonerf tot leven. De vuurwandeling
was ronduit schitterend! in een volgende editie brengen
we hier met geuren en kleuren verslag van uit.

deze uitgave werd mogelijk gemaakt dankzij:
Saskia Baert, nancy Baeyens, Karla Defour, Heidi Caris, Joris Frederickx,
Michel Huybrechts, Kelly Mens, Leni Pelgrims, Ria Van Hooijdonck, Tin Vroom.
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Meer info:
www.truckersvoorkind

eren.be

Op 13 en 14 juni is het weer zover: een spetterende
showavond en een hele namiddag meerijden met
trucks, alles ten voordele van het goede doel.
Dit jaar komt Het GielsBos in aanmerking voor
een gift die naar de nieuwe wellnessruimte en
het zwembad zal gaan, en ’t Margrietje voor de
aankoop van aangepaste fietsen. Het GielsBos
zal alvast met een volle bus enthousiastelingen
aanwezig zijn. iedereen is welkom!

... de 16e editie van ‘Truckers voor
Kinderen’ er weer aan komt?
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Wist je dat…
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Het elk jaar in januari

feest is op Egel 4?
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hebben?

www.vosselaar.be

Een aanrader, voor wie dur
ft!

Bij nacht en ont
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op
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jagen, over moed
en durven, over vampieren
in je bed, akelige
krokodillen en ander onheil
in grote en kleine
hoeken. Kijk goed om je hee
n, pas op!
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... Iedereen
heeft recht op hulp

ttel

MaRIaNNE tEERlINck

we

... er 'Gevaar' schuilt in Vos

... We eten dan een lekker broodje maar drinken net geen bier
Iedere bewoner krijgt een cadeautje
En we moeten ook op ‘t fotootje
Telkens heerst er weer een toffe sfeer ...
volgend jaar komen we terug voor meer!

BOEKENPLANK
RIa MatHIJsEN

DE JONGEN DIE UIT DE LUCHT
KWAM VALLEN

rs

Het gielsbos stelt zich open voor
alle personen met een beperking van
heel de provincie antwerpen. Niet enkel
de vaste bewoners kunnen beroep doen op
onze dienstverlening. Er komen bv. ook andere
kinderen en volwassenen met een beperking op
consultatie bij onze tandarts.

ne
wo
be

“de jongen die uit de
lucht kwam vallen” is een
autobiografische roman
waarin openhartig en
gesproken
ontroerend
wordt over de relatie
moeder
tussen een
tweede
haar
en
zoontje,
geadopteerde
dat ernstig autistisch
is. de zoektocht naar de
“identiteit”, het “waarom”
van het moeilijk gedrag,
de vele terugkerende
, en daarbij de lange
paniekaanvallen van hun zoon
leiding en opvang.
zoektocht naar aangepaste bege
oken: zo herkenbaar!
dit boek heeft me zeer aangespr
“relativerende humor”
de positieve instelling en de
meeslepende, zware
van de moeder bij deze
is inspirerend.
“overlevingstocht” met haar zoon
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tHEMa: VERHUIZEN

Ook de wasserij ontsnapt niet aan de
veranderingen. Rozendries, Klaverveld, Vos 6 en
7, het wordt echt uitkijken hoe en waar alles te
sorteren. Vooral voor de bewoners die komen
meewerken in de wasserij, zoals bv. de mensen
van ‘t Margrietje, is het een moeilijke opgave.

Er is dan ook stevig gebrainstormd door de vaste
ploeg. Hoe zoeken we voldoende plaats? Hoe kunnen
we het sorteren voor onze bewoners overzichtelijk
en haalbaar maken? Creatief als ze zijn, hebben ze
een fantastisch systeem ontwikkeld. ieder paviljoen
of woonerf heeft een eigen kleur waslint. Dit lint
werd in ieder kledingstuk ingenaaid. Van elke kleur
heeft de wasserij een vlaggetje laten maken, op
een echt vlaggenstokje. Zo kan de was gesorteerd
worden per vlaggetje: voor de helpers is het nu
duidelijk wat waar moet liggen. Prima opgelost!
En omdat er heel wat verschillende kleuren zijn is
de bonte verzameling wapperende vlaggetjes nog
mooi om te zien ook!

Paul
Vernelen
vanafdie2014
weerzonder
En
zo zijn
er nog vervoegt
tal van dingen
gebeuren
hetzien.
'team
GielsBos'
dat we ze echt
We hebben
nog stof zat om deze
reeks over de verhuizing verder te zetten.
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Eddy dE kRooN

Ook hier moet creatief aan de slag worden gegaan. Er moet
rekening gehouden worden met tal van zaken, zoals het
formaat van de nieuwe Handy Moves. Die moeten onder en
tussen elk meubelstuk kunnen. En omdat er niet geboord mag
worden, moet ieder nieuw meubel vrijstaand worden gezet.
“Maar het moet allemaal ook wel blijven staan,” zegt onze
timmerman van dienst, “en liefst nog stevig ook !”
Gelukkig weten ze op de schrijnwerkerij wel van welk hout
pijlen te maken!

Dan nog even een kijkje gaan nemen op de afdeling
schrijnwerkerij. Ook daar is het alle hens aan dek. Er
worden nieuwe bedden gemaakt, aangepaste meubeltjes
voor de nieuwe gebouwen, maar ook voor de aanpassingen
aan de kamers van paviljoenen waar de leefgroepen van
Langoor naar toe trekken. Werk in overvloed.

Wat dacht je bijvoorbeeld van de naaikamer.
Even wat kleding hertekenen op Rozendries en
Klaverveld. Even? Eerst de oude nummers eruit.
Dat betekent de klevers opwarmen tot 200°, ze er
vervolgens afpeuteren. Voor de nieuwe kleuren
en nummers er weer op kleven, zijn er al heel wat
vingers verschroeid geweest.
De tientallen en tientallen kledingstukken per
bewoner (denk bv. maar eens aan 15 paar sokken!)
zorgen ervoor dat de labelmachine week in week
uit, de hele dag bediend wordt. Een full time job
voor 2 mensen. En toch alles op tijd klaar, een
huzarenstukje van onze naaikamer!

Verhuizen verhuizen verhuizen
Tussen 27 januari en 10 april verhuizen maar liefsT 9 leefgroepen naar een andere woning.
alles en iedereen is druk in de weer. Er wordt geschilderd, getimmerd en ingepakt.
de verhuisploeg leidt alles in goede banen, de to do lijst lijkt eindeloos: het akoestisch systeem moet
geïnstalleerd, de stroomvoorzieningen en telefoonlijnen aangelegd.
de tuinmannen zijn volop bezig met de aanleg van de nieuwe tuinen en pleinen.
de coördinator van de technische dienst heeft amper tijd om een interview weg te geven.
Iedereen ziet dat er van alles en nog wat gebeurt en nog staat te gebeuren.
Maar ook op wat minder zichtbare terreinen wordt
er hard gewerkt.

DrUK
D r UK
DrUK!
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De ouders van
Johan zijn nauw
betrokken:
Een gelegenheid tot opruimen!

RIa VaN HooIJdoNck

“Oh ja, Johan kijkt er naar uit. Hij houdt van afwisseling,
Één ding staat vast: wat zullen we blij zijn als
van iets nieuws en van de spanning daar rond. Hij wordt
ieder zijn plekje heeft gevonden! Dan pas
er niet echt zenuwachtig van. Hij wacht rustig af tot
zal de rust terugkeren. We kijken al uit naar
alles duidelijk wordt. Thuis duidde ik op de kalender aan
onze eerste zomer op ons nieuwe terras
wanneer de verhuis zou plaatsvinden, zo kon hij zien dat
van Vos 6! Daar zullen we samen zitten
het nog wel even zou duren.
en denken: “Ooh, wat een hectische tijd
Als ouders staan wij positief tegenover de verhuis. Wat wel
was dat!”
belangrijk is, is dat alle medebewoners en begeleiders van
Langoor 4 mee verhuizen, want dat zijn toch wel Johans vaste
Johan en ik zullen
waarden’.
Bovendien vinden wij het een gelegenheid om een grote
er eens hartelijk om
opruimactie te houden. Johan heeft in de loop der jaren een hele
verzameling in zijn kamer bewaard. We zullen nu proberen wat
lachen!
spullen uit te sorteren, al zal dit niet gemakkelijk zijn. Johan kan
moeilijk afstand doen van zijn spullen. We hebben samen de kleur
van de verf voor zijn kamer gekozen, en hopen zijn eigen plekje mooi
te kunnen inrichten.
tIN VRooM
We zijn er van overtuigd dat Langoor 4 het goed zal stellen op Vos 6. We
zijn alle mensen dankbaar die hebben bijgedragen tot succesvolle jaren
op Langoor 4 en allen die de overstap naar Vos 6 in goede banen hebben
geleid.”

Graag wil ik hem een zo duidelijk mogelijk
antwoord geven, maar ook dit is soms moeilijk
voor ons. Timing is alles: niet iedereen van de
leefgroep is er mee gebaat om er te lang op
voorhand over te praten. We doen ons best
om zoveel mogelijk “antwoorden op maat” te
geven.

neem nu Johan. Hij heeft zoveel vragen! Wat
met mijn bed? Mag mijn bureau mee? En vooral:
wanneer gaat het gebeuren?

De ene vindt het spannend, de ander een heel
karwei!
Het is loslaten maar ook uitkijken naar een
nieuw avontuur. Zo is het niet anders voor onze
bewoners… maar toch vind ik dat het verder gaat
dan de beschrijving van “de Dikke Van Dale”!

Van Dale schrijft:
1. Van woning veranderen
2. De inboedel van anderen overbrengen

Verhuizen, to move out (Eng), déménager (Fr.),
ausziehen (D), flytta (Zw), idö (Jap.)

JoHaN HEEft op laNgooR 4
VERNoMEN dat HIJ NaaR Vos 6
Zal VERHUIZEN.
Vos 6 Is dE NIEUwE NaaM VaN dE
VooRMalIgE woNINg Vos 1.
oM VERwaRRINg tE VERMIJdEN
HEtEN ZowEl dE woNINg als dE
lEEfgRoEp VaNaf dE VERHUIs Vos 6.

Verhuizen
naar Vos 6

tHEMa: VERHUIZEN
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Een 'swotje' op de personeelsdienst?

(SWOT= STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)
OOK BIJ DE PERSONEELSDIENST VOND EEN VERHUIS PLAATS: ANN DE SMET VERHUISDE VAN TIELEN
('T MARGRIETJE) NAAR GIERLE.

waUt NIckMaNs

de vraag naar bedreigingen laat ik beter
achterwege.
Met ann heb ik een medewerker voor
me die positief naar de toekomst kijkt.
‘samenwerken moet je eigenlijk gewoon
doen. Je spullen oppakken, samen gaan
zitten en starten maar.’ die ‘no nonsense’
stijl bevalt me wel.

BEDREIGING?

Heeft deze fusie nieuWe kansen
gecreëerd voor jou persoonlijk?
Voordien moest ik van alles wel een
beetje afweten. Het is nu zeker prettig
dat we de taken kunnen verdelen onder de
collega’s. Zo kan ik me meer verdiepen en
specialiseren in specifieke onderdelen van
het werk.

KANSEN:

Een goede analyse bij de start van een nieuwe samenwerking: sterktes, zwaktes maar ook mogelijkheden en
misschien zelfs enkele bedreigingen in de samensmelting van twee dynamische personeelsdiensten.
Daar zochten we naar in een interview met Ann De Smet.

STERKTE:

Wat vind jij de sterkte van deze nieuWe
samenWerking?
bij ‘t Margrietje deed ik als enige alle
personeelszaken van een 40-tal medewerkers.
Nu werk ik in een team met enkele collega’s,
en gaat het over een 500-tal medewerkers!
de takenverdeling is anders, maar het
is een efficiënte manier van werken. de
informaticatoepassingen zijn een enorme
meerwaarde. waar ik voordien achter de info
aan moest gaan vind ik die nu met enkele klikken
op de muis!

ZWAKTE:

zijn er ook zWaktes in deze
samenWerking die nog opgelost moeten
Worden?
Eigenlijk is de overgang vrij vlot verlopen. In
het begin kwamen er zeker veel vragen van
medewerkers van ‘t Margrietje, maar de laatste
weken wordt dat steeds minder. de vormingen
over het gebruik van het uurrooster en dergelijke
werpen hun vruchten af!
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30 jaar Merel

RIta sMEt

Om hun 30ste verjaardag
In april 1984 gingen we van start
Een nieuw gebouw,
te vieren, verzamelden
Veel nieuwe bewoners
alle Merels in Het
Nieuwe begeleiding,
Ontmoetingscentrum voor
Samen zoeken naar
Hoe moet dat nu
een
heerlijke brunch.
Zo in groep leven
Dat heeft gesmaakt!
Weinigen kenden elkaar
Maar toch slaagden we
In samen werken en samen laten leven
Met vallen en opstaan
Hebben we geleerd
Hebben we gezorgd voor
Met hart en ziel
Deden we onze job
En onze bewoners
Kwamen op de eerste plaats
Zij hebben mogen ervaren
Gedurende die dertig jaar
Wat leven in groep inhoudt
Mensen komen en mensen gaan
Want nu ziet Merel er héél anders uit
Niet het gebouw
Niet de ziel
Maar de zorg
Evolueerde, van zorgen voor
Naar vraaggestuurd en begeleiden
Van groep naar individu
1983: Het prille
Maar samen is gebleven
begin van Merel
Samen blijven ondersteunen
Naar net die kwaliteit,
Die houvast en die ruimte
Voor hen die ons zijn toevertrouwd.

1983

Leven in Het GielsBos

Leven in Het GielsBos

11.

30 JaaR MEREl

Rob en Gerrit:

Rob in 1997

Rob en Gerrit in 2014

Gerrit in 2000

RiTA SMET.

Geluk schuilt in kleine dingen.
In dit geval al meer dan
30 jaar lang.

Maar de tijd heeft hen ook geleerd dat het leven
niet altijd loopt zoals je verwacht had, dat niet alles
gewoon blijft zoals het was. De omgeving verandert,
nieuwe begeleiding, nieuwe medebewoners, een
nieuw evenwicht zoeken… Ook voor hen.
Sinds oktober 2013 wonen ze voor het eerst in 30
jaar niet meer op dezelfde leefgroep. Toch blijven
deze twee vrienden een constante in elkaars
leven: nu Rob een beetje achteruit gaat, is het
Gerrits beurt. Hij brengt trouw bezoekjes aan
Rob, die telkens opfleurt als hij zijn oude
makker ziet verschijnen.

Dat zorgen voor Gerrit heeft Rob nog jaren kunnen
doen, maar langzaam maar zeker kon zijn lichaam niet
meer mee. Gerrit zag zijn vriend achteruit gaan, maar
bleef hem respecteren. Al die jaren samen, het leek
wel of ze familie van elkaar geworden waren. Deze
jongens beseften niet met zoveel woorden wat ze voor
elkaar betekenden: hun vriendschap was en is een
vanzelfsprekendheid!

Dag in dag uit, jaar in jaar uit, deelden ze lief en leed.
Toen Gerrit nog naar school ging, was Rob altijd blij om
Gerrit ’s namiddags terug binnen te zien rollen. Hij vroeg
hem hoe het geweest was, maakte zijn boekentas leeg
en dan kon zijn dag niet meer stuk… ’s Avonds hielp hij
Gerrit in zijn pyjama, en dan kon iedereen tot rust komen.

We beginnen het verhaal april 1984. Merel opent
de deuren, Rob en Gerrit komen samen op Merel 1
wonen. Rob, hulpvaardig en handig als hij was, had
er voordien een gewoonte van gemaakt Gerrit te
gaan aankleden op Egel 1. Het was prachtig om te
zien hoe hij tegen Gerrit praatte en hem ondertussen
aankleedde. Er groeide een band tussen die twee. Dus
toen de verhuis naar Merel 1 aanbrak, hadden ze beiden
al een goede vriend in hun nieuwe leefgroep.

30 JaaR gElEdEN VERHUIsdEN Rob
EN gERRIt saMEN NaaR MEREl 1.
29 JaaR laNg HEbbEN ZE daaR als
kaMERadEN saMENgEwooNd, EN HUN
VRIENdscHap gRoEIdE.
ENkElE MaaNdEN gElEdEN VERHUIsdE
Rob oM gEZoNdHEIdsREdENEN NaaR
MEREl 3. EEN gRotE aaNpassINg VooR
bEIdE HEREN, MaaR NIEt té gRoot VooR
dE VRIENdscHap. MEREl 3 Is tENslottE
MaaR ENkElE dEURtJEs VERdER.

een leven lang vrienden

Leven in Het GielsBos

Dag in dag uit, jaar in jaar uit,
deelden ze lief en leed.
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Al 30 jaar
opvoedster op
Merel

MIEkE dE scHUttER Haalt HERINNERINgEN op

apRIl 1984: opENINg paVIlJoEN MEREl
Voor de verhuis begon het al met een aprilgrap:
toenmalig paviljoenshoofd willy stuurde een groep
personeel om te gaan kuisen op de leefgroepen, want
er kwam bezoek ….zogezegd! Ze hebben er eens goed
mee gelachen en er werd helemaal niets gekuist!

wIE was ER bIJ IN apRIl 1984?
Joos en willy waren de ‘pavhoofden’. dr. strubbe
was de dokter en leen baeyens was de verpleegster.
Zij kwamen regelmatig op de groep en hadden een
goede band met begeleiding en bewoners. toenmalig
administratief directeur Rik Van looy kwam op 1 mei
bloemetjes brengen voor de leefgroepen, een leuke
attentie.

dE EERstE NIEUwkoMERs
bart en werner waren de eerste nieuwkomers op
Merel 1. Ze gingen toen nog met vijf naar school:
gonda, bart, werner, gerrit en Edwin. we begonnen
al om half zeven aan de voorbereidingen, en de
‘rolstoelduwers’ (toen nog bewoners van langoor 4,
nu Vos 4) kwamen de bewoners in rolstoel halen om
naar de schoolbus te brengen.

wERkEN op MEREl
Mieke is ook een tijd ‘vliegende’ geweest op een ander
paviljoen, maar dat was niet haar ding. op Merel voelt
ze zich thuis.
de werking vroeger was héél anders, meer vrijheid,
minder administratie; de bewoners waren jonger en
hadden minder medische zorgen nodig. de vrije tijd
moest meer zelf ingevuld worden.

Er gingen ook meer activiteiten door in de
speelstraat; de polyvalente ruimte was de tv kamer
voor héél het paviljoen, we keken met zijn allen en
hadden contact met elkaar, ook de begeleiding
onderling. de begeleiding zat te breien tijdens de
pauze.
Met de leefgroep gingen we ook meer naar
de boerderij of op uitstap, maar nu zijn er
meer rolstoelen op de leefgroepen en zijn we
genoodzaakt in kleinere groepen of individueel te
werken..

Vroeger deden de begeleiders ook nachtdienst
op het paviljoen, dat was niet altijd gemakkelijk
om dat in te passen, maar iedereen was gelijk
voor de wet. Er was ook een nachtwaker, Rik, die
kwam ’s nachts langs op het paviljoen, met zijn
hond! de overdracht van de nachtdienst was in de
koffiekamer: de dagbegeleiding kwam naar daar,
en we wisten meteen of er van elke leefgroep
iemand aanwezig was.

al de groepen zijn met de jaren enorm veranderd:
we moesten afscheid nemen van een aantal
bewoners, maar iedere bewoner laat zijn verhaal
achter. op dertig jaar tijd zie je mensen ook
achteruit gaan. dat voel je in alles, ook in de
dagelijkse werking.
Het unieke van Merel zit in kleine details, accenten
worden anders gelegd; onderlinge samenwerking,
contacten van bewoners en begeleiding, een
bepaalde eigen sfeer, net zoals elke leefgroep zijn
eigenheid heeft.
RIta sMEt

Dertig jaar
Merel, de tijd
ging snel;
kt
Mieke, bedan
voor het
gesprek!
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Tromgeroffel!

We presenteren
je onze nieuwe visie.
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HIER STAAN
WE VOOR

Een moderne organisatie

heeft nood aan een missie,
een visie, waarden
en strategische
doelstellingen.
Ook Het GielsBos.

5

4

3

2

1

pRofEssIoNEEl: we doen het elke dag beter.

paRtIcIpatIEf: we maken het samen waar

opEN: we houden een open blik

INclUsIEf: we schakelen iedereen in

INtEgER: we kunnen op elkaar bouwen

clIëNtgEstUURd: we beginnen met … luisteren

Een VIsIE is een toekomstbeeld waar we naar toe willen werken: hier
gaan we voor! Ons toekomstbeeld beschrijft helder onze ambities
met onze cliënten, onze medewerkers en onze organisatie. En we
hebben ons voor dit toekomstbeeld laten leiden door 6 waarden:

HIER GAAN
WE VOOR

Een MIssIE omschrijft bondig wat
we doen en wat we belangrijk
vinden: hier staan we voor! Deze
missie wordt kracht bijgezet door
een sterke baseline: “gedreven
door buitengewone mensen”.

6

in de volgende edities van GielsBos! gaan we telkens 2 waarden
in de kijker zetten. Tegen het einde van het jaar weet je alles over
waar Het GielsBos voor staat.

Een visie helpt ons ook om onze werking te evalueren en bij te
sturen. Zijn we met het goede bezig (= effectiviteit)? En doen we
het goed (= efficiëntie)?

oNZE MIssIE:
HIER staaN wE VooR!
Het GielsBos wil een veilige
en geborgen thuis bieden aan
volwassenen en kinderen met
een beperking. We bieden deze
mensen en hun leefomgeving
een brede ondersteuning vanuit
ervaring en professionalisme. Zo
stellen we hen in staat een eigen
leven uit te bouwen en hun dromen
na te jagen. Altijd staat maximale
levenskwaliteit centraal.

Wil jij onze volledige visie nu al
nalezen? Stuur dan een e-mail naar
info@hetgielsbos.be en vraag naar
beleidsnota 1997-001

En een visie helpt ons om iedere dag kritisch naar onszelf te kijken
en de keuzes die we dagelijks maken.
Daarom is (bijvoorbeeld) “Ouders partners in de zorg” geen holle
slogan maar een dagelijkse realiteit.

NIEts Zo pRaktIscH als EEN stERkE VIsIE
Een visie geeft richting aan onze werking. Het helpt ons om de juiste
keuzes te maken: wat doen we wel en wat (nu nog) niet? Daarom
hebben we de visie vertaald in 9 strategische doelstellingen. Deze
beschrijven concreet waar we prioritair op inzetten de komende
jaren. Als we erin slagen om deze doelstellingen waar te maken,
maken we ook onze visie waar. Onze strategische doelstelling
groeperen we onder de 3 ‘V’’s: Verdiepen, Vernieuwen en
Verbreden!

“MISSIE, VISIE EN
STRATEGIE VAN HET
GIELSBOS“.

LUC VAnHERCK
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Als het kriebelt, moet je
sporten of ...

Of spreek één van de leden van het team persoonlijk
aan: Saskia Baert, Leen Jochems, Gert Van Hove,
Annelies Verbeek, Tim Van Mechgelen, Christel Van
Gansen en Tim Boogers.

Het aanspreekpunt seksualiteit is bereikbaar per
e-mail: seksuele_vorming_DL@hetgielsbos.be.

HEb JIJ EEN VRaag oMtRENt sEksUalItEIt bIJ
EEN pERsooN MEt EEN bEpERkINg?
Blijf er niet mee zitten!

ontwikkeling en behoeften bij mensen met een
verstandelijke beperking. Met deze kennis op zak
kunnen zij leefgroepen of familieleden helpen in
hoe zij kunnen omgaan met een vraag omtrent
seksualiteit. Tijdens een leefgroepvergadering of in
een apart gesprek kunnen zij advies geven over de
beste manier van handelen. Alles wordt in vertrouwen
besproken.

als HEt kRIEbElt, MoEt JE spoRtEN… of tocH NIEt ?
NIEt allE sooRtEN kRIEbEltJEs VERdwIJNEN dooR tE spoRtEN.

Net als jij en ik ervaren onze cliënten alle soorten
gewaarwordingen en gevoelens eigen aan ons
menselijk lichaam. ook seksuele prikkels horen
hier bij.
Hoewel dit jarenlang een taboe is geweest, willen we
in de ondersteuning die we aanbieden alle aspecten
van het leven aan bod laten komen. Dus is het onze
taak ook oog te hebben voor de normale, menselijke,
seksuele behoefte van onze cliënten. Omdat dit
evenwel niet altijd gemakkelijk is, kan dit allerlei
vragen en onzekerheden oproepen: hoe moet ik dit
aanpakken, wat kunnen wij bieden, waar trek ik een
grens, …
Om te helpen bij al deze vragen, is het
“aaNspREEkpUNt sEksUalItEIt” opgericht. Dit
aanspreekpunt bestaat uit een team van mannelijke
en vrouwelijke begeleiders en iemand van de psychopedagogische dienst. Zij volgen vormingen omtrent
de seksuele, sociaal-emotionele en relationele
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Klagen

staat vrij!

onze bewoners en hun fam
ilie hebben ten alle tijde
het
rech
t
om
een
klac
ht
in te dienen. we merkten
dat er nogal wat onduide
lijkheid bleef bestaan ove
r
‘wat is een klacht? wannee
r is iets een vraag of
suggestie? Moet alle
s
zo
offi
cieel geregistreerd
worden?’ daar gingen we
mee aan de slag.

we will
en
onz
e
geb
ruikers of wettelijk
vertegenwoordigers de
mogelijkheid geven om ook
alge
men
e
of
vrijb
lijve
nde
suggesties te doen die
onze werking ten goede
kunnen komen.

wij willen leren uit feedbac
k, in allerlei
verschillende vormen.

Suggesties

idee dat de
tie’ is een
van Het
Een ‘sugges
en werking
hulpverlening
nnen komen,
goede zou ku
GielsBos ten
zakelijk een
je niet nood
maar waar
rwacht.
twoord op ve
persoonlijk an
ties kan je
gen en sugges
Deze opmerkin
bus
digitale ideeën
mailen naar de
of schriftelijk
gielsbos.be
>> idee@het
s die zich in
de ideeënbu
deponeren in
gscentrum
het ontmoetin
de hal van
bevindt.

De klachtencommissie.

of onvoldoende oplossing
indien de directie geen
iftelijk terecht bij de
kan aanbieden, kan je schr
van Het GielsBos. Je
interne klachtencommissie
schrijft dan een brief naar
klachtencommissie.
>> Het gielsbos, t.a.v. de
betrokken partijen, poogt
Deze commissie hoort alle
en de 30 dagen schriftelijk
te verzoenen en deelt binn
ener en aan de directie.
haar oordeel mee aan de indi
aan door een derde.
Je kan je hierbij laten bijst

We hebben al verschillende wettelijke
rechten van onze bewoners voorgesteld
in vorige edities. Het Vlaams
Agentschap heeft een overzichtelijke
folder uitgegeven over deze rechten,te
lezen op de website van het VAPH.

Mondelinge en
schriftelijke klachten

We spreken over
een klacht wanneer
het
gaa
ernstige ontevrede
t om een
nheid over de hul
pve
rle
ning waarop
niet onmiddellijk een
afdoend
ant
wo
ord
kan gegeven
worden en waara
an we duidelijk
gevolg moeten
gegeven.
Voor een mondeling
e kla
cht
kan
je
ter
echt bij iedere
medewerker van He
t GielsBos. Je krijgt
een persoonlijk
antwoord op je kla
cht
bin
nen
de
30 dagen van een
medewerker. Jaa
rlijks maken we
een overzicht en
trekken we conclu
sies.
Wanneer het antwo
ord op een mo
nde
ling
e klacht niet
volstaat of wanneer
de klacht in
die
ma
te
ernstig is dat
deze op directienive
au moet
wo
rde
n
bes
proken kan je
je schriftelijk wende
n tot
de
dir
ect
ie.
Zij
zullen zorgen
dat
je
een
ant
wo
ord
krijgt binnen de 30
dagen.
>> directie@hetgiels
bos.be

De leidend ambtenaar
Vlaams Agentschap.

n
de klacht je nog steeds gee
indien de afhandeling van
de
je schriftelijk wenden tot
voldoening schenkt, kan je
Vlaams Agentschap. Die gaat
leidend ambtenaar van het
ft
niet de reglementering hee
na of Het GielsBos al dan
hij de nodige maatregelen
nageleefd. indien niet, zal
treffen.
ph.be of tel 02 225 85 00
www.vaph.be, klachten@va

kaRla dEfoUR
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Er beweegt wat in het zorglandschap en Het gielsbos doet daar actief aan mee.
samenwerken met andere voorzieningen en zoeken naar winst voor beide partners is daarin
een belangrijke sprong vooruit. we stellen jullie dan ook graag “Rolmobiel” voor: een nieuwe
vervoersdienst. de eerste verkennende gesprekken naar samenwerking tussen Het gielsbos
en Rolmobiel zijn veelbelovend!

RolMobiel verzorgt
aangepast vervoer
voor personen met een
mobiliteitsbeperking

Wat is ROLMOBIEL?

Voor wie?
Je hebt problemen om je met een gewone auto te verplaatsen?
Het openbaar vervoer gebruiken lukt niet? Je kan geen beroep doen op de Minder Mobielen Centrale?
Kortom, je hebt moeite om je te verplaatsen en geraakt niet meer waar je wil.
Dan kan je gebruik maken van RolMobiel. Deze dienst brengt je van deur tot deur, zelfs met rolstoel.
Je kan beroep doen op RolMobiel
• als je een mobiliteitsbeperking hebt
• als je woont in één van de 27 gemeentes en steden van het arrondissement
Turnhout: Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Dessel, Geel,
Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hoogstraten, Hulshout,
Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Merksplas, Mol, Olen, Oud-Turnhout,
Ravels, Retie, Rijkevorsel, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar en Westerlo.

Hoe gebeurt het vervoer?
Een chauffeur van RolMobiel haalt je op en brengt je naar de gewenste
bestemming. De aangepaste wagen heeft een rolstoellift/oprijramp en een
verankeringssysteem. Daardoor kan je in je rolstoel vervoerd worden. Een
begeleider mag gratis meerijden. Op die manier geraak je bij familie, de
dokter, de kapper, een voorstelling…

Meer weten over RolMobiel of reserveren?
Heb je nog vragen of wil je een rit aanvragen,
neem dan contact op via: tel.: 014/57 24 40
E-mail: aanvraag.rolmobiel@iok.be
Bereikbaarheid: iedere werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
en van 13.00 uur tot 16.00 uur
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Is Marleen dan toch op
pensioen?

Dag José!

Op 3 december 2013 werkte
José Blockx haar laatste dag op de

Leven in Het GielsBos

De ergowerkgroepen zorgden voor een boek met
een impressie van de loopbaan van José, zodat ze ons
zeker niet vergeet…
Het ga je goed José, en spring alsjeblieft af en toe
eens binnen op de ergo!
nAnCY BAEYEnS

De laatste werkdag van José mochten we dus
niet ongemerkt voorbij laten gaan. José kreeg
een speciaal programma: ’s morgens een speciale
behandeling, ’s middags een welverdiend etentje.
Als afsluiter een afscheidsfeestje op de ergowoning,
samen met enkele bewoners die haar net zo hard
gaan missen als wij!

Bijenkorf.
Ettelijke malen kwam het ter sprake in 2011. “Zou ik wel met
De ergo kon steeds op haar rekenen,
brugpensioen gaan?” Marleen had zich geïnformeerd bij de
voor het grote en kleine werk; van
personeelsdienst en bij de vakbond. de grootte van het loon
grote kuis, boenen, bestellingen doen
en de grootte van het brugpensioen werden vergeleken. de
en herstellingen doorgeven, tot een
huidige werkbelasting werd vergeleken met de vrije tijd die
prachtige groene ergo maken dankzij de
er kwam door niet meer te ‘moeten’ gaan werken. Marleen
vele planten die zij piekfijn verzorgde!
had er trouwens al een hele werkperiode opzitten, bijna
42 jaar. In 1982 kwam ze voor het eerst in Het gielsbos
José kende de bewoners die komen werken
werken met een interim-contract. Ze kwam vast in
op de Bijenkorf goed en stond altijd klaar voor
dienst op 16 november 1992. tussendoor werkte ze ook
een babbeltje en de nodige aandacht voor
nog een tijdje in het koekjesfabriek in Herentals, en
hen. Zo ging Werner elke dinsdag op zoek naar
tijdens haar jeugdjaren werkte ze ook nog in een café.
José om uit te vissen wat ze in het weekend
al die werkervaring kwam van pas. Ze kon doorwerken
gedaan had. Mark was haar trouwe helper op
(geleerd in het koekjesfabriek, want je moest x aantal
dinsdagnamiddag, Gerrit liet telkens zijn nieuwe
cha cha’s binnen y minuten in een doos krijgen). En een
schoenen zien, en ga zo maar door…
vat aansluiten of een pint tappen? geen probleem:
geleerd in het café. ook een onderhoudende babbel
met de bewoners en de ouders tekende Marleen, ze
kende haast iedereen en ook andersom.

In Het gielsbos legde
ze een heel parcours
af, maar vanaf de dag
van de opening van het
ontmoetingscentrum
was
Marleen
de
‘barmoeder’. toenmalig
directeur-geneesheer
dr. lormans had haar
dat gevraagd. onder
de
collega’s
daar
werd Marleen wel
eens ‘moeder overste’
genoemd. Zij hield
inderdaad àlles in het
oog. Ze zorgde dat het
gebouw in alle hoeken
en kantjes proper was,
dat iedereen op tijd en stond koffie of thee had of
iets sterkers, dat tafels en stoelen klaar stonden
voor vergaderingen… En nog zoveel meer, dat
misschien niet strikt tot haar takenpakket hoorde,
maar waar ze zich wel voor verantwoordelijk
voelde.
Hoeveel keer zou Marleen de tafels en de stoelen
opgestapeld hebben, weggereden en teruggezet?
Hoeveel kilometers heeft ze gereden met de
schuurmachine? Hoeveel kilo’s stof heeft ze
bijeengekeerd in de grote zaal?

Maar al dat werken begon toch zijn tol te eisen.
schouders en rug gaven signalen dat het welletjes
was geweest. Na twee jaar opzegtermijn nam ze op
15 december 2013 afscheid van Het gielsbos.
Marleen het ga je goed. Je collega’s zullen je
ongetwijfeld nog wel eens tegenkomen. bedankt
voor al die jaren werk en gezelligheid in het oc.
MIcHEl HUybREcHts
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Een leuke ervaring
geachte mensen allemaal,
even mezelf voorstellen:
Ik ben kelly en ik woon in tehuis lille van ’t
Margrietje.
Zo nu weten jullie een klein beetje wie ik ben hé.

Op vraag van onze directeur Paul Vernelen schreef ik
dit artikeltje voor in het krantje van Het GielsBos.
ik schrijf al jaren gedichtjes en ook enkele verhaaltjes.
ik doe het voor mijn plezier. Het is een hobby van mij.
Mijn gedichten hebben nog maar weinig mensen
gelezen.
Weet je mensen allemaal, ik heb een grote maar ook
een heel leuke ervaring mogen beleven en herleven.
Jullie hebben misschien wel eens iets gehoord over
de internationale gedichtenweek? (30 januari – 5
februari) Ook Groot-Kasterlee stond in de kijker. Aan
elk openbaar gebouw en winkelraam hing een mooi
gedicht, de mensen vonden dat heel tof. Er waren ook
gedichtentochten in elke deelgemeente: Kasterlee,
Lichtaart en Tielen.
Die gedichten zijn samen in een mooi gedichtenboek
gebundeld.
Dit is de eerste keer trouwens dat Groot Kasterlee
met gedichten in de kijker staat.
Ah ja, het thema van al die gedichten was: liefde.
Maar ja, wat had dat nu met mij te maken?
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Wel enkele weken daarvoor had Jaak Vissenaken
contact opgenomen met onze directeur van ‘t
Margrietje.
Jullie kennen misschien Jaak nog van de tv en
theater en zo. En hij dacht aan ‘t Margrietje om er
eens mee samen te werken.
Dus er werd dan aan mij gevraagd dat ik een gedicht
wilde voordragen op de radio.
Het gedicht ging over Groot Kasterlee. De titel was
dan ook : ‘in het hartje van Groot Kasterlee.’ Ook
had ik een klein verhaaltje voorgedragen omdat dat
verhaaltje over t’ Margrietje ging.
Zaterdag 1 februari was ik dus in de vroege
namiddag met mijn gedicht en verhaal op radio
Lichtaart geweest. Dat werd rechtstreeks
uitgezonden vanuit de Bib-café van Lichtaart.
Alle gedichten staan samen in een boek. Het was
gewoon een succes!
Woensdag 5 februari kwamen Jaak, Paul en ik nog
eens samen in de Bib café van Tielen om over mijn
gedichten te praten. Zo zal ik deze hobby verder
zetten met nieuwe gedichten!
Het is niet omdat wij een beperking hebben dat
velen onder ons geen talent hebben. Dat mag zeker
naar buiten komen natuurlijk.
ik ben er trouwens zelf heel fier op dat ik zo iets kan
en mag beleven.

Groetjes van Kelly

Iedereen
moet er
gelukkiger
van
worden.

OnzeW
nieuwe
coördinator
vrijwilligerswerk
heeft plannen!

liesbeth geudens is onze nieuwe coördinator
vrijwilligerswerk. ze is zich vandaag al aan het
inwerken, om op 1 april de fakkel definitief over
te nemen.
liesbeth stelt zichzelf voor.

ik ben een ergotherapeute van opleiding en ik werk
sinds januari 2014 in Het GielsBos op de Bijenkorf.
ik woon in Geel Ten Aard maar ik ben afkomstig
uit Kasterlee. ik ben opgegroeid in een gezin van
zelfstandigen en daar heb ik geleerd om hard te
werken en mensen aan te spreken.

De functie van coördinator vrijwilligerswerk is

echt mijn ding. Dit is voor mij geen bureaujob,
maar een functie waarin je veel contacten legt zowel
intern als extern. Het belangrijkste voor mij is om
een goede ‘match’ te zoeken tussen de vrijwilliger en
de cliënt. Beide partijen moeten er iets aan hebben,
ze moeten er beiden gelukkiger van worden.

integratie van Het GielsBos in de nabije

in de toekomst wil ik ook werken aan een ruimere

omgeving. Dat is een echte uitdaging! ik wil zoveel
mogelijk netwerken leggen met verenigingen,
instanties en mensen in de omgeving om zo voor
onze bewoners meer kansen te creëren in de
invulling van hun vrije tijd en hen een extra portie
individuele aandacht te bezorgen.

Ten slotte hecht ik ook veel belang aan persoonlijke
contacten. Zo wil ik er enerzijds voor zorgen
dat onze vrijwilligers zich gewaardeerd voelen.
Anderzijds wil ik met iedere leefgroep kennis gaan
maken en mijn oor te luisteren leggen naar wat er
leeft aan vragen en noden.

We wensen liesbeth veel succes toe in haar
nieuwe functie. je zal haar enthousiast persoontje
zeker nog tegenkomen. aarzel niet om haar aan te
spreken als je een vraag hebt.

LEni PELGRiMS

worden in de

Vrijwilligers

watten

gelegd

Voor nogal wat verenigingen, vzw’s en instellingen
allerhande is maart de maand bij uitstek om hun
vrijwilligers in de bloemetjes te zetten. Soms
letterlijk, meestal figuurlijk. En dat deed Het
GielsBos, net als al de vorige jaren, ook.
Bloemen waren er niet bij, maar een aperitief
gevolgd door een lekker etentje en koffie met
gebak werd door de aanwezige vrijwilligers zeer
gewaardeerd. Onze oprechte dank hiervoor aan
het keukenpersoneel.
Het spreekt voor zich dat de kookwekker die
iedereen er nog bovenop kreeg met graagte werd
aangenomen. Onze bewoners mogen best weten,
dat ook nu onze inzet niet met dit tijdklokje zal
worden afgemeten.
Het samenzijn begon met een uitnodigend
woordje van nele Van de Water, de tijdelijke
coördinator vrijwilligerswerking, dat lag voor
de hand. Tijdelijk? Blijkbaar wel, want na het
baanbrekende werk van Chris Stellfeld, de eerste
vrijwilligerscoördinator, werd neles opvolgster,
Liesbeth Geudens, voorgesteld.

Financieel directeur Bruno Stappaerts heette op
zijn beurt iedereen welkom. Zijn toespraak bracht
ons gedurende tien minuten tot de meer zakelijke
kant van Het GielsBos. Wist je dat 178 mensen als
vrijwilliger bij Het GielsBos zijn betrokken?
Tot slot verwoordde de directeur zijn waardering
voor alle vrijwilligers: “Een stukje van jezelf geven
is je echt geven.”

Een meer dan aangenaam intermezzo was het
erg gewaardeerd optreden van de muziekgroep
Briezz. niet zozeer omdat de muziekpedagoog
van de groep een kort danspartijtje uitlokte of
omdat er daarna spontaan een polonaise door de
zaal trok. neen, gewoon omdat Briezz keigoed is!

JoRIs fREdERIckx
VRIJwIllIgER
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Post van
de PPD*

De dag van de verhuis
Alles is goed uitgekiend: zo normaal mogelijk starten.
Eens het ontbijt gedaan is, even weg van alle stress.
Jan heeft de dag voordien mee zijn koffer gepakt
en deze staat klaar om straks mee te verhuizen,
zijn deken er bovenop. Terwijl de verhuizers hun
werk doen, gaat Jan wandelen met zijn activiteiten
begeleider. Daarna komt Jan nog even zijn deken
ophalen in de nu lege woning en gaat hij naar zijn
nieuwe huis. Daar wordt het dekentje op zijn plaats
gelegd en is het tijd om te eten. Om de drukte van het
uitpakken te vermijden is er nog een wandelactiviteit
gepland. De ouders van Jan komen de volgende dag
op bezoek. Ze brengen fotokadertjes en verlichting
mee om zijn kamertje nog gezelliger te maken. Zo
heeft Jan in zijn nieuwe omgeving ook de ervaring
dat zijn ouders weten waar hij nu is.

Voor iedereen anders

Verhuizen: voor iedereen een
aparte ervaring en een aparte aanpak.
Januari 2014
Bij elke bewoner denken we na: ‘Wanneer vertellen
we hem over de verhuis? Hoe gaan we dit doen?
Kunnen we hem vooraf al laten wennen aan
een nieuwe omgeving? Moeten we een nieuwe
verwijzer naar de woning aanleren? Hoe laten we de
verhuisdag verlopen? Hoe en waar betrekken we de
familie?’ Afhankelijk van wat een bewoner begrijpt,
zijn er voorbereidingsgesprekken, bezoekjes vooraf,
activiteiten op de nieuwe woning, enz.
De individuele invulling is telkens anders, maar het
denkproces dat aan een verhuis voorafgaat doen we
telkens weer.
HEIdI caRIs

gRaag EEN sEINtJE aaN dE pERsoNEElsdIENst!

Wil je liever niet dat jouw
aankondiging hier verschijnt?

dEZE lIJst woRdt saMENgEstEld aaN dE HaNd
VaN gEgEVENs VaN dE pERsoNEElsdIENst EN
aaNkoNdIgINgEN bIJ HEt sEcREtaRIaat.

3 MaaRt:
ROBin, dochtertje van Joke Dierckx
(woningverantwoordelijke) en Dennis Abutalip

7 fEbRUaRI
WOLF, zoontje van Daisy Sterckx (medewerkster GAB)
en Wim Stappaerts

* PPD = Psycho-Pedagogische Dienst

Jan is 45 jaar en woont in een zorgwoning. Binnenkort
verhuist Jan met zijn leefgroep. Dit is spannend
voor iedereen. De begeleiding is al enkele maanden
de kasten aan het opruimen, er worden regelmatig
overlegmomenten georganiseerd over kleuren,
kamerverdelingen, … Jan begrijpt al de heisa niet,
want met een ontwikkelingsleeftijd van 10 maanden
kan hij de gesprekken niet volgen. De laatste tijd roept
hij wel meer dan vroeger, is hij meer gespannen als
begeleiders naar huis vertrekken, … Hoog tijd om
even stil te staan bij de voorbereiding van Jan op zijn
nieuwe woning, vindt zijn omgeving.
iedereen is overtuigd: stabiliteit is voor Jan belangrijk
en dit zowel in zijn oude als nieuwe woning. Dit
betekent dat we, in alle chaos van de verhuis, zo veel
mogelijk trachten te bewaren wat voor Jan belangrijk
is. Zijn plekje met zicht op de woning en de activiteiten
buiten is één ding, zijn vaste activiteiten is het andere.
Hier zetten we met de leefgroep op in. in de nieuwe
woning blijven we de activiteiten behouden en zorgen
we voor een nieuw plekje met overzicht. Dit plekje
wordt al vooraf uitgezocht en Jan mag vooraf al mee
gaan naar de woning om van op deze plek te wennen
aan de nieuwe woning terwijl begeleiding bezig is
kasten in te laden, …

Geboren
14 JaNUaRI
JORinDE, dochtertje van Sarah Paulussen
(medewerkster A-team) en Toon De Weerdt
27 JaNUaRI
ROBin, zoontje van Evi Meert (kinesitherapeute)
en Bart Hendrickx
7 fEbRUaRI
LOWiE, zoontje van Evelyn Goris (medewerkster
Boskapelstraat 80 B te Lille) en Tim Martens
Leven in Het GielsBos

Cultuur...

een vaste waarde in

ons programma!

Even zag het ernaar uit dat we dit jaar door
omstandigheden niet zouden kunnen deelnemen aan de
verschillende cultuurvoorstellingen. niet zo tof, want we kijken
er elk jaar naar uit. De cultuurvoorstellingen verbreden immers
onze horizon net dat beetje meer.

Gelukkig is het allemaal in orde gekomen en sinds januari ziet men ons
met de buitenhuizen alweer in de verschillende cultuurcentra in de buurt
verschijnen. Een greep uit ons drukke cultuurprogramma:

Het echt antwaarps theater in de Djoelen
de Nieuwe snaar in de Roma, zowaar één van de laatste optredens
en wij waren erbij!
guido belcanto met decaporgel in het Heilaar.
Hier ontbreken was geen optie, zowat in onze achtertuin!
cabaret burlesque in de Roma: Schaars geklede dames die al dansend
de Roma op gang trokken. En wij dansten graag mee!
…

12 fEbRUaRI:
Magda Van Eyck, schoonzuster
van Meld Turelinckx (begeleidster/
opvoedster)

30 JaNUaRI
Gusta Smets, moeder van Agnes
Willems (wooncoördinator) en
grootmoeder van Lieke Wens
(begeleidster/opvoedster)

15 JaNUaRI
Maria Exelmans, moeder van Joos Van
den Putte, bewoner Schildpad 4

4 MaaRt
Maria Vansteenkiste, schoonmoeder

van Tin Vroom (begeleidster/
opvoedster)

Leven in Het GielsBos

23.

4 MaaRt
Maria Verdyck, moeder van Marleen
Reussens (medewerkster schoonmaak)

27 fEbRUaRI
Eddie Zegers, echtgenoot van Magd
Van Loco (medewerkster verpleging)

IlsE VERHEyEN

Er volgen er de komende maanden nog een aantal. Wij gaan er in ieder geval ten volle
van genieten en zijn Janssen Pharmaceutica zeer dankbaar voor de gulle gift die dit
mee mogelijk helpt te maken!

Overlijdens
1 dEcEMbER
Raf Van Even, moeder van Jef
Cornelissen, bewoner Langoor 2
20 dEcEMbER
Liza Van Gompel, moeder van Fabienne
Van Looy (begeleidster/opvoedster)
26 dEcEMbER
Louis Guns, vader van Marleen Guns
(begeleidster/opvoedster)
13 JaNUaRI
Louis Kegelaers, vader van Piet
Kegelaers, bewoner Vos 4

AGENDA
14 T.E.M. 28 APRIL
REiZEnDE TEnTOOnSTELLinG
MASTERPLAn WOnEn in HET
GEMEEnTEHUiS VOSSELAAR

17 APRIL
PAASFEEST in DE SPORTHAL

23 APRIL, 21 MEI EN 18 JUNI
SCHLAGERnAMiDDAG in HET
OnTMOETinGSCEnTRUM

24 APRIL
HERDEnKinG OVERLEDEn BEWOnERS in HET
OnTMOETinGSCEnTRUM

3 MEI
KinDERHAPPEninG PERSOnEELSVEREniGinG in
HET OnTMOETinGSCEnTRUM

5 T.E.M. 18 MEI
REiZEnDE TEnTOOnSTELLinG MASTERPLAn WOnEn
in HET GEMEEnTEHUiS LiLLE

10 MEI
ALGEMEnE inFORMATiEVERGADERinG
GEBRUiKERSRAAD in HET OnTMOETinGSCEnTRUM

14 MEI
BARBECUE PAViLJOEn LAnGOOR in HET
OnTMOETinGSCEnTRUM

19 T.E.M. 31 MEI
REiZEnDE TEnTOOnSTELLinG MASTERPLAn WOnEn
in HET DiEnSTEnCEnTRUM, BOUDEWiJnSTRAAT
BEERSE

22 EN 23 MEI
nEKAREA in HET GEMEEnTEPARK BRASSCHAAT

23 MEI
PERSOnEELSFEEST in DE TEnT AAn DE
BOERDERiJ

10 JUNI
CREATiEVE VOORSTELLinG ‘CHAnGES’ DOOR
DRAMUDA in HET OnTMOETinGSCEnTRUM

21 JUNI
BRUnCH T.G.V. 10-JARiG BESTAAn
WOninGEn BiSSCHOPSLAAn TE BEERSE
in HET OnTMOETinGSCEnTRUM

23 T.E.M. 27 JUNI
34STE
AVOnDWAnDELViERDAAGSE,
GEORGAniSEERD DOOR WSV
BEEKAKKERS En HET GiELSBOS

Het lijkt al een eeuwigheid
geleden, maar wat een
ambiance tijdens het

kerstfeest
van 2013!

