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redactie: guy Bruyninckx, Miranda Clijmans, Ils de Busser, eddy de kroon, lief
de Visscher, lynsaye goris, waut nickmans, Marianne teerlinck, roos Van
Bruggen, leen van der kaa, nadine Van gestel, luc Vanherck, sine Van Menxel.

deze uitgave werd mogelijk gemaakt dankzij

hoofdredactie en eindredactie: roos Van Bruggen

Beste lezer,

“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”. wellicht herken je dit stukje tekst. dat is
onze missie. hier staan we voor!

nieuw is dat we nu ook een visietekst hebben
waarin we aangeven hoe we dit gaan doen. je bent
ongetwijfeld benieuwd naar deze nieuwe visie? we
kunnen je alvast verklappen dat onze visie op cliënten,
medewerkers en organisatie zal vertrekken vanuit
6 waarden en samenkomt in 9 strategische doelen
voor de volgende zes jaar. hier gaan we voor! dit
willen we samen waar maken. In 2014 hoor je hier
meer over!

pol, guy en bruno
de directie

wij wensen iedereen van harte een
gelukkig en gezond 2014, met veel
goesting om samen de uitdaging aan
te gaan om het elke dag nóg beter te
doen.

samenwerking is dan ook niet toevallig het thema
van dit nummer: bouwen aan teams, ideeën
en opvattingen op een open manier delen,
conflicten voorkomen en oplossen, nieuwe
samenwerkingsverbanden
ontdekken
en
opzetten. we doen het elke dag en het belang
hiervan kan niet voldoende onderstreept
worden. een sterk leidinggevend kader en
een goede organisatiestructuur moeten dit
ondersteunen.

tiny lauwers, karla defour, hilde Van eetveldt, Melani Van der Velde, joke
Bosschaert, draMuda, hanne willemsen, Marc laenen, nele Van de water, sandra
dom, Marij renne, anne geenen, Inge de jongh, gerd de schepper, an Vermeiren.

Met dank aan alle bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers van het gielsBos.

Contact: redactie gielsBos! – Vosselaarseweg 1 – 2275 gierle
014 60 12 11 - redactiegielsbos@hetgielsbos.be
www.hetgielsbos.be

foto cover © sine Van Menxel
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Hop George, hop!

heb jij al kennisgemaakt met george? deze
knapperd woont sinds vorig najaar op de
boerderij. hij is alvast een groot succes bij
onze ruiters.

op 10 december werd de Zorgwerkgever van 2013 bekend gemaakt. In de
categorie Centra voor personen met een handicap sleepte het gielsBos
de titel van Zorgwerkgever 2013 in de wacht.
"Wanneer men spreekt over kwaliteit van zorg dan denkt men vaak in eerste
instantie aan hoe de zorg is voor de bewoner, resident, cliënt. Maar, is het
niet even belangrijk om de kwaliteit van de zorg voor de medewerkers na te
gaan? Is het niet zo dat een tevreden medewerker ook met plezier zorgt voor
de bewoners?", vraagt de campagne Zorgwerkgever 2013 zich af.
onze directie is dan ook terecht trots op al haar medewerkers: ‘Ieder van onze
medewerkers heeft deze prijs verdiend, iedere dag opnieuw!’ klinkt het.

Zorgwerkgever 2013

Zit je met een aanstekelijk deuntje in je hoofd,
en zou je dit liedje wel eens willen spelen
voor bewoners? de audiovisuele dienst heeft
een itunes-kaart ter beschikking om liedjes
afzonderlijk aan te kopen. Iedere medewerker
mag beroep doen op deze dienst!

Er zit muziek in!

WE WENSEN OOK U
EEN GOEDGEVULD
JAAR!

2014 wordt voor Het GielsBos een
goed gevuld jaar.
We openen twee nieuwe
woonerven, en dankzij de fusie
met 't Margrietje breiden we uit.

4.

Herfsttaferelen

enkele weken geleden maakten enkele bewoners
en begeleiders van langoor een wandeling op het
domein , genieten van een stralend herfstweertje.

en jullie geloven nooit wat zij onderweg tegen
kwamen: kabouters! In hun natuurlijke habitat!
onze bewoners wisten niet wat ze zagen en dit
moest natuurlijk op foto vastgelegd worden!

hopelijk helpen de kaboutertjes ook stiekem wat
op de nieuwe woningen, zodat deze op tijd klaar
geraken!

korte berichten

Marianne schrijft:

Bij een bezoek aan de kliniek trof ik dit mooie
gedicht aan.

en vanzelfsprekend gingen mijn gedachten
naar die andere oase van zorg en menselijke
verbondenheid: ons vertrouwde “gielsBos”.

Het licht op de daken
Is amper licht
In deze dagen

Tussen de late morgen
En de vroege avond
Schuift het slechts even voorbij

Maar soms
Doen mensen dingen
Waardoor de hemel opentrekt;

Zij dragen zelf het licht.
Zij spreken woorden
Om je aan te warmen

Zij zijn van hoop warmer
Het lachende en
Wenkende gezicht

Kris Gelaude

Voor de inzet en de warme betrokkenheid
van onze mensen op de werkvloer kunnen
wij, ouders en familieleden, getuigen van ons
respect en onze dankbaarheid.

Marianne teerlinck

Iedere bewoner heeft
dezelfde rechten
In Het GielsBos
wordt er niet
gediscrimineerd!

Zo proberen wij met een rechtvaardige
verdeelsleutel het aantal uren
dagbesteding dat we kunnen aanbieden
eerlijk te verdelen over al de bewoners. op
deze manier komt iedereen aan bod.
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Zonder samenwerking

roos Van Bruggen

natuurlijk houden we ook wel een beetje ons hart vast:
zal alles verlopen zoals we het zo nauwkeurig gepland
hebben, zal er niets mislopen? Maar nogmaals, met
onze mensen van de technische dienst kan er eigenlijk
niets mis gaan: die mannen zijn op alles voorbereid.

de fijnste verrassingen blijven komen: wanneer je merkt
dat alle neuzen in dezelfde richting staan en iedereen
proactief meewerkt. de dames van de naaikamer
bijvoorbeeld hebben nu al de nieuwe kleurcodes in
de zomerkledij van verhuizende bewoners genaaid.
niemand heeft hen dat gevraagd: ze denken zelf vooruit
en gaan aan de slag.

ja, verrassingen waaruit nog maar eens bleek hoe
waardevol ieders input is! om een voorbeeld te
geven: we hadden de verhuis van langoor 3 vooraan
in de planning opgenomen, tot we van hen het verzoek
kregen om de verhuis te laten plaatsvinden tijdens de
krokusvakantie. Vreemd? helemaal niet: terwijl wij
dachten aan snel en efficiënt verhuizen, dachten de
begeleiders van langoor 3 aan hun bewoners. door
de verhuis in de vakantie te laten doorgaan, zijn de
schoolgaande bewoners overdag aanwezig en kunnen
zij de verhuis bewust meemaken! een heel andere
insteek, maar bijzonder waardevol.

Ben je ook verrassingen tegengekomen onderweg?

meer onderling verbonden zijn, krijgt iedere woning
een spiksplinternieuwe warmhoudkar, zodat iedere
bewoner een heerlijk warme maaltijd voorgeschoteld
krijgt ondanks de extra afstand die we moeten
overbruggen.

geen verhuis

Wanneer je dit boekje leest, wordt de laatste hand
gelegd aan rozendries en klaverveld, de nieuwe
woonerven op het domein van het gielsbos. de
eerste verhuizen zijn gepland voor januari, maar
de voorbereidingen van deze verhuis zijn al vele
maanden aan de gang.
om je een idee te geven van de ellenlange to-do
lijst, spraken we met bruno stappaerts. bruno
is naast financieel directeur ook de man die de
hele verhuisbeweging overziet. hij coördineert
allerlei werkgroepen, die zich buigen over zowel
tijdelijke als structurele kwesties die opduiken
naar aanleiding van de verhuis. hij werkt voor dit
project nauw samen met alle betrokken diensten.

Bruno, je hebt het ongetwijfeld gigantisch druk met de
voorbereidingen van de verhuis?
ja, het is enorm druk, maar om heel eerlijk te zijn valt
het wat de verhuis betreft voor mij persoonlijk nogal
mee. Ik probeer niets uit het oog te verliezen, maar dit
hele project is tegelijk een echte opkikker: je merkt dat
mensen spontaan zien wat er moet gebeuren, en na een
minimum aan overleg al weten waar de klepel hangt en
aan de slag gaan. Bij projecten als deze kan je alleen
maar dankbaar zijn dat je met bekwame en gedreven
collega’s mag samenwerken!
Het is nochtans een gigantisch project?
Inderdaad, maar dat wisten we al langer dan vandaag
en zijn dus ook goed op tijd aan de voorbereidingen
begonnen. want het eigenlijke verhuizen dat dit
voorjaar op het programma staat, heeft zowel
praktische gevolgen op korte termijn als op lange
termijn. Zo moet er niet alleen geschilderd en gepoetst
en verplaatst worden, maar moesten we ook grondig
nadenken over meer structurele gevolgen zoals bv.
de maaltijdverdeling. omdat de nieuwe woningen niet
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gelijklopend met
renovatieproject
• renovatie behandelgebouw
• renovatie zwembad

Verhuis

structurele/
lange termijn
aspecten

overleg:
betrokkenheid en
input medewerkers
• werkgroepen
• eén persoon coördineert en
houdt overzicht

•
•
•
•
•

Inrichting nieuwe woningen
werfbezoeken
opleidingen
Contacten met architecten
en aannemers

wie verhuist naar waar?
wie verhuist wanneer?
tussenverhuizen?
welke medewerkers
verhuizen mee?

planning en
fasering

•
•
•
•

tijdelijke/
eenmalige aspecten

nieuwe namen woonerven en picto’s
It: eenduidige codering nieuwe woonerven
Voedseldistributie
administratie: bv. uurroosters
wasserij: kleurcodes per woonerf

•
•
•
•
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Van wat losse ideeën tot de 24 kleurrijke
bladzijden voor jouw ogen

YOUSSEF aan dE Sl
ag

roos Van bruggen

dit hele proces wordt nauwgezet in het oog gehouden door onze algemene administratie,
die tussendoor ook nog eens zorgt dat de boekjes op de post geraken.
Zo zie je maar, zonder intensieve samenwerking zou dit boekje onmogelijk vier keer per
jaar voor je ogen verschijnen!

youssef kleeft met geduld en
precisie op elk boekje de naam
van de medewerker of het
familielid dat een boekje wil
ontvangen via de woongroep
of
werkplaats.
enige
aandacht bij dit alles is nodig.
opvoedster Melani overziet de
werkzaamheden, en zij vertelt:
‘de eerste keer hadden we dit
een beetje onderschat. Voor
we het wisten werd het één
grote chaos: overal boekjes
met namen, waarvan we
niet meer wisten waar deze
terecht moesten komen.
ondertussen hebben we een
goed werkritme opgebouwd,
waardoor we deze taak
afwerken als een geoliede
machine. onze jongens doen
het werk graag: het is nuttig
werk, dat ze bovendien op
alle woningen persoonlijk
mogen
afleveren.
dat
is voor iedereen een
opsteker!’

Zijn zij klaar met hun opdracht, dan transporteert onze technische dienst de overblijvende
dozen deskundig naar schildpad 3, alwaar wederom enkele bewoners niet vies zijn van
wat werk.

de dag dat de drukker de dozen met afgewerkte magazines op het gielsBos aflevert, komt
er weer een nieuw samenwerkingsproces op gang. de dozen met boekjes die per post
verzonden moeten worden gaan rechtstreeks naar de Bijenkorf. het adresseren van deze
boekjes is een zinvolle tijdsbesteding waar de ergotherapeuten en enkele gemotiveerde
bewoners hun hand niet voor omdraaien.

deze redactieraad is heel divers samengesteld: uit alle geledingen van het gielsBos
komen we samen, en uit iedere hoek verzamelen we ideeën. samen beslissen we over
het thema, over de artikels, wie schrijft wat enz.
Vervolgens trekken alle leden zich terug en gaan aan de slag: ze doen interviews, gaan
op onderzoek uit, zoeken de mooiste foto’s uit, en sturen de resultaten van hun noeste
arbeid door naar de eindredacteur. eens ieder artikel een plaats gekregen heeft, gaat de
grafisch vormgever en de drukker aan de slag.

dit bundeltje papier heeft vier keer per jaar heel wat voeten in de aarde.
het begint bij een driemaandelijkse samenkomst van de redactieraad.
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POST

SCHILDPAD 3
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Samen werken aan samenwerken!

in onze missie kan je lezen dat we de bewoners een veilige en geborgen thuis bieden en dat we hen en
hun leefomgeving een brede ondersteuning aanbieden vanuit ervaring en professionalisme.

in deze organisatie zijn we met vele medewerkers die er samen, ieder vanuit verschillende functies en
taken, voor zorgen dat deze missie in praktijk gezet wordt.

hilde Van eetVeldt

4) tevens is het belangrijk
om meningen en ideeën
te delen door op een
open manier in overleg te
gaan en om tot een goede
teamsfeer te komen. niet
altijd loopt dit vlekkeloos;
moeilijkheden
en
spanningen zijn vaak ook
eigen aan samenwerken.
In een samenwerking
ga je dan actief op zoek
naar oplossingen. overleg
maakt wijzer, het moet
dienen om inzichten te verwerven.
kortom: samenwerken, een boeiende en leerrijke
uitdaging!

3) het registreren van informatie is van groot belang
om de continuïteit te bewaren (zeker in situaties met
onregelmatige werktijden) voor zowel de bewoners
als de begeleiders / personeel.

Makkelijk gezegd, maar hoe doen we dat? in deze opdracht zijn we aangewezen op elkaar, hebben we info
nodig van elkaar, moeten de verschillende inzichten samen gebracht worden, moeten we samenwerken
om tot resultaat te komen.

een goede samenwerking laten we niet aan het toeval
over: samenwerken is immers een werkwoord, we
moeten er aan werken.
wat hebben we nodig?
1) een basisattitude
met als belangrijkste
drijfveren:
• de bewoner primeert
• respect voor ieders
mening en werk
• actief communiceren
met aandacht
voor het geven
en ontvangen van
feedback
afspraak is afspraak
Collegialiteit en
flexibiliteit
•
•

2) goede informatiedoorstroming is zeer belangrijk
om iedereen mee te hebben, én om misverstanden
te vermijden. efficiënt communiceren kan je doen
met verschillende middelen, zowel mondeling als
schriftelijk (dagboek, e-mail, orBIs-dossier, kiosk,…).
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*den leeuweric biedt sinds 1980
ondersteuning aan personen met een
handicap onder de vorm van wonen, begeleid
wonen, dagbesteding en vrijetijdsactiviteiten.
sinds 2004 bieden zij ook Begeleid werken
aan, vrijwilligerswerk onder begeleiding van
een jobcoach.
www.denleeuweric.be

waut nICkMans

Met Ludo haalden we een leeuwerik naar
het Bos, eentje die op zijn laptop altijd
mooie liedjes bij zich heeft.

Met deze job wordt een stuk vrije tijd ingevuld en
dat is heel belangrijk voor mij. de samenwerking
zit goed tussen het gielsBos en den
leeuweric. op de bureaus wordt alles netjes
geregeld en ik hoef me nergens zorgen
over te maken. Ik kijk iedere week weer
heel gemotiveerd uit naar mijn namiddag
in het gielsBos en dat mag voor mij nog
heel lang blijven duren!

Hoe belangrijk is de samenwerking tussen Het GielsBos
en Den Leeuweric voor jou?

In één woord: fantastisch! alles wordt goed geregeld en
gepland. de eerste weken moest ik even wennen, maar met de
ervaring van mijn job in Vibo de Brem kreeg ik al snel een fijn
contact met de bewoners die rond de draaitafel komen zitten.

Hoe valt dit werk mee?

tijdens een vrijetijdsactiviteit van den leeuweric* vroeg
mijn jobcoach of ik het zag zitten om plaatjes te gaan
draaien in het gielsBos. In het begin wist ik niet meteen wat
ik moest verwachten, maar wilde het wel proberen. enkele
weken later kon ik op vrijdagmiddag als dj voor het gielsBos
aan de slag.

Hoe kwam je in Het GielsBos terecht?

de radio omroep van het gielbos kent een lang
verleden. Van een echte uitzending vanuit het
behandelgebouw tot de wekelijkse diskjockey
tijdens het vrijdagcafé. ondersteund door
werkgroep to-c live passeerden er de afgelopen
jaren heel wat radio-omroepers de draaitafels.
daarom stellen wij u nu graag onze gloednieuwe dj
ludo voor.

Een leeuwerik in ons Bos ?
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Wandelen over de paviljoenen heen ...

Wandelkampen zijn een geliefde bezigheid in het en ook de buitenhuizen waren vertegenwoordigd,
gielsbos. Maar deze kampen komen natuurlijk maar we waren vooral "het gielsBos".
niet zomaar uit de lucht vallen, er gaat heel wat deze editie was anders maar liet zien hoe zinvol
voorbereiding en samenwerking aan vooraf!
en aangenaam het kan zijn om ook eens over de
groepsgrenzen heen samen te werken.
het jaarlijkse wandelkamp voor alle leefgroepen ...
ditmaal een tikkeltje anders.
Maasmechelen 4 - 8 november 2013
we trokken met 44 naar Maasmechelen. Voor deze editie anne geenen
verwachtten we 8 nieuwe deelnemers waaronder 5
rolstoelbewoners.
dit betekende wat meer voorbereiding, wat meer
organisatie, wat meer telefoontjes en mailtjes, maar
bovenal veel meer samenwerking.
de grenzen van groepen en paviljoenen vervaagden.
Bewoners genoten ervan op stap te gaan met andere
leefgroepen. oude bekenden kwamen elkaar tegen en
genoten van elkaars aanwezigheid. wat opviel, was dat
iedereen en overal bereid was een handje toe te steken;
onderweg, aan tafel, in 't zwembad... alle paviljoenen

Wandelkamp Schildpad en Anker:
iedereen draagt een steentje bij

hoe komt zo’n wandelkamp met verschillende paviljoenen
tot stand?
om te beginnen gaat de kampverantwoordelijke op zoek
naar een kampplaats waar iedereen kan genieten. deze
plaats wordt voorgesteld aan het begeleidend team van
het wandelkamp.
om alles gesmeerd te laten verlopen worden de taken
verdeeld. Iedereen heeft zo een gevoel van eigenwaarde
en er wordt aan alles gedacht. dit creëert tijdens het kamp
een open sfeer tussen de collega’s zodat we alle tijd en
aandacht hebben voor onze wandelende kampgangers.

een paviljoenoverschrijdend kamp heeft als grote
voordeel dat onze bewoners op een aangename
manier kennismaken met andere bewoners én andere
begeleiders. er worden nieuwe vriendschappen gesloten
en dat is een verfrissing op zich! als kampganger word
je al eens vertroeteld door andere begeleiders, en daar
genieten veel bewoners van.
een fijne samenwerking die ervoor zorgt dat ieder op
zijn/haar manier geniet van deze deugddoende vakantie
samen.
Chantal deroey & lIeVe de VIssCher
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Antwoord?
de naaM die We zoeken:
paul Vernelen!

‘t Margrietje

RA RA
Wie ben ik?

Voor zij die nog meer
TIPS nodig hebben:

Mijn hobby en VerslaVing: ’t Margrietje, al sinds de oprichting
Lijkt je
in1991.
voornaam op die van
de algemeen directeur
van Het GielsBos?

u zegt het.

Ben je
directeur van
‘t Margrietje?

Ga je in de
toekomst
samenwerken
met Het GielsBos?
we zijn al begonnen.

Hoeveel cliënten bereiken jullie met ‘t Margrietje?
Momenteel 48.
Hoeveel mensen werken er in ‘t Margrietje?
op dit moment 40, waarvan 34 met een contract van
onbepaalde duur.
Wat bieden jullie allemaal aan de cliënten in ‘t
Margrietje?
respect,
aandachtigheid,
onvoorwaardelijke
acceptatie, betrokkenheid, warmte, een goed gevoel.
en wat krijgen wij van de cliënten in ’t Margrietje?
respect,
aandachtigheid,
onvoorwaardelijke
acceptatie, betrokkenheid, warmte, een goed gevoel.
’t Is een balans die we in evenwicht (proberen te)
houden.
Wat is het verschil tussen Het GielsBos en ‘t
Margrietje?
Beide voorzieningen hebben een goede naam
en danken die aan hun vooruitstrevende visie en
werking. Ze verschillen in grootte en in populatie.
het gielsBos biedt residentiële opvang aan 287
mensen, waaronder ook kinderen. ’t Margrietje
ondersteunt geen minderjarigen maar heeft wel
andere opvangvormen voor 48 volwassenen: een
dagcentrum, begeleid werken (voor mensen die
uitsluitend begeleid werken nodig hebben), een
dienst Inclusief wonen (dIo) en Beschermd wonen.
het gielsBos richt zich tot gans de provincie, ’t
Margrietje richtte zich tot de beperkte regio kasterleelille en omstreken. dat laatste is nu een kenmerk van
basiszorg geworden. het zorglandschap wordt nu
ingedeeld in basiszorg en gespecialiseerde zorg. het
gielsBos zal naast basiszorg ook gespecialiseerde
zorg blijven aanbieden aan personen met ernstige
Leven in Het GielsBos

Paul Vernelen vervoegt vanaf 2014 weer
het 'team GielsBos'

tiny lauWers & roos Van bruggen

dankjewel, Paul, voor dit interview.

Kunnen bewoners van ‘t Margrietje ook deelnemen
aan de activiteiten van Het GielsBos en omgekeerd?
absoluut, dat is één van de uitgangspunten. sinds
september maken onze bewoners en deelnemers en
hun begeleidende ergotherapeuten reeds gebruik
van lokalen van de Bijenkorf.

Komen er ook ouders van ‘t Margrietje in de
gebruikersraad van Het GielsBos?
dat is zeker, wellicht 4 uit ons tehuis. de
gebruikersraad van het dagcentrum blijft bestaan
omdat het dagcentrum als een aparte entiteit wordt
beschouwd. In de gebruikersraden van ’t Margrietje
zetelen ook deelnemers/bewoners. dat is bijzonder
boeiend voor alle leden.

medische of gedragsmatige problemen. ’t Margrietje
biedt alleen basiszorg aan.
Beide voorzieningen bieden sinds kort ook
rechtstreeks toegankelijke hulp (rth) aan.

Voor zij die wat meer willen weten over ‘t Margrietje en de samenwerking met Het Gielsbos:

directeur is een knelpuntberoep
geworden. we maken in onze
streek een invasie van ‘Pol’-len
mee; het gielsBos, het Zwart
goor, het eepos, Clara fey,
’t Margrietje.

ik ben een Man - uit 1 stuk.
getrouWd sinds 1975, 5 zonen, 5 kleindochters,
1 kleinzoon.
ik ben een Man - uit 1 stuk.
Werk bijna opnieuW in het gielsbos, dat is geleden Van 1995.
getrouWd sinds 1975, 5 zonen, 5 kleindochters, 1 kleinzoon.
Mijn hobby en VerslaVing:
Werk bijna opnieuW in het gielsbos, dat is geleden Van 1995.
’t Margrietje, al sinds de oprichting in1991.
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Dré, de vrijwilliger

Jack en Dré op de fiets

die al thuis is bij Het GielsBos én bij 't Margrietje.

Hoe ben je bij Het GielsBos en het Margrietje terechtgekomen?
toen ik met pensioen ging en meer vrije tijd had, wilde ik die met vrijwilligerswerk
invullen. Mijn zoon is vrijwilliger in het jogclubje van het gielsBos, en mijn vrouw
werkt er, dus was de keuze snel gemaakt! In die periode begon onze dochter te
werken in ‘t Margrietje en vroeg zij of ik nog wat tijd over had om ook in ‘t Margrietje
vrijwilligerswerk te doen. Ik had tijd, dus zodoende…!

Je zet je in als vrijwilliger: wat doe je precies in ‘t Margrietje en in Het GielsBos?
In ‘t Margrietje ben ik enkele keren per week chauffeur van dienst: op woensdag
vervoer ik een bewoner heen en weer naar een lagere school in Poederlee. Zij helpt
daar ouders fruit te snijden. donderdags breng ik drie bewoners van het tehuis in
lille naar de wasserij in het gielsBos en pik hen twee uur later terug op.
In het gielsBos ga ik op dinsdagnamiddag 1,5 uur fietsen met jack en drinken we
nadien iets in het oC.

Waarom zou je anderen aanraden om net als jij te doen?
Ik kan dit zeker aanraden omwille van de dankbaarheid en de vriendschap van de
bewoners. Bovendien: tijdens de fietsactiviteit werk ik aan mijn conditie en maak ik
tegelijk een bewoner blij die anders die dag niet kan gaan fietsen! waarom zou ik
het niet doen?
tiny lauWers

‘t Margrietje Feest!

als er een kans op muziek en dans is, zijn sommige mensen altijd van de partij…
(en ons eigen ‘Margrietje’ van dramuda kon al helemaal niet ontbreken.)

’t Margrietje vierde haar 20ste verjaardag en het gielsBos feestte graag mee!
dennis, Burhan, tommy en Boudewijn waren ook onder de feestgangers en we trokken er met een busje op uit.

er heerste een ware festivalsfeer bij ‘t Margrietje, de geur van frietjes kwam ons tegemoet en er stonden overal
kraampjes. er was dan ook vanalles te doen!
Voor ons stond eerst de percussieworkshop op het programma. daar waren gekke voorwerpen verzameld, zoals lege
blikken en stokken met tennisballen op, en onder de duidelijke begeleiding van Percussie Bart creëerden we opzwepende
ritmes. tommy mocht zelfs ‘en public’ solo drummen!

na een drankpauze in de grote, warme circustent konden we meteen aansluiten bij de hiphoppers. de passen en
bewegingen waren best moeilijk onder te knie te krijgen, maar toch hebben we ons hart kunnen vullen met vreugde want
vrij dansen was ook toegestaan. we hebben daar staan wiebelen, springen en shaken en we deden zelfs de polonaise!
Voor ons een geslaagde voormiddag!

Margriet, Joke en Joep ( DraMuDa )

Leven in Het GielsBos
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Een driehoeksrelatie die werkt

altijd in beWeging
Begeleiders zijn echte ‘evenwichtskunstenaars’ die
voortdurend op zoek zijn naar de juiste balans tussen
ruimte en houvast. dit evenwicht is dynaMisch: in
moeilijke periodes heeft een bewoner meer veiligheid
nodig, terwijl hij op goeie momenten meer vrijheid
aankan. telkens opnieuw vertrekken begeleiders
vanuit de mogelijkheden van de bewoner, om zo een
begeleiding-op-maat te kunnen bieden.

daarnaast bieden begeleiders onze bewoners ook de
kans om nieuwe ervaringen op te doen, buiten het
veilige, vertrouwde coconnetje. wanneer bewoners
het ‘aankunnen’, krijgen ze meer vrijheid, kunnen ze
eigen initiatief nemen en verruimen ze hun wereld. de
ruiMte die bewoners zo krijgen, geeft hen de kans
zichzelf verder te ontwikkelen, meer eigen keuzes te
maken, en meer invloed te kunnen uitoefenen op hun
eigen leven.

20 JAAR PEDAGOGISCHE DRIEHOEK
Wat is een ‘pedagogische driehoek’?
In het najaar van 1993 lanceerde de toenmalige
psychopedagogische dienst de eerste ‘pedagogische
basiscursus’ voor medewerkers, met daarin een
eigen visie op zorg en ondersteuning. Centraal in onze
visie stond (en staat nog steeds) de relatIe tussen
mensen, met en zonder handicap. Maar wanneer is
er sprake van een deugddoende, ondersteunende
relatie, van een ‘juiste’ omgang? het antwoord bleek
verrassend eenvoudig.
relatie tussen Mensen
wat onze bewoners nodig hebben is een omgang
waarin ze onvoorwaardelijk aanvaard worden zoals
ze zijn. we noemen dit acceptatie: bewoners
moeten steeds het gevoel krijgen er te mogen zijn,
met hun leuke kanten maar ook met hun minder
prettige kanten. acceptatie ontstaat vanuit respect,
vanuit het gevoel graag gezien te worden en het
ervaren van een oprechte en warme betrokkenheid
bij hun leven.

ruimte

luc Vanherck
(stafMedeWerker) en hanne
WilleMsen (orthopedagoge)

de begrippen acceptatie, ruimte en houvast gaan
sinds 1993 door het leven als de ‘pedagogische
driehoek’. Boven aan de top, als vertrekpunt,
staat acceptatie. een onvoorwaardelijke
aanvaarding moet de basis zijn waarbinnen
we onze begeleiding afstemmen op maat
van de bewoner.

dynamiek

acceptatie

Vertrekkend vanuit dit ‘warme contact’
trachten begeleiders een houVast te zijn:
een ankerpunt waarop bewoners ten allen
tijde kunnen terugvallen. dit betekent dat
ze voorspelbaarheid bieden, structuur
aanbrengen, dat ze dingen ‘samen’
doen met de bewoners, en als het
ware hun beschermengel zijn. dit
biedt bewoners de noodzakelijke
veiligheid.

houvast

Een aantal jaren geleden kwam Clara bij ons wonen. De periode van kennismaking en aanpassing vroeg zowel van
haar als van ons (als begeleiding) een grote inspanning.
We gingen elk apart met Clara aan de slag, op ons eigen tempo, met als doel eerst de relatie te versterken en haar
de kans te geven ons te leren kennen. Het vroeg veel tijd, maar na enkele jaren hebben we het gevoel dat Clara
zich ‘geaccepteerd’ voelt door ieder van ons. Ze toont zich rustiger en meer op haar gemak dan voordien, en onze
aanwezigheid werkt voor haar beschermend en geruststellend.
Zoals vroeger heeft ze ook nu nog nood aan voorspelbaarheid en structuur. Dit verandert niet. Deze houvast
vindt ze dagdagelijks in haar pictosysteem en in de vertrouwde aanwezigheid van de begeleiding. We kunnen
haar de laatste tijd ook meer ruimte geven: ze leert stilaan activiteiten in groep doen (samen wandelen, samen
eten,…), zelfs een groepsuitstap naar de cinema is voor haar een deugddoende activiteit. Clara maakt zelf meer
keuzes en kan zo zelf dingen bepalen.
Wanneer we merken dat Clara door een lastige periode gaat, passen we ons aan en bieden we meer nabijheid en
houvast. Ze kan dan terugvallen op meer individuele begeleiding, hoeft niet in de groep te komen. Maar ze weet
dat we er voor haar zijn, en dit lijkt haar steeds weer door moeilijkere periodes heen te helpen.
Leven in Het GielsBos

Op weg naar 2020
Beste lezer,

Ik heb maar 200 woorden gekregen om even stil te staan bij de toekomst, bij
vraaggestuurd werken, bij perspectief 2020, bij onze nieuwe visie. Ik wil daarom
gewoon enkele vragen stellen.

kies jij zelf je hobby’s? heb je zelf mee gekozen waar je nu woont, en met wie?
Bepaal jij zelf wat je vandaag gaat eten? wanneer je opstaat of gaat slapen? of
je liever even alleen bent of niet? samengevat: voer je zelf de regie over je eigen
leven, bepaal je zelf wat je goed vindt? Ik vermoed dat je op de meeste of alle
vragen uitgesproken ‘ja!’ antwoordt. ‘dat is toch evident!’.

dan heb ik nog één vraag. als dat zo evident voor jou en mij is, wat maakt dan
dat dat voor mensen met een beperking niet evident zou zijn? …. wat? hallo…?
laten we eerlijk zijn, daar is geen enkel goeie reden voor te bedenken. en toch is
de realiteit vandaag wel eens heel anders, ondanks alle goeie wil, inzet, kennis en
hulp van familie, vrienden, professionelen. eigen regie is voor vele mensen met
een beperking nog een (heel) eind weg.
daar willen we naar op weg gaan, daarom.
guy bruyninckx
directeur zorg
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Chris gaat welverdiend
op pensioen.
chris stellfeld was gedurende 34 jaar een vaste waarde in het gielsbos.
hij kende er iedereen, en iedereen kende hem. zijn pensionering kon dan ook
niet onopgemerkt voorbij gaan!

dicaptenzorg zonder grenzen, waar hij samen

n als opvoeder.
1979: Chris begint in het gielsBos te werke
in egel 3.
In 1980 wordt hij al meteen ‘hoofdopvoeder’
schildpad
In 1984 schopt hij het tot ‘paviljoenshoofd’ van
oördinator/vrijwilligerscoördinator’ in 1993.
hij stapt over naar de functie van ‘activiteitenc
rker Zorg tot en
dagbesteding, om vervolgens als stafmedewe
Van 2003 tot 2006 was Chris coördinator
palliatieve zorg op zich te nemen.
met 2013 de taken van vrijwilligerswerk en

Een knuffel van een
vriend/ex-collega

Hallo, ik ben Chris.
Ik ben van jongs af
gewoon geweest mijn dagen te vullen van ’s
morgens vroeg tot ’s avonds laat, zowel met professionele
als niet-professionele activiteiten. Die activiteiten op
mekaar afstemmen heeft me soms bloed, zweet en tranen
gekost. Om niet in dezelfde val te trappen, heb ik voor
de combinatie van al mijn goede-doel-activiteiten
behoefte aan een activiteitencoördinator. Als hij er
in slaagt mijn avondactiviteiten te herleiden
tot een aanvaardbaar niveau, heeft hij
de eeuwige dankbaarheid van
mijn vrouw.

tijdens de afscheidreceptie was het aanschuiven om
een persoonlijk woordje met Chris te kunnen wisselen.
Collega’s, bewoners, vrijwilligers, ex-collega’s…
allemaal wilden ze hun appreciatie uitdrukken.
aan speeches ontbrak het niet: guy Bruyninkckx
(directeur Zorg), Michel huybrechts (ex-collega) en
Chris zelf namen het woord en wisten hun publiek te
ontroeren.
stafmedewerker Marc laenen stak echter de kroon
af: hij voerde een resem collega’s op die een aantal
vacatures voor vrijwilligerswerk debiteerden. een
voorbeeldje:

Speeches

achter gehan
Verder kennen we Chris als de drijvende kracht
e in stak.
met voormalig collega Michel veel tijd en energi
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Aanschuiven in de rij tot bij Chris

Mevrouw Stellfeld krijgt welverdiende bloemen

16.

Nele vult nu de schoenen van Chris.

Hoe pak je dat aan?

In grote mate zet ik gewoon het werk van Chris voort. Ik
zoek voortdurend (nieuwe) kanalen om vrijwilligers aan te
trekken. wanneer een kandidaat zich aandient voeren we
een verkennend gesprek om de motivatie en wederzijdse
verwachtingen te verduidelijken.
daarna organiseer ik een kennismaking en kiest de vrijwilliger
zijn activiteit en/of bewoner en maken we concrete afspraken
om het vrijwilligerswerk te starten. Ik zorg nadien voor een
goede opvolging van de vrijwilliger zodat er een aangename
samenwerking ontstaat tussen de vrijwilliger, de bewoner en
de leefgroep of het team.

Wat vind je interessant aan je nieuwe functie? Wat maakte je enthousiast om te solliciteren?

Ik help anderen graag in hun zoektocht naar een antwoord op hun vragen. het is leuk om achteraf te zien dat
de vrijwilliger blij is met zijn keuze om vrijwilligerswerk te doen. en omgekeerd: een vraag van een bewoner
kunnen invullen met de inzet van een enthousiaste vrijwilliger is erg dankbaar werk!

Je bent psychologe van opleiding en je hebt al verschillende jobs binnen Het GielsBos op je
palmares. Helpt je achtergrond en ervaring je in je huidige functie?

de kennis vanuit mijn studies om met mensen om te gaan en hen op een goede manier te begeleiden bij hun
vraag komt zeker van pas. en mijn eerdere ervaringen in het gielsBos zorgen dat ik zowel de organisatie als
heel wat bewoners al ken. dat is zeker een voordeel!

Voor welke uitdagingen zie je jezelf staan?
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Ik zie het als een uitdaging om nieuwe vrijwilligers te blijven vinden en motiveren om zich in te zetten voor
onze bewoners. het vergt een goede coaching en wat tijd maar ze blijven van onschatbaar belang voor onze
organisatie!

1 werelddag

als afscheid van Chris lieten we geen enkele gelegenheid onbenut.
In 2012 organiseerde Chris voor het eerst de eén werelddag. hoewel
deze in de toekomst slecht tweejaarlijks op touw gezet zou worden,
organiseerden de collega’s van dagbesteding met veel enthousiasme een
‘verrassings-één werelddag’ bij wijze van afscheid. het thema moesten
we niet ver gaan zoeken: Chris was de dag tevoren thuisgekomen van een
reis naar India, waar hij in naam van gehandicaptenzorg zonder grenzen
de vzw Balavikas bezocht.

Marc laenen en roos Van bruggen
sine Van Menxel en nele Van de Water
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Karel Sas is op pensioen. Wie? Karel?
ha, de charel! die hoeVen We niet Meer Voor te stellen.
jaren en jaren onze schilder, geen kamer op het gielsBos of Charel is er wel langs geweest met zijn borstel
en verfrol. hij schilderde muren in pastelkleurtjes, verniste kasten en poortjes, en borstelde heuse kabouters
in speelruimtes en compartimenteringen om de boel wat vrolijker te maken. Zijn bijdrage tot een aangenaam
leven voor onze bewoners.
Vrolijk is waarschijnlijk wel het beste woord om Charel te typeren. altijd in voor een grappige opmerking of
een kwinkslag. en zo leerde hij ook Marij kennen, ppd op egel.
toen haar bureau een nieuw likje verf kon gebruiken stond Charel uiteraard paraat met verfpot en kwast.
en met zijn mopjes. Marij kon die vrolijke noot wel waarderen en dat vond Charel sympathiek. dat liet hij
dan weer zien door tijdens zijn koffiebreak ook een tasje mee te nemen voor Marij. twee minuten een leuk
gesprekje, en ieders batterijen weer opgeladen voor het vervolg van de werkdag.
Ze zal het wel een beetje missen, Charel met zijn koffietjes, altijd in zijn witte, met verf besmeurde
schilderstenue, altijd vergezeld van een zwijgende compagnon, altijd met een grapje.
een mooi verhaal, dat nog maar eens aantoont dat waar je werkt niet zo belangrijk is, als je elkaar maar kunt
waarderen.
trouwens, als je wat over Charel vraagt, dan beginnen mensen breed te glimlachen en borrelen leuke
verhalen spontaan op.
Bv. over hoe Clouseau, een grote bloem en een salontafel op egel ervoor zorden dat Charel opeens, een
hele grote kuis lang, op een ander paviljoen dringende schilderwerken had te doen. details zijn helaas niet
beschikbaar voor publicatie, maar er wordt nog steeds vrolijk om gelachen.
of die keer dat hij op de boerderij wat klusjes had op te knappen. enkele dames hadden niet beter gevonden
dan de jukebox goed luid te zetten, en dan naar Charel’s vrouw te telefoneren om te vragen wanneer
“Chareltje” naar ’t café kwam. Myriam zweert dat ze nog nooit iemand zo snel naar huis heeft zien bellen als
Charel toen.
wees gerust, we zullen met plezier aan Charels tijd op het gielsBos terug denken.
en als hij zin heeft in een tasje koffie of thee , kan hij altijd bij Marij aanlopen.
eddy de kroon
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150 KAARSJES
OP LANGOOR 1!
Vier van onze opvoedsters werden dit jaar
welgeteld , samen 150 jaar!
we hielden dus een galabal op langoor 1,
‘t was een feest voor iedereen!
op 18 oktober ,
was het eindelijk zo ver!
de discoballen en lichten erbij
en de opvoedsters in mooie galajurken,
helemaal opgedost , net zoals wij!
Voor de dames make-up en nagellak,
Voor de heren een net pak!
we zagen er allemaal op ons best uit,
Zo helemaal opgetuit!

om ons buikje te vullen waren er cocktails en lekkere
tapas
en nadien placeerden we allemaal een danspas!
de armen en benen werden los gezwierd,
en nadien werden onze jarigen
nog eens extra gevierd.
Bloemetjes en een geschenk voor hen alle vier
dat deed hen zichtbaar plezier!
het galabal duurde tot in de late uren ,
Maar voor ons ,
had het nog veel langer mogen duren!

sandra doM

Ontmoetingen tijdens het werk

op vrijdagnamiddag gaan Peter, Bart en Bert van Vos 4 banken poetsen in
Beerse.

die dag stonden er banken in de Boudewijnstraat op het programma.
aangekomen in de straat, vinden we de banken niet meteen. waar staan
onze banken? we zien twee keuvelende mannen, wij er op af met onze
vraag. Ze wisten onmiddellijk waar we moesten zijn: achter hun wijkhuisje!
de mannen boden aan de slagboom open maken maar dat was niet nodig.

terwijl we ijverig aan het poetsen waren, kwamen de heren langs om
ons uit te nodigen in hun wijkhuisje. we werden getrakteerd op een wafel
en een drankje! al pratend bleek dat één van de heren, jos, nog op het
pensioneringsfeest van de vader van Bart aanwezig was geweest en hij de
familie van onze woning-genoot suzy zeer goed kende. de andere man was
de broer van gust, een bewoner van langoor 4. wat een toeval!

het resultaat was een verrassende leuke babbel, met glunderende gezichten.

Zo zie je maar dat we mooie momenten kunnen beleven tijdens ons jobcoach - werk.
gerd de schepper
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Ouderavond
Vos 3
op dinsdag 22/10 was het weer
tijd voor de jaarlijkse ouderavond
van Vos 3. deze keer organiseerden we een gezellig samenzijn op
de boerderij. er werd bijgepraat
onder het genot van een bord warme
soep en een pistolet.
we sloten de avond af met gitaarmuziek.
onder begeleiding van Ben (vader
van salli) zongen we al wiegend enkele
klassiekers en ook de ontroerende tekst
van ‘Voel wat ik voel voor jou’ van Paul de
leeuw. deze tekst werd geschreven door de
vader van een zoon met autisme en was heel
herkenbaar voor onze ouders.
Voel wat Ik Voel Voor jou
jouw leven is bijzonder, soms verward
de wereld oordeelt meestal spijker hard
In andere ogen ben jij heel apart
Voel wat ik voel voor jou
soms kan jouw wereld kort de mijne zijn
Iets samen delen is ontzettend fijn
uniek, gescheiden door die starre lijn
Voel wat ik voel voor jou
Ik weet jij bent een heel bijzonder kind
autisme is een diepe wond.
en jij die telkens weer de strijd aan bindt
Met een wereld die je niet doorgrondt
als iemand open staat voor wat jij voelt
Zou snappen dat je het zo goed bedoelt
dat jouw beperking je steeds hersenspoelt
dan voelt hij, wat van jou
jij bent mijn kind uniek en wonderbaar
jouw wereld zal de mijne zijn
soms heftig, soms volstrekt onhandelbaar
Maar geen beperking krijgt ons klein
als ´s morgens vroeg de nieuwe dag begint
Voel ik jouw warmte, mijn bijzonder kind
Voelen wij vaak een harde tegenwind
‘k hou mateloos van jou
‘k hou mateloos van jou
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Poco à poco in de Roma
in Antwerpen
Poco à poco, het integratieorkest waar ook enkele bewoners
van het gielsBos in meespelen, bestaat dit jaar twintig
jaar. naar aanleiding van dit jubileum gingen ze op ronde
door Vlaanderen. Ze deden met 5 concerten alle Vlaamse
provincies aan om te tonen dat er muziek zit in hun idee
van inclusie en integratie. als afsluiter was op zondag 10
november antwerpen aan de beurt met een optreden in de
roma.
wielrennen vormde de rode draad in het programma van
‘de ronde van Vlaanderen’. het publiek werd meegenomen
langs de vele eigen(aardig)heden van Vlaanderen. de
muziek was gelinkt aan de verschillende provincies. ook
de presentatoren (met als gast in antwerpen acteur
george arrendell) en de filmpjes die getoond werden
verwezen voortdurend naar de verscheidenheid van
Vlaamse culturen en gewoonten. daarnaast zaten in
de belevings/pretpakketjes die verdeeld werden aan
het publiek naast attributen om actief mee te doen ook
typische voorwerpen voor de verschillende streken.
het enthousiasme van al de orkestleden, de unieke
samenwerking tussen deze mensen (al dan niet met een
beperking) en de manier waarop het publiek uitgenodigd
werd om actief mee te doen zorgden voor een bijzonder
geslaagde muzikale avond. Proficiat daarvoor!
en een speciale pluim voor Bert, Peter, Peter, Michel,
Marina en de begeleiding vanuit het gielsBos. Zowel in
de begeleidende filmpjes als tijdens het optreden zelf is
duidelijk te zien dat jullie ervan genieten en ervoor gaan!
tip: neeM zeker eens een kijkje op
WWW.pocoapoco.be!
an VerMeiren

Nazomeren in Andalusië

In het holst van de nacht opstaan om een vliegtuig te nemen om 6u, geen enkel probleem!
landen met een stralend blauwe lucht en lekkere temperaturen, wat wil je nog meer?
kuieren in de oude binnenstad met véél winkels, een paradijs voor agnes.
lekkere koffie op een terras in de jachthaven, met palmbomen, laat maar komen hé rudy?
een ijsje op een bankje, lekkere paella, héél gezond vindt dirk!
een boottocht, een rit in de koets, museum Picasso, la alcazaba, de kathedraal...
Veel gezien, gewandeld, gegeten, genoten, gelachen... ach, was het maar altijd vakantie!!
salaMander 3

Zingende Merels samen op vakantie

in september gingen een allegaartje van Merel-bewoners en –begeleiders samen op vakantie.
een geslaagde primeur!

het was de eerste keer dat we deze formule uitprobeerden: van elke woning enkele bewoners en één of twee
begeleiders, samen een weekje op dezelfde locatie. anne Van stijvoort was de bedenker en uitvoerder, en of
het concept geslaagd was…?!

de locatie was top! we kozen den dielis in hamont – achel, een aangepaste ruime woning met grote tuin, ieder
kon een eigen slaapruimte kiezen, de tillift kon voor alle netten gebruikt worden, en in de badkamer troffen we
een warmtelamp aan. het mooie nazomerweer maakte het geheel af.

we hebben onze dagen gevuld met voor elk wat wils: wandelen , een busuitstap, een terrasje, winkelen, een
barbecue, dieren voederen, een lekker snoezelbad, pannenkoeken en niet te vergeten de héél lekkere traktatie
en bezoek van Cynthia en saskia op woensdag! Ze lieten hun Mereltjes niet in de steek!

Ieder genoot van dit samenzijn, begeleiders en bewoners leerden elkaar beter kennen, hielpen waar het kon;
en het belangrijkste van al: onze Merels konden zorgeloos fluitend genieten van vakantie!
rita sMet
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Hallo,
Ik ben een hele lieve jongen, en ik kan prachtige

ik ben dylan en sinds 7 november woon ik op egel 1.
woordjes zeggen.
ik heb voor iedereen wel een woordje klaar!

als je bij ons binnenkomt ga je me zeker horen want
op de groep heb ik al vrienden gemaakt vooral bij ons
Peggy voel ik me heel goed.
Ik ben ook een echte sfeermaker, en tover bij
iedereen een lach op z’n gezicht!

Lieve groeten,
Dylan

Wanneer ouders mogen bijbabbelen
op 14 oktober was het ouderavond op langoor 2: een echt feest voor alle ouders en familie!
we kwamen samen voor een gezellig onderonsje. we werden onthaald op een lekker drankje en hartelijk
welkomstwoord door het personeel. later heeft anita, als afgevaardigde van onze leefgroep in de
gebruikersraad, ook een woordje geplaatst: vanwege alle ouders en familie wilden we in de vorm van een
geschenk onze welgemeende dank overbrengen aan alle opvoedsters, voor de dagelijkse zorg voor onze
kinderen.
de opkomst was groot, en we waren blij elkaar nog eens te zien, om wat bij te babbelen. we vonden het ook
heel fijn de ouders van simon, die sinds vorig jaar op langoor 2 woont, te ontmoeten.
het was nog niet gedaan: we werden vergast op een heerlijk Breugel-buffet met dito dessertje, waarvoor onze
dank aan het keukenpersoneel.
Veel te vroeg maar met een goed gevoel namen we afscheid, met de hoop elkaar spoedig weer te zien.
aan langoor 2 nogmaals hartelijk dank voor een geslaagde samenkomst!
lena - Moeder Van Werner
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Geboren

14 septeMber
jan Van loon
grootvader van tim Van Mechgelen (begeleider/
opvoeder)

Overlijdens

3 oktober
frieda Van tongerloo
schoonmoeder van eva sels (woningverantwoordelijke)

7 septeMber
jozef ‘jef’ Corstiaensen
grootvader van joy Corstiaensen (medewerkster
wasserij)

7 septeMber
theresia Baeyens
schoonmoeder van annie willems (medewerkster
a-team)

2 septeMber
ella
dochtertje van evelien Belmans
(woningverantwoordelijke)
en tom riské

12 septeMber
lauren
dochtertje van Mieke sleeckx (medewerkster
verpleging)
en jeroen hekker
20 septeMber
rhode, dochtertje van Iris Van kerckhoven
(medewerkster autiwerking)
en jeroen Peeters
15 oktober
gust
zoontje van Marianne wuyts (begeleidster/
opvoedster)
en dave Van den heuvel

16 oktober
louis Brosius
schoonvader van fabienne Van looy (begeleidster/
opvoedster)

27 oktober
leo sanders
schoonvader van frie Verwerft (medewerkster
nachtdienst)

Getrouwd
7 septeMber
heidi Caris (medewerkster PPd)
en david daneels

6 noVeMber
herman Boulliard
broer van gerda Boulliard (medewerkster ergotherapie)

19 noVeMber
jeanne allemon
grootmoeder van Pol Vanden weygaert (algemeen
directeur)

15 noVeMber
willy wuyts
grootvader van Marianne wuyts (begeleidster/
opvoedster)

12 noVeMber
jos Vanherck
vader van luc Vanherck (stafmedewerker)

30 oktober
koen struyven (schilder)
en Pascale sels

deze lijst Wordt saMengesteld aan de hand
Van gegeVens Van de personeelsdienst en
aankondigingen bij het secretariaat.

graag een seintje aan de personeelsdienst!

Wil je liever niet dat jouw
aankondiging hier verschijnt?
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AGENDA
14 JANUARI
nIeuwjaarsreCePtIe
VZw het gIelsBos In het
ontMoetIngsCentruM

17 EN 18 FEBRUARI
kruIdensteMPelMassage door het
a-teaM In de PsyChoMotorIek

28 FEBRUARI
CarnaValBal In het
ontMoetIngsCentruM

11 MAART
VoorstellIng ‘Changes’ door
draMuda In het ontMoetIngsCentruM

12 MAART
VrIjwIllIgersfeest In het
ontMoetIngsCentruM

17 APRIL
Paasfeest In de sPorthal

24 APRIL
herdenkIng oVerleden
Bewoners In het
ontMoetIngsCentruM

De dames van het a-team sloten
hun feestjaar af met een

'English
tea party'

