GielsBos!
HET LEVEN IN HET GIELSBOS

INCLUSIE

Schakelen
we iedereen in?
OPEN AANBOD
STELT ZICH VOOR
EINDELIJK ZWEMMEN

V.U. Pol Vanden Weygaert – Vosselaarseweg 1 – 2275 Gierle - Erkenningsnummer P109295

EEN ONTROERDE
VRIJWILLIGER
EEN ONVERWACHTE
KAST OP ROZENDRIES

Herfst-editie 2015

Belgie - Belgique
P.B.
2350 Vosselaar
BC1109

NR.3
JAARGANG 6, NR. 3
VERSCHIJNT 3-MAANDELIJKS

2.

INCLUSIE OP HET PODIUM
13 meisjes
20

Inhoudstafel
04

DE NOODPAS
Een initiatief van inclusie Vlaanderen

21

17

SHARE A RIDE
een nieuw initiatief

16

08

16

PAUL KRUIPT IN DE PEN
en vertelt over zijn vrijwilligerswerk

JORIS EN BRIGITTE

Vrijwillig!

ZIEN WE DOOR DE BOMEN
ONS BOS NOG STAAN?
Landschapsveranderingen
in de sector

In de wandelgangen

05

Herfst-editie 2015

05

INCLUSIE: WAT IS HET EIGENLIJK?
Hanne, Bart, Joos, Ingrid, Maarten …
vertellen.

Thema: Inclusie

06
07

08 CONCENTRISCHE CIRKELS
09
Ivo gunt ons een blik in zijn
dagdagelijkse leven

Leven in het Gielsbos

DE EERSTE PLONS
Opening van het zwembad in zicht

10 OPEN AANBOD STELT ZICH VOOR
Dagopvang, Begeleiding
13
en Zorgloket
14
15

EEN ONVERWACHTE KAST
Studentenproject van
Plantyn-Artesis
FESTIVALGANGERS
Een zomer vol muziek

18
19

20

AFSCHEID VAN
GWENDOLINE EN MARINA
WELKOM JEROEN!
Nieuw gezicht op Vos 6

22

23

Leven in Het GielsBos

08
09

14

15

Colofon

Redactie: Guy Bruyninckx, Miranda Clijmans, Ils De Busser,
Eddy de Kroon, Sandra Dom, Ilse Eykens, Lynsaye Goris, Lieve Hallewaert,
Dorien Hulselmans, Kelly Mens, Waut Nickmans, Marianne Teerlinck,
Rita Smet, Roos Van Bruggen, Peggy Van Buel, Nadine Van Gestel,
Luc Vanherck, Sine Van Menxel.

Hoofdredactie en eindredactie: Roos Van Bruggen

Dag lezer,

De zomer loopt op zijn einde en wordt indiaans, tijd
voor ons herfstnummer.

Het thema dat we deze keer in de verf zetten is inclusie
en wat dat allemaal betekent. ‘Inclusie’, iedereen heeft
het er over maar het is niet zo makkelijk uit te leggen. Inclusie, volwaardig deel uitmaken van onze samenleving,
er bij horen, daar gaat het om.

Dat is samen op dezelfde plaatsen komen, hier of elders.
Dat is je sterke kanten kunnen inzetten, iemand zijn of
betekenen voor een ander, en dat zelf bepalen en onder
controle hebben.

Helemaal tegengesteld aan exclusie dus, dat is ‘buiten’gesloten en betutteld worden.

Inclusie is een mensenrecht, voor iedereen. We vertellen
er graag onze verhalen over.

Geniet van dit nummer!
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BRUNO, POL EN GUY
DE DIRECTIE

Ons nieuwe belevingsbad komt aan bod, een blik op
alle veranderingen die op ons afkomen, projecten
en activiteiten. Bovenal laten we graag mensen aan
het woord, mensen met hun verhalen, hun kijk en
ontroering, hun enthousiasme en engagement.
Dat ben je van ons gewoon. Verhalen in woord en
beeld, lang of kort.

We stellen u ook graag onze werking ‘open aanbod’ voor.
Wat doen we? Voor wie? Hoe?

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt dankzij:
Alle medewerkers van Open Aanbod, An Devolder, Peggy Geeraerts,
Christel Van Gansen, Tessa Van Loock, Hanne Willemsen.

Contact: Redactie GielsBos! – Vosselaarseweg 1 – 2275 Gierle
014 60 12 11 - redactiegielsbos@hetgielsbos.be
www.hetgielsbos.be

Foto cover © Sine Van Menxel

Layout en druk: www.drukkerijbartels.be - Merksplas

MET DANK AAN ALLE BEWONERS, FAMILIE,
VRIJWILLIGERS EN MEDEWERKERS VAN HET GIELSBOS.
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KORTE BERICHTEN

Symposium over voorspelbaarheid
bieden aan mensen met autisme
Op woensdag 16 december
2015 organiseert Het GielsBos
een namiddagsymposium over
‘Voorspelbaarheid bieden aan
mensen met autisme’.
Steven Degrieck, orthopedagoog
en werkzaam bij Autisme
Centraal (Gent), leert ons om de
(nabije) toekomst voorspelbaar
te maken vanuit verschillende
standpunten: niet enkel in de tijd,
maar even goed in menselijk gedrag,
consequenties van het eigen gedrag en
sensorische prikkels.
Deze lezing is bedoeld voor een ruim publiek, zowel
professionelen als ouders, familieleden, vrijwilligers,
studenten enz.
Alle info op www.hetgielsbos.be.

Masterplan Wonen Fase 2:
stand van zaken Bosheuvel

Nieuwe woningen rijzen als paddenstoelen
uit de grond op een boogscheut van de
Bijenkorf. Dit is woonerf Bosheuvel in
wording. Wederom een (w)erf met 5
woningen, waarvan er al 2 zo goed als
‘droog’ zijn. De dakwerken zijn bij
Bosheuvel 1 en 2 al bijna afgewerkt,
nog even en de ramen en deuren
kunnen er in.
Bosheuvel 3,4 en 5 bevinden zich
nog meer in een ruwbouwfase,
maar de aannemers zetten hun
werk gestaag voort.

AANRADER: Inclusie op het podium

Foto:
Fred
Debrock

Inclusie begint op kleine schaal, en kan heel ‘gewoon’ zijn. 13 meisjes van 13 én een
bodybuilder tonen hoe eenvoudig het kan zijn, en wel in de theaterzaal.
Robine is een meisje van 13 met een mentale en fysieke beperking.
Dat houdt haar en de rest van de groep meiden niet tegen om
zich volop te geven in ‘Het Hamiltoncomplex’, een theaterstuk
in een regie van Lies Pauwels.
Meer info en kaartjes via www.hetpaleis.be
‘Queen (Robine, nvdr) is er, zoals de twaalf andere
meisjes er zijn: ze is een evidente aanwezigheid. Er
wordt geen spotje op gezet, geen verhaaltje rond
verteld over inclusie.’ Bron: theaterkrant.nl
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Welkom!

Onlangs kwamen Wim en Arjan in dienst. Zij bemannen de
nieuwe dienst ‘onthaal en infrastructuur’: in de avonduren en
tijdens het weekend zijn zij het aanspreekpunt voor gebruikers
van het ontmoetingscentrum, onze activiteitenlokalen,
sportinfrastructuur, belevingsbad en wellness. Waar mogelijk
zoeken zij een oplossing voor ieder probleem. Na het behalen van
hun reddersdiploma behoort zelfs het vervangen van de redders tot
hun mogelijkheden.
Daarnaast krijgt deze dienst een belangrijke rol in het sluitend maken van
onze permanentieregeling. Zo beantwoorden zij dringende telefoonoproepen,
brandmeldingen komen bij hen binnen, technische problemen proberen ze snel op te
lossen en waar nodig schakelen ze door naar één van de andere permanentiediensten.
Je kan Wim of Arjan vinden in het glazen kantoor bij het zwembad op weekdagen van 17u tot 22u,
en in het weekend tussen 8u30 en 12u30.

Inclusie Vlaanderen stelt voor : De NOODPAS

Eigenlijk noemen we het beter een communicatiepaspoort. Naast je contactgegevens,
geboortedatum en rijksregisternummer kan je allerhande zaken toevoegen:
Medische gegevens (inentingen, medicatie, huisarts, aard van de beperking …)
Hoe betrokkene kan communiceren: verbaal , picto’s, verwijzers, …
In eventuele noodgevallen is deze info online raadpleegbaar voor hulpverleners.
Alle info: www.communicatiepas.be

Music for life

Het GielsBos is geregistreerd als ‘goed doel’ bij Music for Life!
Dus als je zin hebt om in samenwerking met Studio Brussel een actie op
het touw te zetten? Denk dan zeker aan ons!
Surf naar www.musicforlife.be, en kies bij ‘Zet een actie op’ voor
Het GielsBos. (dit doe je door de lijst te filteren op ‘personen
met een beperking’ en dan alfabetisch te scrollen.)
Alvast een winterwarme dankjewel!

Wist je dat...

5.

onze bewoners wettelijk bepaalde rechten hebben?

Recht op...
toegang tot dossier

Iedere gebruiker of
zijn vertegenwoordiger
heeft het recht om zijn of haar
dossier in te kijken. We hebben daar een
procedure rond uitgewerkt.
Wist je dat je daarvoor bij de Sociale dienst moet zijn?
Een overzicht van de wettelijke bepalingen omtrent
toegangsrecht tot je dossier vind je op onze website
www.hetgielsbos.be, onderaan de pagina
Aanbod > Kwaliteit en innovatie.
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THEMA: INCLUSIE

Familie, vrienden en collega’s:
het loopt allemaal door elkaar!
INCLUSIE
De sector heeft er de mond van vol. Met het recent in
voege getreden M-decreet lees je er bijna dagelijks iets over
in de krant: Wat is inclusie? Hoe haalbaar is het? Wat doet de
samenleving en moeten we meer doen? Of ook omgekeerde vragen:
waarom moeten we veranderen?
Hanne Willemsen is psycho-pedagoge binnen Het GielsBos. Zij vertelt er iets meer over.
vooral zélf de inspanningen moesten leveren om
erbij te kunnen horen. Zo leerden dove mensen
liplezen of gebarentaal. Voor een persoon met een
verstandelijke handicap was het veel minder evident
om volwaardig deel te nemen.
Inclusie gaat een grote stap verder dan integratie:
we leven allemaal in dezelfde wereld, ieder met onze
beperking. De samenleving zelf moet ervoor zorgen
dat iedereen er met zijn / haar eigenschappen
volwaardig in terecht kan.
Inclusie gaat over toegankelijkheid, over mee
beslissen, over gelijkwaardigheid, mee-doen, eigen
keuzes, over verbonden zijn met andere mensen.
Een inclusieve samenleving is een samenleving
zonder drempels, zowel letterlijk als figuurlijk.
Ondersteuning aan mensen met een beperking
wordt vanuit inclusief oogpunt steeds geboden
wanneer het nodig is, maar ook niet méér dan nodig.

Hanne
Willemsen

Ik heb 2 keer geluk! Ik werk 4 dagen per week met
veel plezier in het rusthuis en daar heb ik Chris de
kapster leren kennen. Al meer dan 10 jaar, telkens
rond mijn verjaardag, komt Chris mij halen, samen
met haar kleindochter Nikki. Samen gaan we op
stap naar de kermis, doen een terrasje en eten
ook nog eens lekker bij Chris thuis. Allemaal
omdat ik naar het schijnt zo’n goeie werker ben en
zo lief kan zijn voor mijn vrienden….

Bart

In de supermarkt je karretje vullen met de dingen
die je lekker vindt; op café gaan als je zin hebt in
een pintje en een babbeltje, het gemeentehuis
moeiteloos binnengaan - ondanks trappen - als je je
paspoort gaat vernieuwen, je aansluiten bij de lokale
volleybalclub, zelf de loodgieter bellen als de douche
lekt,’s ochtends aan de brievenbus een babbeltje
slaan met de buurman, je stem kunnen uitbrengen bij
de verkiezingen,… Allemaal vanzelfsprekend, toch?
Voor de meesten onder ons wel.
Door de ogen van de meeste van onze cliënten
bekeken is dit alles niet zo alledaags… De mate
waarin zij deelnemen aan de samenleving is vele
malen kleiner. ‘Inclusief leven’ is een hele opdracht,
en niet in de eerste plaats voor onze cliënten, maar
wel voor de samenleving zelf.
Inclusie is een vrij recent begrip. In de helft van de
vorige eeuw was er gewoon geen sprake van een
volwaardige deelname aan de maatschappij. Mensen
met een beperking werden vaak afgezonderd en
kregen een behandeling die vooral gericht was op
het genezen van hun beperking en het weer ‘normaal
worden’. Ze leefden hoofdzakelijk apart.
Later zette men stappen naar integratie: dit
betekent dat de samenleving wel openstond voor
mensen met een beperking, maar dat deze mensen

Leven in Het GielsBos

INCLUSIE

Joos

Peter

Wij gaan elke maandag van maart tot oktober
wandelen met de senioren van de CM. We zijn
ongeveer met 15 à 20 mensen. Ingrid loopt meestal
vooraan in het groepje, af en toe mag zij ook op het
fluitje blazen als er een auto aankomt. Frans kent
ook veel volk en heeft heel de wandeling wel iemand
om tegen te praten net zoals Nicole. Caroline loopt
ook wel altijd bij iemand aan de hand. Een gezellig
babbeltje slaan terwijl we aan onze conditie werken
vinden we allemaal een leuke
bezigheid.

Ingrid Cis Karin
Caroline
Ruben
Frans Nicole

Iedere woensdag vertrek ik naar het magazijn
waar ik de plastic doppen van lege flessen draai.
Het inzamelen van die dopjes brengt geld op, voor
het opleiden van blindengeleidehonden. Peter
heeft een deal met de welzijnscoördinator van
Beerse. Peter gaat de ingezamelde stoppen daar
persoonlijk afleveren in ruil voor een glaasje cola en
een gezellige babbel. Peter en May kennen mekaar
ondertussen goed. May stuurt kaartjes naar Peter
als hij op kamp gaat en Peter weet je perfect te
vertellen waarvoor hij dit allemaal doet. Voor “een
hond” en zolang die niet de dicht bij hem in de buurt
komt, vindt hij dat helemaal goed.

Wat betekent het voor jou?

Op maandagnamiddag ga ik naar de biljarters kijken
in Café De Cingel bij Herwig en Rita in Vosselaar. Als
ik binnenkom zeg ik tegen iedereen een goedendag
en geef alvast mijn bestelling door aan ‘den toog’.
Mijn jobcoach installeert mij aan een tafeltje
vlakbij de biljarters zodat ik alles goed in de gaten
kan houden en mij af en toe in de gesprekken kan
mengen. Herwig komt dan bij mij
langs om te vragen hoe mijn
week was en mijn drinken
te brengen. Veel van de
cafégasten kennen
mij ondertussen.
Herwig en Rita
leggen mij ook
regelmatig in de
watten. Wanneer
de biljarters bijna
klaar zijn, komt
mijn jobcoach mij
terug oppikken.
Heerlijk toch? Ik
hoop dat ik nog lang
kan ‘gaan biljarten’.

Maarten

Samen met Bert, Bernard en Willy word ik elke
dinsdag ‘opgepakt’ door de politie van Beerse.
Gezellig vinden wij dat. Gelukkig brengen ze ons
ook telkens terug nadat wij onze wekelijkse taak
- de combi poetsen – vervuld hebben, en een
welverdiende koffie gedronken hebben. Het leukste
van alles vind ik het contact
met de politieagenten.
Hen plagen en
foppen is het
liefste wat ik
doe.
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Joris
JOEPIEEEE!!!!!!!! Vandaag is het donderdag:
vrijwilligster Brigitte komt! ’s Morgens kijk ik al
ongeduldig uit naar haar komst. Ik hoor de deur
opengaan en ja, daar is Brigitte.
Eerst maakt zij ontbijt voor Lara. Want ook met mijn
medebewoners doet ze wel eens iets. Als Lara klaar
is maakt ze mijn ontbijt klaar. Brigitte weet wat ik
graag eet. Samen zoeken we ons een plaatsje buiten
de woning. Mmmmm, lekker eten. Na het ontbijt nog
een grote toer wandelen. Zaaaaalig!
De tijd gaat veel te snel. Dan kijk ik al maar uit naar
de volgende donderdagvoormiddag.

Quinten
Elke donderdag-voormiddag ben ik in mijn nopjes.
Na het ontbijt mag ik met Monic en Theo naar
de Ponyranch in Vosselaar. We knappen er wat
karweitjes op zoals: stallen uitmesten, de wei
proper maken, bakken afwassen en zoveel meer.
Ik geniet van het buitenleventje en een beetje de
boer uithangen. Er is altijd zoveel te beleven. Soms
moet het werk even wijken voor een babbeltje met
de andere boerkes, maar het liefst van al ben ik al
spelenderwijs aan de slag met rijf, kruiwagen en
schep.
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Concentrische cirkels
JE KENT ZE WEL:
CIRKELS DIE IN ELKAAR PASSEN.
Minister Vandeurzen illustreert aan de hand van
deze cirkels hoe een degelijke ondersteuning
van een persoon met een beperking zou moeten
gebeuren. In het midden staat uiteraard de
persoon met de handicap (1), die in de eerste plaats
ondersteuning krijgt van het eigen gezin (2) en de
gewoonlijke contacten en netwerken die de meeste
mensen hebben (3). Als zij nood hebben bv. aan
medische hulp, kunnen zij net als jij en ik beroep
doen op reguliere zorg, zoals bv. een huisartsbezoek
(4). Volstaan deze ‘zorgcirkels’ niet om voldoende
ondersteuning te bieden, dan kan je als persoon met
een beperking beroep doen op gespecialiseerde
zorg, zoals Het GielsBos die biedt (5).

5
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2
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2

1

Gespecialiseerde zorg en dienstverlening

Algemene zorg en dienstverlening

Familie, vrienden en informele contacten

Gezin waar de persoon woont

Persoon met handicap

1

5

Wanneer iemand beroep doet op Het GielsBos,
doet hij dus beroep op die buitenste cirkel (de
gespecialiseerde zorg). Maar dat betekent helemaal
niet dat de andere cirkels stil vallen. Integendeel!
De visie van de concentrische cirkels is juist dat
we de zorg blijven delen met elkaar: samen
partners in de zorg.
Om dat duidelijk te maken geven we hiernaast
een voorbeeld hoe deze 5 cirkels samenwerken.
Ze vullen elkaar aan zodat de persoon met
een handicap die gebruik maakt van
gespecialiseerde zorg toch het contact met de
samenleving niet verliest. Zo realiseren
we samen een inclusief leven.
We stellen je voor: Ivo.

Dag allemaal,

Ik ben Ivo en woon al sinds 2003 tijdens de week in ‘t Margrietje. Sinds
bijna 4 jaar in mijn eigen appartementje recht tegenover de woning in
de Berthoutstraat in Tielen. Ik huur dit appartement zelf van de sociale
huisvestingsmaatschappij “De Ark” en woon hier heel graag. Ik heb toffe
buren en mijn netwerk is hierdoor zeker groter geworden.

1

Tijdens het weekend ga ik naar huis. Het ene weekend verblijf ik dan bij mijn
vader in Beveren en het ander weekend ga ik naar mijn stiefvader in Kasterlee.

2

Bij wie ik ook verblijf, ik heb veel contact met familie (mémé, nonkels, tantes,
neven, nicten, stiefzussen enz…! Zij stellen me ook voor aan hun vrienden en zo ken ik
al heel wat volk. En ook Sloeber, onze hond waar ik gek van ben, is altijd weer heel blij
als hij mij ziet. Ik ben ondertussen zopas voor de 5e keer grootnonkel geworden en ben
daar heel trots op.

Mijn broer Rory woont samen met zijn vriendin Tine en hun dochtertje Fien en
kersvers zoontje Oskar in Poederlee. Die komen ook wel eens bij mij langs, rijden al
eens met mij naar de ikea als ik iets nodig heb.

Door de week heb ik veel contact met mijn buren. Mijn buurjongen Francis zie
ik geregeld als ik de deur uitga en ook met mijn bovenburen Anne en Marc sla ik
geregeld een praatje en als zij aan zee zitten zorg ik voor het leegmaken van hun
brievenbus. Als er iets mis is met mijn fiets kan ik steeds terecht bij Marcel, die
woont een paar appartementjes verderop. En Marcel heeft zopas ook heel mijn
voortuintje proper gezet en hij heeft ook een hele lieve hond Lassie.
Ik heb ook een hele goede band met mijn 2 vaste vrijwilligsters. Met Mie ga ik al
jarenlang om de 14 dagen op woensdagavond zwemmen. En elke dinsdagavond ga
ik met Belinda en haar hond Lex een grote toer wandelen.

5
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2

3

In de voormiddagen ga ik vaak begeleid werken. Ik werk op maandag samen met
Chantal in de tuin van rusthuis Lindelo, werk dinsdags op de zorgboerderij in
Vlimmeren bij Guy en Ann en ’s woensdags help ik Herman poetsen in rusthuis de
witte bergen.
Peggy (de jobcoach) heeft ooit deze jobs voor mij geregeld en daar ben ik haar nog
altijd heel dankbaar voor. Ik spring ook geregeld op mijn fiets om langs te gaan bij
Peggy op de bureau om samen met haar eens een evaluatie te doen over mijn werk.
Ik ga ook nog samen met mijn vrienden en de begeleiders van Het GielsBos in Tielen elke
week sporten of zwemmen en elke donderdag gaan we paardrijden in Westerlo, samen
met Dagopvang Tielen.

Op maandag en donderdag komt ook Carina steeds bij mij langs. Dat is mijn vaste
thuisverpleegster die me komt helpen tijdens het douchen.
Maria en Leen van familiehulp helpen me twee keer per week met boodschappen doen, koken,
strijken en poetsen.

Christel is mijn vaste DIO- (dienst inclusieve ondersteuning) begeleidster. Zij komt meestal langs op
maandag, dinsdag en donderdag. Zij zorgt ervoor dat ik elke week een nieuw weekprogramma
krijg en regelt de contacten tussen de verschillende personen, zoals mijn familie, de
verpleegster, de familiehelpers, mijn werkgevers enz…

Met Christel rijd ik ook naar de winkel, de dokter, de tandarts enz.

4

5
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Ook ben ik heel handig met mijn smartphone en ben ik actief op facebook, waardoor
ik zelf regelmatig telefoneer met familie en vrienden en op de hoogte blijf van hun
leventjes.

Lieve groetjes en wie weet .. tot ziens!

Ivo

4

1
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IN DE KIJKER: OPEN AANBOD

Ons aanbod staat wijd open!
In deze editie stellen we u met trots onze nieuw opgerichte afdeling Open Aanbod voor.
In Open Aanbod bundelen we alle activiteiten die we aan onze cliënten aanbieden, zowel
aan residentiële mensen, als mensen die thuis wonen.
De belangrijke toegangspoort tot deze veelheid aan aanbod is ons Zorgloket. Dit zorgloket bestaat
inmiddels 10 maanden. In de eerste plaats is het zorgloket aanspreekpunt voor alle niet-residentiële cliënten.
Samen met al onze GielsBos-collega’s en externe partners timmeren we aan een duidelijke weg om vragen
van cliënten te kunnen beantwoorden. Het zorgloket kan je zien als het startpunt van een traject waar veel
betrokkenen aan mee werken.

Joke
Driesen

Ook intern bieden we ondersteuning waar dit nodig is. Ons aanbod voor externe cliënten is vrij nieuw, en
soms botsten we op vraagtekens die we voordien niet hadden. Dat vraagt extra denkwerk en samenwerking.
Je ziet, we zijn meer dan een ‘loket’.
Iedereen is welkom met een vraag of een antwoord!

Een maandag in Dagopvang Tielen
Wil je ons beter leren kennen? Vul de gekleurde woorden in op onze
woordzoeker. Dan lees je meteen hoe wij de dingen aanpakken!
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Team
Dagopvang
Tielen

Iedere morgen worden we opgehaald met onze rode bus die Jef op dinsdag
poetst. Dorien moeten we vandaag niet ophalen want zij gaat werken in de
bibliotheek. Eens aangekomen in Tielen beginnen de koks meteen met het bereiden
van het middagmaal. Melissa vertrekt nog snel even naar de winkel om de laatste
benodigdheden te gaan kopen. Onze vrijwilliger Harry komt intussen ook aan en trekt
zich samen met Filip terug in de tuin om te werken. Magda, Lief en Jefke maken zich
klaar in het crealokaal. Kris gaat samen met een begeleider Ganzenbord spelen en wint met
grote voorsprong. In de zithoek horen we onze koffiekar al rammelen dus we haasten ons
snel naar de zeteltjes voor onze welverdiende koffie en stukje fruit. Kurt ruimt nog snel even zijn
puzzel op en komt ons vergezellen.
Na de pauze helpen we allemaal met de afwas
en het dekken van de tafel. Vicky ziet dat de
strijk nog niet gedaan is en strijkt onze
handdoeken zodat deze ook weer proper
de kast in kunnen. De koks presenteren
hun middageten dat met smaak wordt
opgegeten. Na de maaltijd vertrekt Eline
met andere stappers voor een fikse tocht steevast
met hun stappentellers op zak. Jefke, Karleen en
Kurt maken zich klaar voor een fietstocht dwars
door Tielen, Lichtaart en Kasterlee. Als ze aankomen
staat er een drankje met een smoothie klaar om
hun batterijen weer op te laden. Jef kijkt voor
hij terug op de bus gaat nog snel even naar de
foto’s van zijn reis naar Turkije. Nog snel even
alles opruimen en om 16uur vertrekt de bus terug
huiswaarts.

Wat kan ik, wat kan jij, wat kunnen...
Leven in Het GielsBos

Goeiemorgen!

Dag mama,
tot straks!

combi’s poetsen!

Waauw

Ik ben Sarah, ik kom bijna elke dag naar
de dagopvang in de Bijenkorf in Gierle.
Hieronder kan je zien hoe mijn dag
verloopt. Als er iemand vragen heeft,
weet je me te vinden he!

Even spieken op mijn hulpmiddeltje

Dag Rob!!
Ik heb hier al veel
vrienden gemaakt.

Joepie!

, lekker!!

Hmmm,
een rustig begin van de dag.

Mmmm

leuk!

Gezellig samen
pauzeren…

Daaaag!

HEEEEL

Hihih, dit vind ik

Met een paar kleine
trucjes kan ik het
helemaal zelf!
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Samen
op zoek naar
een zinvolle
dagbesteding.

Goed zo, de voedingsbakjes
van de dieren zijn gevuld! 1
vakje vooruit.

Ilse
Eykens

6

7

KAART

IN DE KIJKER: OPEN AANBOD

Je interesse in drama, dans
of muziek leidt je naar een
vakje van DraMuDa

De stallen moeten worden
gepoetst, ga naar het team
Boerderij & Paarden.

JOBCOACH

9

38
39
KAART

LOOPT DIE
BEGELEIDING
NOG GOED

?

MOBI-TEAM

KAART

12

KAART

35 34

14 15

KAART

En niet onbelangrijk: dit alles wordt begeleid
door een psycho-pedagoge!
Sinds 1 maart 2015 ben ik werkzaam als pedagoge van open aanbod.
Sinds de opstart van het zorgloket (januari 2015) ben ik tevens één
van de drie zorgloket-medewerkers.
Als pedagoge open aanbod probeer ik samen met andere
medewerkers zo goed mogelijk in te spelen op de vragen die we
krijgen via het zorgloket.
Het GielsBos is een grote organisatie en dat biedt heel wat
mogelijkheden. Binnen open aanbod hebben we onze dagopvang in
Tielen, onze dagopvang op het domein in Gierle, het team begeleiding
en de dienst animatie. Maar het stopt zeker niet bij ‘open aanbod’. Ook
binnen andere delen van onze organisatie kunnen we antwoorden bieden
aan cliënten die niet bij ons wonen. Twee voorbeelden hiervan zijn dagopvang
op een woning of begeleid werken bij de logistiek.
Ik ben regelmatig aanwezig op vergaderingen binnen open aanbod om de vele
vernieuwingen mee vorm te geven. De medewerkers van open aanbod kunnen met
hun vragen over cliënten bij mij terecht. Ik ga ook graag in gesprek met cliënten zelf
en/of met hun ouders en met andere diensten of voorzieningen.
Onder het motto: samen kunnen we veel meer dan alleen!

Het Open Aanbod-ganzenbord

4

DE OPDRACHTENKAARTJES.

Dankzij de
opvoedingsondersteuning
van het mobi-team kan je 1
vakje vooruit!

TEAM BEGELEIDING

3

Samen met de cliënt op pad, een traject waarvan het verloop steeds op maat verloopt.
Hoe vaker we het spel spelen, des te vlotter en duidelijk de aanpak zal zijn.
En al doende, zal je zien, dat het toch geen kinderspel is.

De zorgvraag
wordt
verduidelijkt.
1 beurt
overslaan

Je hebt goed gewerkt! 2
vakjes vooruit !

START
ZORGLOKET

Het mobi-team komt voor
de begeleiding aan huis, 1
beurt wachten.

Knip ze uit, zoek enkele pionnen en een dobbelsteen en spelen maar!

| OPDRACHT

Open Aanbod-ganzenbord

| OPDRACHT

Open Aanbod-ganzenbord

| OPDRACHT

Open Aanbod-ganzenbord

| OPDRACHT

Open Aanbod-ganzenbord

| OPDRACHT

Open Aanbod-ganzenbord

| OPDRACHT

Open Aanbod-ganzenbord

| OPDRACHT

Open Aanbod-ganzenbord

✁
Jobcoach en cliënt vullen
samen zorgvuldig het
werkboek in, 1 vakje
vooruit!

DRAMUDA

26

25

KAART

DRAMUDA

PAARDEN

BOERDERIJ

32

28

22

18

RT

A
KA

29

21

19
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De eerste

plons
is in zicht!

Nog voor de zomer ontvingen onze medewerkers,
vrijwilligers, familieleden en enkele bijzondere
sponsors een uitnodiging om, nog vóór de opening,
een blik achter de schermen van het gerenoveerde
zwembad te komen werpen. Het succes van deze
rondleidingen toonde al aan hoe nieuwsgierig we
allemaal waren. De aanwezigen konden met eigen
ogen zien dat het resultaat er mag zijn. De reacties
waren ronduit enthousiast, zowel van medewerkers,
cliënten als andere bezoekers.

‘DOELGROEPENBAD’
De renovatie van het vroegere zwembad past in het
grotere plaatje van het provinciale welzijnsbeleid, en
de opdracht van Het GielsBos binnen dit beleid. Het
nieuwe belevingsbad en de wellnessruimte zijn een
uniek aanbod voor alle mensen binnen de provincie
Antwerpen die omwille van hun kwetsbaarheid niet
terecht kunnen in een openbaar zwembad. Deze
doelgroep bestaat niet enkel uit mensen met een
beperking, we richten ons ook tot voorzieningen
uit de residentiële ouderenzorg. Tilliften in de
zeer ruime kleedkamers, een verstelbare bodem
en aangepaste trap om met hulp het zwembad te
betreden maken ons zwembad extra toegankelijk.

BELEVINGSBAD EN WELLNESSRUIMTE

Vanaf de start werd duidelijk dat deze renovatie ook kansen bood om te vernieuwen. De ervaring leerde
ons dat het toevoegen van extra belevingselementen een grote meerwaarde zou betekenen voor veel
van onze cliënten. Zo kunnen we naast het bewegen in het water nu ook uitgebreide mogelijkheid bieden
tot het stimuleren van de andere zintuigen. In het zwembad kunnen verlichting, beeldprojectie, stromend
water en geluid de gewenste sfeer en beleving creëren. Daarnaast kozen we er met een warme wellness
voor om nog een stapje verder te gaan in die beleving. Met een infrarood sauna, een stoombad , jacuzzi en
belevingsdouche is hier voor ieder wat wils. Een grote flatscreen TV maakt het plaatje compleet.

INFO EN GEBRUIK

Organisaties en personen die gebruik willen maken van het zwembad of de wellnessruimte kunnen contact
opnemen met ons zorgloket voor meer informatie of reservering.

ZORGLOKET:
tel 014/601211 of zorgloket@hetgielsbos.be

Leven in Het GielsBos
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Er moet Paul iets van het hart!
Paul is al jarenlang vrijwilliger bij Het GielsBos: iedere
donderdag verdeelt hij zijn beschikbare tijd onder enkele
van zijn oogappels.
En op een regenachtige dag schreef hij dit:

In mijn jeugd had ik een geweldige aantrekkingskracht tot het christelijk geloof en dacht eraan om priester
te worden … tot ik mijn huidige vrouw leerde kennen, een godsgeschenk, en mijn leven een andere richting
kreeg. Later heb ik langs omwegen mijn levensdoel leren aanvaarden als lesgever. Het onderwijs zie ik als
het tweede godsgeschenk, het heeft me gevormd tot wie ik nu ben. Via mijn dagelijkse fietstraject naar
mijn school in Turnhout langs Het GielsBos dacht ik wel eens: ‘Als ik niet meer hoef te gaan werken, wil ik
tijd maken voor de mensen van Het GielsBos.’ Nu zie ik mijn vrijwilligerswerk op Het GielsBos als mijn derde
godsgeschenk.
In een gezonde samenleving hebben de sterken de zwakken even hard nodig als de zwakken de sterken nodig
hebben, daar ben ik 100 % van overtuigd.
Een samenleving die mensen afwijst met de woorden ‘debiel’, ‘zot’ of ‘geschift’, daar wil ik geen deel van
uitmaken.
Mensen met een mentale beperking hebben een gave die ‘normale mensen’ niet hebben. Zij zijn voor mij
eveneens lesgevers. Ze geven les in eenvoud en tederheid. Ze zijn niet bezig met status, geld en de beste
zijn. Ze leven zonder tijd, ze leven in het nu, ze dragen geen maskers, ze zijn gewoon zichzelf. In hun leven
draait alles rond vriendschap en eenvoudige dingen. Een kleine wandeling op Het GielsBos kent tientallen
ontmoetingen met warme verwelkomingen en gemeende glimlachen. Dikwijls overvalt me het gevoel dat
vele ‘normale mensen’ hier iets zouden kunnen leren. Wie is hier eigenlijk ‘normaal’ denk ik dan. Is iemand
minder ‘normaal’ omdat hij toevallig bij de geboorte een zuurstoftekort opliep?

vrijwilliger

Bedankt Annie voor je warme glimlach, je ligt bij mij op de hoogste lade,
boven de hoogste. Dat we nog dikwijls mogen wegzakken met onze poep in
de zachte zetels van het OC, genietend van een blinkende cola. Jaja … het
volste van de volle … een vol glas.
Bedankt Marc voor de rust die van je uitstraalt, het maakt mij ook
rustig. Wij houden beiden niet van drukte, we genieten beiden van
fietsen en van frietjes eten en meer moet dat echt niet zijn.
Bedankt Magda voor de zoveelste streling op mijn kletskop, bedankt
voor de zoveelste natte zoen. Ik ben echt de tel kwijtgeraakt maar
het zijn er veel … zeer veel.
Bedankt Filip voor je aanstekelijke schaterende glimlach. Bedankt
voor de vele knuffels waar ik me altijd in een positie moet wringen
om nog net adem te kunnen halen. Dat we nog heel dikwijls buiten
mogen wandelen.
Bedankt Het GielsBos voor het vertrouwen dat jullie mij
geven. Zolang ik fysiek kan, zal ik dit vrijwilligerswerk
blijven doen.
Paul Dockx

Ook nog even dit, soms loop ik over van dankbaarheid, dankbaarheid voor alles wat ik
terugkrijg zonder dat ik iets heb gevraagd.

Ik volg maar mijn intuïtie, ik volg maar mijn hart en doe wat ik denk dat ik moet doen. Eén ding weet ik zeker
en dat ervaar ik bij elk bezoek aan Het GielsBos. Ik moet hier niet nadenken wat anderen van mij verwachten,
ik moet hier niet de beste zijn, ik mag, goddank, mezelf zijn. Bij elk bezoek ontmoet ik bewoners die vragen
voor aandacht, bewoners die een vorm van relatie zoeken. Telkens wordt mij gevraagd of ik volgende week
wel wil terug komen. Na een bevestiging langs mijn kant volgt er steevast : “Dat is goed, want gij moogt
terugkomen.” En terugkomen is wat we doen, meestal maken we samen wat plezier, eigenlijk hoeft het niet
meer te zijn. De bewoners van Het GielsBos brengen het kind in mij naar boven. Ik kan je verzekeren dat
er wat afgelachen wordt.
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Wist je al dat
zich ook extern actief inzet
voor nieuwe mogelijkheden
voor personen met een
beperking?
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Gespot:
een kast als geen ander op Rozendries!
‘EEN KAST VOL...‘
De verhuis van onze zorggroepen naar Rozendries bracht nieuwe vragen met zich
mee. Eentje daarvan was: hoe vullen we de lege momenten op de woning zo goed
mogelijk in? De meeste Rozendries-cliënten kunnen moeilijk zichzelf zinvol bezig
houden.
Zo ontstond het idee voor een ‘materialenkoffer.’ Met deze koffer zouden begeleiders op vrije momenten
een aangename en stimulerende activiteit kunnen aanbieden, en tegelijk een leuk 1-op-1 momentje realiseren.
Een hele klus, want dit vraagt naast het aankopen van materiaal heel wat voorafgaand onderzoek, zowel naar
theoretische achtergrond als naar de behoeften van de cliënten zelf. Dit was een kolfje naar de hand van vier
studenten van de Plantijn-Artesis Hogeschool. Zij maakten van dit project hun eindwerk (en, dat verklappen
we al, studeerden er met veel lof mee af!). Eén van hen, Kayleigh, treffen we op Rozendries 3, waar ze deze
zomer een tijdje gewerkt heeft.
Vertel eens, hoe ziet ‘Een kast vol..’ er nu juist uit?
Er werd voor een kast gekozen omdat deze makkelijk te verplaatsen en overzichtelijk is. In de witte kast
zitten vier gekleurde boxen, met elk een ander thema. Aan de ene kant van de kast vind je stickers, aan de
andere kant hangen woorden zoals fantasie, inspiratie, … De dozen zijn kleurrijk en gelabeld zodat je meteen
weet wat er in zit.

Leven in Het GielsBos

Hoe gebruik je deze verrassende kast?

In iedere box zit een fiche ter verduidelijking. Hier
staan voorbeelden op, beschrijvingen, enz… Je mag
natuurlijk ook altijd materialen wisselen, gebruik
gerust je verbeelding!
De kast is makkelijk te gebruiken en neemt niet
veel tijd in beslag. Ideaal om eens tussendoor te
gebruiken.

Nu zijn we toch wel benieuwd wat er in de vier
boxen zit!

We kozen de vier thema’s met een focus op
ervaringsordening en basale stimulatie. Deze komen
in alle vier thema’s voor.

3

2

1

MSST (Multi-sensory-story-telling)

Relaxatie en activering (massage en sherborn)

Snoezelen

BIM (beleving in muziek)

We werkten vier thema’s uit:

4

In de BIM-box vind je verschillende liedjes, fiches
met meer uitleg en heel wat voorwerpen, zoals een
doekje, plastic zakjes, een donzige handschoen, …
Het is de bedoeling dat je één voorwerp per liedje
kiest . Zo kan je bijvoorbeeld met de bal van de voet
naar de knie rollen, van de knie naar de buik, …

De tweede box bevat het thema snoezelen. Aan de
hand van observaties en bevragingen stelden we
deze box samen. We kozen voor een zelfgemaakt
kralenraam, waar je belletjes aan kan hangen, een
muziekkussen dat trilt in de nek, een foamspiegel

die je niet kan breken en een spiegelbol. Verder
zit er ook een Tranquil Turtle in de box, deze geeft
golven, en kan zachte muziek en zeegeluiden
maken. Materiaal genoeg dus om gezellig samen te
snoezelen.

In box drie vind je materiaal om te ontspannen en
te activeren. Hieronder verstaan we ook massages
en sherborn. Er zitten materialen in om het lichaam
te masseren, zoals trilapparaatjes, balletjes, doeken,
zachte sponzen, ...
Verder zitten er ook oefeningen in om samen
Sherborn te doen. Sherborn is vooral gericht op het
samen-beleven/bewegen.

In de laatste box vind je MSST: Multi-sensory-storytelling. Je vertelt een verhaal en stimuleert tegelijk
de zintuigen. Er werden in deze box twee sprookjes
uitgewerkt: De drie biggetjes en Doornroosje. Op
dunne schildersdoeken staat een verhaaltje en kan je
met velcro materialen bevestigen. In de handleiding
vind je een leidraad. Bv. je knijpt eerst zelf in een
varkentje, daarna laat je de cliënt hier in knijpen en
dan hang je het tegen het doek.

Tenslotte hebben we nog een vijfde box met extra’s
voorzien: batterijen, fiches met nog meer verhalen
voor de MSST, mogelijkheden voor een poppenkast
enz…

De ‘kast vol…’ reist, net als de baarmoederzetel,
de hangmat, infraroodlamp en bellenzuil, van
woning naar woning. Weer een mooie aanwinst
voor Rozendries, en de bewoners… die vinden het
prima!

Sandra
Dom
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De zomer ligt alweer achter ons, maar niet zonder de nodige
muzikale ervaringen!
Wat hebben we weer genoten van de festivals. Niet alleen was
er ons eigen ‘Festival op de wei’, hier in Het GielsBos in Gierle, er
werd ook flink op los gefuifd tijdens Rock for specials (mét
bijbehorende kampeerervaring!) en Buitenbeenpop.
Shana ging bovendien in mei al naar Groezrock: als we
haar verslag mogen geloven, een onvergetelijke en
volledig ‘chille’ ervaring!

Festivalgangers

Zaterdagnamiddag 2 mei.

Shana

Ik stap met Annelies in de auto,
maar waar gaan we heen?
Na een half uurtje rijden zie ik super
veel volk, mega grote tenten en ongelofelijk veel
lawaai. YES! We zijn op Groezrock!
First things first: drankbonnen gaan kopen.
Daarna gaan we enkele groepen van
dichterbij bekijken. Natuurlijk ga ik
helemaal vooraan staan, want anders
zie ik de loeiende gitaren niet die door
de boxen klinken.
Nog wat chillen op de wei, een frietje
eten, wat cola drinken, …
Beste dag van de week/maand/jaar als
je het mij vraagt!
Tot volgend jaar
Groezrock!
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Zien we
door de bomen
ons bos nog staan?

‘We hopen zo te kunnen bijdragen aan
de afbouw van de wachtlijsten.’

‘Ik vind het toch wel een eerlijkere verdeling van
de middelen. Het is niet zo erg als ons kind wat
minder activiteiten kan doen. Zo kan er toch
iemand die wacht op een plaatsje ook al wat verder
geholpen worden.’

‘Ik ben blij met het deeltijds contract: ik kan mijn
kind, broer of zus naar huis halen wanneer ik dat
wil en moet geen rekening meer houden met de
aanwezigheidsdagen.’

‘Zullen we het allemaal kunnen blijven betalen?’

‘Al deze evoluties maken ons heel bezorgd: niets
is nog zeker! Ze gaan ons kind toch niet zomaar
overplaatsen om het plaatje van de subsidies rond
te krijgen. Wat met het belang van de bewoner?’

‘Wij willen geen deeltijds contract tekenen, want
wie weet hebben we in de toekomst voltijdse
opvang nodig!’

‘Wij willen het contract pas ondertekenen als we
meer uitleg krijgen.’ Mensen zijn wel blij met
uitleg op maat. Zo kunnen er heel gericht vragen
gesteld worden.

‘Waarom moet dit allemaal veranderen, alles liep
toch goed…. Dit maakt het veel moeilijker…’

Het landschap van de zorg voor personen
met een beperking is volop aan het wijzigen. Al
die veranderingen kaderen in het perspectiefplan
2020 dat door minister van welzijn Jo Vandeurzen
werd ingevoerd.

Het is heel wat, en ook voor ons niet makkelijk om op
de hoogte te blijven van wat dit alles op dit moment
betekent voor onze cliënten en onze organisatie.
Vroeger was het aanbod van Het GielsBos duidelijk.
Vandaag willen we een flexibeler aanbod mogelijk
maken.
Daartoe voerde de overheid
zorgvernieuwingsprojecten in:
• voor minderjarigen heet dit: Multifunctioneel
centrum (MFC)
• voor volwassenen heet dit: Flexibel aanbod
meerderjarigen (FAM)
Sinds 2015 is Het GielsBos overgestapt op deze
nieuwe stelsels. Dit bracht heel wat veranderingen
teweeg. Het vroegere protocol (financiële
overeenkomst) en charter (reglement) werden
aangepast aan de nieuwe regelgeving en voor
elke bewoner vulden we samen een individuele
dienstverleningsovereenkomst in. In onderling
overleg bepaalden we de vorm en de frequentie
van de dienstverlening. Voor de meeste van onze
residentiële cliënten kon er gewoon een voltijds
contract afgesloten worden. Sommigen kozen voor
een deeltijds contract.
De voorbije maanden ontvingen we heel wat vragen
en bezorgdheden van familieleden. We deden ons
best alles zo duidelijk mogelijk uit te leggen, zowel
schriftelijk als mondeling.

De eerste reacties waren gevarieerd, gaande van
onbegrip tot aanvaarding en enthousiasme:

De
sociale
dienst
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Gwendoline,
Ook al was je 34, voor ons was je nog een
jong poppemieke.
Je blonde haren, gekleurde speldjes en
kleurrijke kettinkjes vertelden wie en hoe je
was: vrolijk, goedgezind en steeds met die
typische glimlach op het gelaat.
Je was zeker niet luidruchtig en helemaal
niet opvallend in de woning. Het was wel
opmerkelijk dat je steeds in de buurt van de
actie te vinden was.
We zullen je missen. En wat we vooral zullen
missen: het gekriebel en geaai op onze
benen bij het eten geven, het lostrekken van
onze short, het rommelen in de keuken of
in de kleurtjes van Magd. Je genoot er ook
van om een beetje in onze weg te staan of
was het gewoon een manier om contact te
hebben?
Wees maar gerust: je zal een heel bijzondere
plaats blijven innemen in de harten van alle
bewoners en begeleiders van Rozendries 5.
Want zoals jij is er maar één.

Lief
op pensioen !
De carrière van Lief in drie woorden : OP DE BRES.

Als ik
stil ben...
als ik stil ben
hoor ik jou: “kom
je efkes bij mij
zitten?”
en dan krijg ik van jou
een dikke kus.
als ik stil ben voel ik jou;
jouw hand pakt de mijne dan, strijkt over mijn arm,
wij samen in contact,
als ik stil ben, ben jij dat ook....eventjes...
dan zeg ik: “ ‘t is goed Fientje”
en dan antwoord jij: “ik ben ni Fientje, ik ben Marina
Bogaerts van Oelegem”
ik lach en krijg een big smile terug want we weten
snel dat het een grapje is waarop steevast hetzelfde
antwoord komt.
er zijn nog zekerheden...
zekerheden zoals “pannenkoeken”, zoals “cola en
koffie”...
zoals een aftelkalender met veel kruisjes en de
vraag: “Wanneer krijg ik bezoek?”, zekerheden zoals
“onzen Danny, ons Marie-Rose, ons Marie-José en
onze Felix” en je verdere grote familie.
Marina,
als we aan je denken, zien we voor ons een pittige
dame met een stevig karakter,
eentje die zich laat gelden, bijgestaan door je vuist
op tafel...volhardend...

An
Devolder

Marina, van ons allemaal:
“ik zien a gère”!

Jij blijft voor ons apart, zo uniek,
zo typerend jij

anderzijds zachtaardig, aandoenlijk als je
naar ons keek en dan vol overtuiging,
recht vanuit je warme hartje zei:
“ik zien a gère”...

OP DE BRES voor haar team, waarvoor ze steeds paraat stond.
OP DE BRES voor het personeel. Als gedreven vakbondsmilitante
wist ze heel wat te bereiken op vlak van loon en arbeidsvoorwaarden.
OP DE BRES voor de hele sector. Haar engagement
reikte zelfs tot in de Congo, waar ze plaatselijke
initiatieven ging bezoeken en ondersteunen.
En last but not least OP DE BRES voor haar
“jongens” op Schildpad 2. Voor hen ging ze
letterlijk door een vuur!
Geniet er maar van, en neem niet teveel
vrijwilligerswerk op je !
Leven in Het GielsBos

MOGEN WE JE
VOORSTELLEN

Jeroen
Onze nieuwe kapoen op Vos 6
iedereen in de bres!
Grote verandering in zijn leven
het wennen duurde maar even

Soms nog wat zoeken
en blij dat hij zijn thuis kan bezoeken!

In september naar school, ook nog
nieuwe vrienden
hij zal zijn weg wel vinden.
Knuffel en dikke kus
een parkiet is geen mus!
Welkom Jeroen!

Geboren

16 juni - EMMA,
dochtertje van Pascale Vloemans (begeleidster/
opvoedster) en Randy Baert
29 juni - LIOR,
zoontje van Joke Dierckx
(teamleider verblijf) en Dennis Abutalip
29 juli - MARTE,
dochtertje van Joyce Veulemans (medewerkster
nachtdienst) en Geert Wouters
5 augustus - TIJE,
zoontje van Nadja Peeters (begeleidster/
opvoedster) en Guy Cornelis
7 augustus - JONAS,
zoontje van Evi Meert (medewerkster
kinesitherapie) en Bart Hendrickx

Getrouwd

12 juni
Cindy Smans (medewerkster schoonmaak)
en Tim Everaert

Overlijdens

6 juni
Maria Aerts, schoonmoeder Bie Hermans
(medewerkster kinesitherapie)
19 juni
Joanna Claes, moeder van Hilde Van Eetveldt
(teamcoach) en schoonmoeder van Erwin Van Gorp
(medewerker Dramuda)
15 juli
Viktor Smets, schoonvader Anja Vriens
(medewerkster wasserij)
19 juli
Marina Bogaerts, bewoonster van Merel 5
6 augustus
Emiel ‘Mil’ Dufraing, schoonvader Guido Joosten
(coördinator ondersteunende diensten)
12 augustus
Franciscus (Cois) Plaskie, broer van Mieke Plaskie,
bewoonster van Merel 5
13 augustus
Linda Vandeperre, moeder van Julien Van Loco,
bewoner van Schildpad 4
15 augustus
Guido Van den Putte, broer van Joos Van den Putte,
bewoner van Schildpad 4
8 september
Maria ‘Mit’ Leysen, moeder van Ludo Tormans
(medewerker ondersteunende diensten tuin en
boerderij)
9 september
Gwendoline Van den Vondel, bewoonster van
Rozendries 5

Leven in Het GielsBos

23.

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!

AGENDA
3 OKTOBER
SPORTDAG PERSONEELSVERENIGING JANSSEN PHARMACEUTICA NV
I.S.M. GEHANDICAPTENZORG ZONDER GRENZEN

8 OKTOBER
OPTREDEN N.A.V. 1-WERELDDAG IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

16 OKTOBER
ZINTUIGENWANDELING THEMA SPROOKJES

Het was weer een prachtige zomer

21 OKTOBER EN 18 NOVEMBER
MUZIEKNAMIDDAG IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

1 NOVEMBER
VRIJE BOS- EN NATUURLOOP T.V.V. GEHANDICAPTENZORG
ZONDER GRENZEN

4 DECEMBER
SINTERKLAASFEEST IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

10 DECEMBER
KERSTMARKT AAN HET ONTMOETINGSCENTRUM

17 DECEMBER
KERSTFEEST IN DE SPORTHAL

29 DECEMBER
OPTREDEN RONALD LEE DANCE COMPANY
IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

vol muziek, plezier, mensen en zonneschijn.

de beelden spreken voor zich !

