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Het is eindelijk lente! Een seizoen waarin in normale tijden
het leven opnieuw naar een versnelling hoger schakelt,
mensen weer buiten komen en de terrasjes opengaan.
Hopelijk ook zo voor deze lente! Er schijnt licht aan het
einde van de tunnel. Als jullie dit lezen hebben we ons
tweede vaccin gekregen. Ook de organisatiekanteling is
een feit. Onze nieuwe teams zijn volop aan de slag.
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Corona en de nieuwe organisatiestructuur: twee
begrippen die het werken en leven in Het GielsBos het
voorbije jaar gedomineerd hebben. Wat eerst nog een
spurt leek werd tweemaal een lange marathon, maar
we raken op onze bestemming en we zullen er sterker
uitkomen dan voorheen.

Colofon
Redactieraad: Leen De Kort, Chantal Eelen, Ilse Eykens, Britt Gysen,
Lieve Hallewaert, Luc Vanherck, Elke Verhagen, Marianne Wuyts.
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ZON OP MIJ - AANKONDIGINGEN

We kijken ook met belangstelling uit naar de opening
van De Stroom, ons nieuwe inclusieve café. Een
ontmoetingsplaats voor mensen met en zonder
beperking, pal in het hart van ons groene domein,
naast Oase en Waterlelie. We mogen stilaan
beginnen dromen van een mooie GielsBos-zomer!

Hoofdredactie en eindredactie: Elke Verhagen

Ik wens het iedereen van harte toe!

Deze uitgave werd mee mogelijk gemaakt dankzij:
Medewerkers en bewoners leefgroepen, Sarah Boelen, Miranda Clijmans,
Dorien Devocht, Jolien Heylen, Hilde Leysen, Bruno Stappaerts,
Erwin Van Gorp, Ilse Verheyen, Monic Verheyen.
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Foto cover © Britt Gysen
MET DANK AAN ALLE CLIËNTEN, FAMILIE,
VRIJWILLIGERS EN MEDEWERKERS VAN HET GIELSBOS.
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IN’T KORT

De opening

RAMEN OPLEUKEN

met spreuken

VAN DE STROOM

komt stilaan dichterbij …

De warmste week verliep wat anders dit jaar
Ongeacht, stonden er ook nu weer heel wat mensen met een warm hart voor ons klaar

Wat een hele tijd geleden begon als een idee
is ondertussen bijna werkelijkheid geworden:
het openen van een inclusief café waar zowel
cliënten als bezoekers welkom zijn voor een drankje.
De uitbating zal gebeuren door vrijwilligers met hulp van
onze cliënten. In de vorige editie mochten we ook al met
veel trots aankondigen dat dit inclusieve café ‘De Stroom’
zal heten, een fijne ontmoetingsplek voor iedereen.

Heel wat vrijwilligers hebben met prachtige tekeningen de woningen komen opleuken
Toen kwam het idee, waarom voor de facilitaire gebouwen geen spreuken?
Want met hier en daar een wijze zin
Houden we de moed er in!
Zo gezegd, zo gedaan
We zijn er meteen mee aan de slag gegaan
Een keuze maken uit alle bestaande spreuken, het waren er gewoonweg te veel
Daarom vroegen we de collega’s om hulp via mail
Het internet en wat creativiteit
Hebben vervolgens tot mooie raamversieringen geleid!
Die met wat stiften en Inge haar vaste hand
Heel mooi op de ramen zijn beland

td
Me
Natuurlijk kunnen wij alles, mensen in de zorg zijn zeer flexibel en gaan tot
het uiterste voor de mensen waar ze dagelijks voor zorgen. Zoals de
meesten wel weten, heb ik mijn verleden, ook in de directe zorg op een
leefgroep. Langoor, voor diegenen die het nog kennen, is 20 jaar mijn
uitvalsbasis geweest. Ik weet dus wat werken op een leefgroep wil
zeggen. En toen ik de job van animatrice kreeg, heb ik me stellig
voorgenomen om nooit, maar dan ook nooit te vergeten wat
werken op een leefgroep wil zeggen: namelijk de basis van
alles.

:

Yes we can!

Vrijwilligster
Inge, Liesbeth, Jolien,
Annelies, collega’s van
de poets en Dorien

am

a

Kleine nota: de collega’s van de poets hebben niets te vrezen
Want wanneer de spreuken zijn uitgelezen ...
h e t v o lg e n d
Lossen ze met een spons en wat sop
an
et
a
e
nk
Zo weer op!

Omwille van de huidige coronamaatregelen zijn
horecazaken spijtig genoeg nog steeds gesloten,
maar in tussentijd hebben we hier in Het GielsBos
niet stilgezeten. De voorbije maanden is er heel hard
gewerkt aan De Stroom, zowel aan de bouw zelf
als aan het concept. Zo is er naast de verbouwing
van de vroegere personeelsruimte, ook een
uitbouw voorzien waardoor de totale capaciteit
verdubbeld werd. Door het vele glas is het zeer
licht en zal het aangenaam vertoeven zijn voor de
toekomstige klanten. Alle nutsleidingen werden
voorzien, vloer werd gelegd en ramen werden
geplaatst … Van zodra ook de keuken geïnstalleerd
is, zijn het vooral de laatste afwerkingen binnen
die nog moeten gebeuren. En dan is het uitkijken
naar de buitenaanleg waarbij het - gedeeltelijk
overdekt - terras een mooie meerwaarde zal zijn
voor De Stroom. De architecten maken dan het
plaatje compleet met het uitkiezen van het geschikte
meubilair.
We vinden het belangrijk om onze werking zo
te organiseren dat de cliënten maximaal kunnen
deelnemen aan de uitbating. Daarvoor hebben we
bijvoorbeeld een aangepast kassasysteem nodig,
waarbij zowel cash als met bancontact kan betaald
worden. Een dergelijk systeem moet eenvoudig
en logisch opgebouwd zijn, maar vooral heel

visueel omdat niet alle
cliënten kunnen lezen. Na
marktonderzoek naar verschillende
soorten kassasystemen, merkten we al gauw dat er
geen enkel systeem volledig voldeed aan onze eisen.
Daarom zijn we een andere weg ingeslagen …
We wisten via onze vrijwilligerscoördinator Liesbeth
dat er de laatste tijd meer ingezet wordt op ‘skills
based volunteering’: op zoek gaan naar vrijwilligers
met specifieke competenties in plaats van het
traditionele vrijwilligerswerk zoals wandelen en
fietsen. Liesbeth heeft dus het initiatief genomen
om tijdens de Warmste Week een oproep te doen
naar een vrijwilliger die ons wou helpen bij het
uitwerken van een kassasysteem op maat.
Al snel ontvingen we een reactie van Tom
Nys, een enthousiaste IT’er die graag zijn
kennis en tijd wou inzetten. Aan de hand
van enkele schetsen en een overleg
met onze eigen informaticadienst, is
Tom aan de slag gegaan! We zijn al erg
onder de indruk van wat hij uitgewerkt
heeft. Bij deze willen we Tom dan ook
heel graag in de bloemetjes zetten
en hem BEDANKEN voor het
Jolien
vele werk dat hij al voor ons
Heylen
verricht heeft!

Elke leefgroep is het hart van Het GielsBos en daar start het
om alles vlot te laten verlopen. We moeten er alles aan doen
om het daar vlot te laten verlopen want als het daar niet
draait als een geoliede machine, dan kunnen ze bij mij niet
komen dansen of feesten.
Dus ik vond het zeer belangrijk om in deze
coronatijden alle opvoeders die met hart en ziel
zorgen voor onze cliënten, een hart onder de
riem te steken. Door samen iets te maken dat
sterk overkwam. En ik ben ervan overtuigd
dat ons dat gelukt is … yes we can …
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Chantal
Eelen

Onze cliënten en
opvoeders maakten
in hun eigen bubbel
een schilderijtje, ons
technisch team maakte
er nadien 1 prachtig
kunstwerk van.

Aansluitend zouden we ook graag de vrijwilligers willen bedanken
die gereageerd hebben op onze vacature om te helpen met de uitbating van De Stroom.
Wil jij ook graag een handje toesteken in de avonduren of weekends,
dan mag je mailen naar destroom@hetgielsbos.be

Leven in Het GielsBos
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Onze nieuwe organisatiestructuur
is een feit!
Het GielsBos heeft belangrijke stappen gezet naar een innovatief organisatiemodel
waarin we de zorg nog meer rond onze cliënten organiseren.
Onze ambitie is om elke dag opnieuw de best mogelijke zorg te geven aan onze buitengewone cliënten. We
willen dat Het GielsBos een warme plek is waar onze cliënten centraal staan, waar het fijn is om te verblijven
én om te werken.
We erkennen de voordelen die een grote organisatie als Het GielsBos heeft, maar streven tegelijk ook
het teamwork en de drive van kleinschalige voorzieningen na. De uitdagingen binnen onze sector vragen
bovendien om ondernemerschap en betrokken medewerkers die verantwoordelijkheid willen dragen en
initiatief nemen.
Om onze visie op gedeeld leiderschap duurzaam waar te maken, ontwikkelde Het GielsBos een nieuwe
organisatiestructuur waarbij we nog meer cliëntgericht zullen werken en waarin onze teams meer autonomie
krijgen.

HET NIEUWE MANAGEMENT

We stellen graag het nieuwe managementteam aan
jullie voor onder leiding van directeur Pol Vanden
Weygaert.
Sinds 1 maart 2021 organiseren we de zorg voor
onze cliënten vanuit drie grote zorgclusters.
Aan het hoofd van elke zorgcluster staan onze
zorgmanagers: Liesbet Govaers, Ann Socquet
en Marianne Wouters. Zij zullen samenwerkingen
aangaan die mee vorm zullen geven aan het
zorgbeleid van Het GielsBos.
Een zorgcluster bestaat uit 12 tot 15 zorgteams
en telt ongeveer 150 medewerkers. Een
dagbestedingsteam en een zorgondersteuningsteam
staan de zorgteams bij. Elk team wordt versterkt
door een meewerkende teamleider.
Het managementteam wordt vervolledigd door
HR-manager Sofie Poppe, facilitair manager Claude
Seyns en financieel manager Bruno Stappaerts.

NIEUWE ROLLEN

Een aantal collega’s kregen een nieuwe rol binnen de
organisatie:

Vanuit onze nieuwe
organisatiestructuur werkt
Het GielsBos – gedreven
door buitengewone mensen
– elke dag verder aan een
plek waar het goed is om te
wonen, te leven en samen te
werken!

In het nieuwe organogram verdwijnt de functie van
directeur cliëntenzorg. Guy Bruyninckx werkt in het
kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen
Het GielsBos en de provincie Antwerpen sinds 1
februari 2021 als ‘expert praktijk en samenwerking
in de zorg’. Vanuit het Gouverneur Kinsbergen
Centrum zet hij zijn ervaring en netwerk in ten
dienste van de nieuwe provinciale beleidsnota
‘speerpuntsector zorg’.

Vragen?
Heb je vragen rond de nieuwe
organisatiestructuur, dan kan je terecht
via communicatie@hetgielsbos.be
of tel. 014 60 12 11.

Coördinator An Vermeiren werd teamleider van het
dagbestedingsteam van cluster 3.
Coördinatoren Agnes Willems en Bernard
Van Belleghem werden transitiebegeleider.
Ze ondersteunen ons in het groeien naar onze
nieuwe organisatie. In een van hun eerste
opdrachten begeleiden en coachen zij de nieuwe
zorgondersteunende teams die nog geen teamleider
hebben.
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Stilstaan en vooruitblikken met Guy
Guy Bruyninckx is in het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen Het GielsBos
en de provincie Antwerpen aan de slag gegaan als ‘expert praktijk en samenwerking in
de zorg’. Een afscheidsinterview willen we dit dan ook niet noemen … we zeggen liever
tot ziens. Guy blikt met ons terug op 15 jaar in het Bos en kijkt vooruit naar zijn nieuwe
functie.

Dag Guy, herinner je jouw eerste werkdag nog in
Het GielsBos?
Guy: “Mijn eerste dag herinner ik me echt nog
goed. Dat was in september 2005 en ik werd toen
verwelkomd door Piet De Roeck, de toenmalige
algemeen directeur. Er stond een boeket bloemen
voor me klaar van mijn vroegere collega’s om me
succes te wensen. Ik zat toen in het bureau waar jij
nu zit. Het eerste jaar werkte ik als adjunct-directeur,
nadien werd ik directeur zorg en tot voor kort was ik
directeur cliëntenzorg.”
Hoe heb je Het GielsBos zien evolueren in al die
jaren?
Guy: “We zijn geëvolueerd van een aanbodgerichte
werking naar een vraaggestuurde werking. Met het
masterplan wonen hebben we stap voor stap onze
nieuwe woningen gerealiseerd. De persoonsvolgende
financiering heeft natuurlijk ook impact gehad op
onze werking. Bij het betrekken van de ouders zitten
we op de goede weg en daar ben ik heel blij om. Ik
hoop dat warme zorg, een hart voor onze gasten
en hun familie en de inzet van alle mensen die hier
werken, het wezen van Het GielsBos blijven.”
15 jaar samenvatten op 2 bladzijden is onmogelijk,
maar welke momenten blijven jou het meeste bij?
Guy: “Alle vormen van samenwerken tussen mensen,
teams, organisaties en in de sector, zoals de opstart
van ‘Ouders partners in de zorg’ en de fusie met
het Margrietje in 2014 bijvoorbeeld. Dat mogen
begeleiden, gaf veel voldoening. Met de jaren hebben
we veel opgebouwd. Netwerken, invloed kunnen
uitoefenen en samen dingen kunnen verwezenlijken,
is het plezantste dat er is! Hier is ook ontzettend veel
volk over de vloer gekomen, mijn deur stond altijd
open. Mensen die zoekende zijn op weg helpen, hen
helpen nadenken in plaats van hen goede raad te geven
… ik ben dankbaar dat ik dat heb mogen doen. Als ze
dan zeggen dat ik hen geïnspireerd heb, dan ben ik
daar fier op. En … misschien wel het allerbelangrijkste
… ik heb hier de liefde van mijn leven ontmoet!”
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Wat waren
de meest fijne
aspecten van je
job?
Guy: “Met heel veel
mensen kunnen praten en
naar hen luisteren en daar dan
rode draden in trekken en nadenken over hoe we
het nog beter kunnen doen … voelen dat iedereen
mee oplossingen zoekt, samen voor de goede zaak
gaan … dat geeft een heel fijn gevoel! Zo heb ik
goeie herinneringen aan de voorbereiding van de
persoonsvolgende financiering. Toen reed ik met
een grote bus vol medewerkers naar het bos om
dat allemaal aan hen uit te leggen. We zijn daar op
het gras gaan zitten om te bespreken wat dat zou
betekenen voor onze cliënten.”
En de moeilijkste momenten?
Guy: “Ik blijf niet hangen in negatieve ervaringen. Als
je altijd achteruit kijkt, dan val je op je gezicht! Corona
is bijvoorbeeld een heel moeilijk en pijnlijk verhaal,
maar als je ziet hoe mensen er toch in slagen om
samen te werken en oplossingen te zoeken en aan
hetzelfde zeel te trekken … dat moet vastgehouden
worden. Het is van de mensen op de vloer dat het
moet komen!”

ELKE DAG
OPNIEUW DE
KEUZE

Kan je wat meer
vertellen over jouw
nieuwe functie?
Guy: “Wat nu komt, is redelijk
onbekend, maar ik heb er
geen schrik van en ik kijk ernaar
uit. Mijn nieuwe opdracht is heel
algemeen: samenwerking stimuleren,
mee nadenken over hoe we mensen in
de gezondheids- en welzijnssector kunnen
aantrekken, opleidingen voorzien om mensen met
verschillende achtergronden aan de slag te krijgen, intersectorale
samenwerkingen opzetten met woonzorgcentra, psychiatrie en
bijzondere jeugdzorg … en dit alles vanuit het Gouverneur Kinsbergen
Centrum. Ik vind het fijn dat ik de laatste jaren voor mijn pensioen
geen directeur meer hoef te zijn, maar mijn ervaring en achtergrond
ten dienste kan stellen en zo nog iets kan betekenen.”
Guy, je bent fan van inspirerende spreuken. Heb je nog een mooie
voor ons om te onthouden?
Guy: “Toen ik 50 werd, heb ik mijn favoriete spreuk in steen gekapt cadeau
gekregen van mijn vrouw: Elke dag opnieuw de keuze. Dat is in je werk zo en in
je relatie. Je hebt elke dag de keuze, het is een spreuk die waar is in alle omstandigheden.
Mijn spreuken vallen de mensen toch op, want ze zeggen dat ze dat gaan missen en dat ze
er soms door aan het denken gezet werden. Om er
nog eentje aan toe te voegen: Sta op tijd eens
stil en gebruik je handen, je voeten, je
hart en je kop en probeer dat te
combineren, dan ben je een
kunstenaar!”

En met die
prachtige spreuk
zeggen we dankjewel
en tot ziens Guy en
wensen we je veel
succes met alles wat
je nog onderneemt!

Wat of wie ga je missen?
Guy: “Het teamwerk en heel veel mensen! Informeel
contact vind ik heel belangrijk. Ik blijf beschikbaar en
ik hoop dat we snel weer veel terraskes mogen gaan
doen!”

Elke
Verhagen

Leven in Het GielsBos
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Mijn kijk op omgaan met mensen met
BOELEN IS 15 JAAR EN HET NICHTJE VAN
een beperking SARAH
KARLIEN VANHOUDT DIE IN GRASLAND 4 WOONT.
SARAH DEELT GRAAG MET ONS HOE ZIJ OMGAAT
MET DE BEPERKING VAN HAAR TANTE.

Mijn tante is mindervalide. Zo is ze geboren, ze is nooit ‘normaal’ geweest. Ik heb het daar
nu niet moeilijk mee. Als kleuter had ik soms wel schrik van tante Karlien, zoals mijn nichtje
en neefje nu ook soms schrik hebben van haar. Ze maakt bijvoorbeeld regelmatig vreemde
geluiden, kan niet stappen, kwijlt heel veel en ligt vaak neer op een matras tijdschriften
te verscheuren. Wanneer je dat voor het eerst ziet, is dat voor sommige mensen wel
wennen. Het is voor velen een beetje gek dat er een volwassen vrouw door de
kamer kruipt en geluiden maakt als een baby. In mijn ogen is het aanvaardbaar
dat mensen zo denken, maar men moet er wel mee leren omgaan.
Mijn moeke, grootmoeder dus, heeft het wel redelijk lang moeilijk gehad met
het aanvaarden dat haar dochter een beperking had. Bij de geboorte was het
niet te zien, maar Karlien was wel heel vaak ziek. Mijn moeke maakte zich
voornamelijk zorgen omdat ze veel trager groeide dan mijn mama en mijn
nonkel, maar de kinderarts zei dat ze twee heel gezonde kinderen had en haar
derde kind gewoon wat trager vooruit ging. Na vele doktersbezoeken, zei
een professor uit Leuven uiteindelijk dat Karlien een speciaal geval was en
waarschijnlijk een hersenbloeding had opgelopen tijdens de zwangerschap.
Het aanvaarden van de beperking van haar dochtertje heeft mijn moeke zeker
tien jaar gekost. Overal waar ze kwam met Karlien, werd er raar gekeken. Nu
nog kijken niet alleen kinderen, maar ook volwassenen haar na. Ik vind dat er iets
veranderd moet worden aan onze visie op verscheidenheid.
Toen mijn tante 12 jaar was, had mijn moeke de pijn verwerkt. Ze zag toen in dat Karlien
haar ook veel goeds had gebracht. Karlien zou nooit klagen en haar nooit bekritiseren.
Mijn moeke zag ook hoe goed mijn vake voor mijn tante zorgde en daardoor hield
ze des te meer van hem. Karlien kan lachen en zeg nu zelf, elke lach maakt
iedereen blij. Ze snapt op een of andere manier ook onze gevoelens: als iemand
droevig aan tafel zit, zal ze mee met ons wenen. Ik vraag me ook vaak af wat
ze zou denken. Mijn moeke wou een voorbeeld betekenen voor anderen die
hetzelfde meemaken. In het dagelijkse leven praat men nog steeds weinig
over mindervaliden en al zeker heel weinig over de extreme gevallen. Zo
besloot mijn moeke dus om in de politiek te stappen en is ze lang schepen van
Mechelen geweest. Ze startte ook samen met twee mannen een
hotel voor mindervaliden: ‘Willekom’. Dit is een verblijf
voor mensen met een beperking, wiens ouders op
reis zijn. Willekom, waar iedereen welkom is,
blijft groeien.
Karlien is nu 40 jaar en woont al
20 jaar graag in Het GielsBos. Ik
ben heel blij dat alles goed met
haar gaat. Ik vind dat er meer
respect getoond moet worden
naar mindervaliden. Net als je
huidskleur, seksuele voorkeur
en genderdiversiteit, kan je
niet kiezen of je gehandicapt
bent of niet. Mijn boodschap
is dus dat men zijn beeld
moet verruimen.
Sarah
Boelen
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Van het

CORONA OF NIET,
VOOR PLEZIER EN
VERTIER ZIT JE NOG
ALTIJD GOED HIER OP
ONS DOMEIN!

ene feestje
naar het andere!
We blijven creatief uit de hoek komen
om onze cliënten toch nog wat leuke
dingen aan te bieden. Om de sleur van het
wandelen en fietsen te doorbreken. En er
zijn nu eenmaal een aantal ankerpunten in
ons leven die we te allen tijde willen vieren.
Denk maar aan Valentijn en carnaval … er
moeten nu eenmaal zekerheden in ons
leven blijven bestaan!
Dus zijn we 2021 niet anders gestart dan
andere jaren en vliegen we er weer stevig
in met carnaval. Het thema, hoe kan het
ook anders, is ‘Allemaal beestjes’, wat voor
interpretatie vatbaar is natuurlijk.
Wat de animatie betreft, is er niet veel
veranderd en duikelen we van het ene
plezante feestje naar de andere leuke
activiteit.
We gaan nog altijd door met het aanbieden
van onze ontbijten en brunches op
maandag, donderdag en vrijdag. Op
woensdag rijdt de bus nog steeds uit. Het
café vindt steevast plaats op dinsdag en
vrijdag.
En nu kan je ook nog komen genieten van
een koffietje met een heerlijk chocolaatje
in onze ‘Love Nest’. Lekker genieten in het
salonnetje met de meest romantische love
songs ever!

CARNAVAL ALLEMAAL
BEESTJES!

Carnaval buiten op het plein, het ene
woonerf had al wat meer geluk dan het
andere want de weergoden waren ons
niet altijd goedgezind. Maar weer of geen
weer, feesten deden we! Buiten aan onze
voordeur en in onze bubbel. Iedereen vond
het reuze, zelfs dansen in de regen kon
onze pret niet bederven! Maar ik moet er
eerlijk bijzeggen dat ik en mijn team wel
doodmoe waren na 6 dagen op een rij die
pinguïndans!
Chantal
Eelen
Leven in Het GielsBos
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GEZELLIG
BRUNCHEN

LOVE
NEST
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MOSSELSOUPER
AAN HUIS!

Afscheid van het Kalinieuwsje en
de geschiedenis van de Kalikrant
In maart 2015 verstuurde Hilde van onze sociale dienst
het eerste Kalinieuwsje, de opvolger van de Kalikrant.
De Kalikrant werd 10 jaar lang in elkaar gestoken door
een enthousiaste redactieraad van cliënten van het
dagcentrum en de huizen van ’t Margrietje.
Er verschenen in totaal maar liefst 38 edities. De
driemaandelijkse krant stond boordevol nieuwtjes,
interviews, foto’s, raadsels en gedichten. De
cliënten waren betrokken bij de samenstelling, de
afwerking en de verspreiding. Het lezerspubliek
bestond uit cliënten, ouders, personeel, vrijwilligers,
bestuurders, sponsors en vriendenkring. Een echt
inclusief project waar iedereen trots op was!
Benieuwd waar de naam Kalikrant vandaan komt?
Het is de samenvoeging van Kasterlee en Lille en
verwijst naar de toenmalige vzw Gehandicaptenzorg
Kasterlee–Lille. Bovendien betekent kali in het Grieks
‘mooi en goed’.
Door de fusie van ’t Margrietje met Het GielsBos werd
‘GielsBos!’ het overkoepelende communicatiemiddel
en verscheen de laatste editie van de Kalikrant in het
najaar van 2013. Uit verschillende hoeken vernamen
we dat mensen de kleinschaligheid en de weetjes
van de Kalikrant misten. Daarom nam Hilde het
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en hang ze op als poster!

initiatief om op regelmatige basis een nieuwsbrief
te schrijven en zo werd het Kalinieuwsje als opvolger
van de Kalikrant geboren.
Sinds 1 maart zitten de werkingen van het vroegere
Margrietje in verschillende clusters. Zo kwam er ook
een einde aan het Kalinieuwsje. Het afscheid was
een extra dikke editie met nieuws van elke cliënt en
een interview met Paul Vernelen, gepensioneerd
directeur van ’t Margrietje en 10 jaar lang
verantwoordelijke uitgever van de Kalikrant.
Bedankt aan iedereen die in de loop der jaren
zijn bijdrage leverde! Een speciale dank aan
onze cliënten Dorien, Melissa, Eline, Ivo, Peggy,
Greta, Willy, Kelly, Kris, Magda en Ingrid (hopelijk
vergeten we niemand)!

Leen
De Kort, Hilde
Leysen en Ilse
Eykens
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HULP UIT EEN
VREEMDE HOEK

Bewoners
en personeel
succesvol
gevaccineerd!

maar waarom
niet hé!
Bij weinig mensen is het geweten … ik werk al een
aantal jaren met vrijwilligers waar je misschien je
wenkbrauwen bij fronst, maar waar ik als animatrice
veel hulp aan heb. Zeker tijdens grote evenementen
zijn ze echt wel een grote hulp.

WE HADDEN ER MET Z’N ALLEN LANG
NAAR UITGEKEKEN EN IN FEBRUARI EN
MAART WAS HET EINDELIJK ZOVER!
BEWONERS EN PERSONEEL KREGEN
HUN VACCINATIEPRIKKEN!

Een
aantal
jaren
geleden
kwam
via
de
vrijwilligerscoördinator de vraag of de kerngroep van
de gevangenis van Hoogstraten hier geen zinvol werk
zou kunnen verrichten. Kwestie van hen terug een beetje
binding te laten krijgen met de maatschappij. Zo zijn ze
tijdens de wandelvierdaagse komen wandelen met een
aantal van onze cliënten en kwamen ze uiteindelijk bij mij
terecht.

Ronald uit de Salamanderstraat
heeft al lang een vrijwilliger, Ruud.
Samen gaan ze regelmatig een koffietje
drinken. Iedereen ziet Ruud graag komen. Hij heeft
voor iedereen een vriendelijk woordje klaar. Maar
voor Ronald is hij speciaal, hij komt voor hem en hem
alleen. Vol adoratie kijkt Ronald Ruud aan als deze
arriveert. Hij kan dan niet wachten om samen met
Ruud te vertrekken.

In niet-coronatijden helpen ze drie keer per jaar tijdens
de barbecue, de brunch en met ons kerstfeest. Dat is
voor beide partijen een win-winsituatie: zeer verrijkend
voor hen denk ik, maar ook voor mij en mijn team.
De eerste keer toen ik ze zag aankomen, moest ik
toch even slikken en voelde ik me zeer onwennig en
ongemakkelijk. Maar al snel moet je verder met je werk
en het werk ook verdelen. En dan zie je alleen nog mensen
die hard kunnen en willen werken en heel betrokken zijn
bij onze cliënten, wat zeer mooi is om te zien.

Ronald heeft ook andere vrijwilligers. Die ziet hij
ook graag. Een keuze maken in coronatijd was dan
ook niet gemakkelijk. Hij koos ervoor om te gaan
wandelen met Willy. Ruud snapte het helemaal. Het
was mooi om te zien hoe hij creatief manieren zocht
om Ronald te blijven zien. Zwaaien aan het raam van
de woning. Op een warme lentedag op zijn Vespa met

Natuurlijk is dit nu allemaal weggevallen door de
coronamaatregelen, maar deze mensen wilden toch nog
graag iets betekenen voor onze cliënten. Daarom heb ik
samen met CAW Kempen een uitwisseling gedaan. De
vrijwilligers van Hoogstraten stuurden ons kaartjes en
onze cliënten maakten mooie tekeningen voor hen. Een
leuk gebaar dat beide partijen blij maakt!

De bewoners vanaf 18 jaar voor wie toestemming
gegeven werd, kregen hun vaccins toegediend
door onze artsen en verplegend personeel op 24
februari en 17 maart 2021.
Ons personeel werd gevaccineerd door de
bedrijfsgeneeskundige dienst IDEWE op 25
februari en 18 maart 2021.
De opkomst was hoog en het vaccineren
verliep vlot dankzij fantastisch teamwork.
Van harte bedankt aan iedereen die
Crisisteam
hieraan heeft meegewerkt!
corona

16.

Leven in Het GielsBos

Ilse
Verheyen

een koelbox op bezoek komen met daarin een ijsje
dat Ronald in de tuin opat (met de nodige afstand!).
Mooi om te zien dat de relatie tussen Ruud en Ronald
inniger werd door de afstand. Nét door de afstand:
die maakte dat het meer moeite kostte om in contact
te blijven. De Ruud, komt die? Ronald stelt de vraag
regelmatig. Hij ziet de Ruud graag, al is het vanachter
het raam van de woning. Ronald kan niet wachten tot
ze terug koffietjes kunnen gaan drinken. En Ruud
volgens mij ook …

IN DE
KIJKER

Stiekem hoop ik wel dat ze snel terug kunnen komen,
want dat wil zeggen dat alles weer zoals vanouds is en
weet je wat … dat was best heel goed.
Chantal
Eelen

De Ruud,
komt die?

2021

Jaar
van de
fiets!
IS HET JAAR VAN DE FIETS
IN HET GIELSBOS!

Heel wat collega’s begonnen het jaar goed en
kwamen op 1 januari met de fiets werken. Zij
werden beloond met leuke fietskousen!
Claire Remeysen en Hilde Geudens waren bij de
gelukkigen en showen hun nieuwe kousen graag!
Leven in Het GielsBos
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Een ode aan
even goed recht en een bron van genot, want
voor hen zijn alle noten gelijk.
Briezz voedde de voorbije 15 jaar mijn en
hun energiesysteem. We zijn trots omdat we
als een collectief aan onze muziek werkten,
we waardeerden elkaars nieuwsgierigheid
en verbeeldingskracht, we genoten van onze
diversiteit. Met een uiterst sensibele fantasie,
deelden we creativiteit en plezier.
IK BEN ERWIN VAN GORP VAN MUZIEK-DRAMUDA
EN HOU MIJ BEZIG MET NOTEN, TROMMELS,
FLUITEN EN KLANKEN EN HEB DE VOORBIJE 15
JAAR HET VOORRECHT GEHAD OM MET EEN
ZEER EXEMPLARISCHE MUZIEKGROEP TE MOGEN
WERKEN, GENAAMD BRIEZZ.
Briezz, een groep van 7 enthousiaste mannen,
personen met een beperking, wat zeg ik, bevlogen
musici die er alles voor over hebben om hun muze
te temmen en dit met een musiceervreugde van
immense, onpeilbare schoonheid en een bijzondere
gave, onder het motto: MUZIEK UIT HET HART.
Met melodisch talent en een geweldig ritmegevoel
hebben zij samen gedurende 15 jaar hun teksten en
muziek gemaakt o.l.v. mezelf.
Geert Cortens, de drummer doet dat fantastisch
en is helemaal autodidact. Hij drumt trouwens van
jongs af aan. Sam Putseys, de percussionist heeft
een natuurlijke feeling voor muziek. Hij speelt mooi
en moet vooral zijn ding kunnen doen. Bart Korthoudt
speelt accordeon en heeft hiervoor lessen gevolgd. Hij
is nu vooral aan het improviseren. Lander De Clercq
leerde piano en orgel spelen. Hij is zeer leergierig om
te improviseren en componeren. Peter Otten kent
ontelbare liedjes uit zijn hoofd, maakt melodieën,
gedichten en teksten. Veel van de teksten komen
van hem. Bert Van Elst is een echte entertainer en
als hij mondharmonica speelt, laat hij zich helemaal
gaan. Mathias Notez maakt muziek op de computer
en verzorgt mee het geluid, een heuse hulp. En ik, ik
sta echt voortdurend versteld van wat ze allemaal
kunnen.
Onze naam Briezz is eigenlijk een beetje begonnen als
een woordspelletje. Een bries is volgens Van Dale een
‘zachte, maar frisse, koele wind’. Een breeze betekent
in het Engels letterlijk hetzelfde, maar heeft daarnaast
ook de figuurlijke betekenis van ‘iets dat gemakkelijk is
om te doen’, een ‘koud kunstje’. In dit geval: musiceren
is voor de leden van Briezz een ‘fluitje van een cent’, in
andere woorden: ze zijn natuurtalenten.
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Maak muziek, uit je hart
Lief en leed, vreugd en smart
Muziek om te vermaken
En schreeuw het van de daken
Muziek om mee te geven
Voor nu en heel het leven

Onze droom was iets
brengen op muzikaal
Uit: Maak muziek uit je hart,
vlak
wat
gehoord
een lied van Briezz
mag worden en z’n
mannetje kan staan in
de muziekwereld. We zijn
zeker geen Will Tura’s, maar
we hebben een
specifieke
vaardigheid en de mogelijkheid om
goed met een muziekinstrument overweg te kunnen.
We hebben een bepaalde feeling voor muziek die
we ongelooflijk kunnen overbrengen op het publiek.
Daarom ging Briezz met zijn onvermoeibare, actieve
betrokkenheid samen liederen maken met de
‘hartenklop’ van mensen erin. Briezz wilde er bovenuit
steken en streefde een bepaalde professionaliteit na.

Zoals dat ook in de muziekwereld vaak gaat,
zijn groepen/concepten eindig. Ook al ga ik met
vervroegd pensioen, ik zou zo graag op een goede
manier muzikaal aanwezig willen blijven met Briezz.
Welke daad we ook stellen, de wereld verandert altijd.
Verandering is misschien wel de grootste constante
in ieders leven. En als we verzoend zijn met het feit
dat Briezz zoals Briezz nu bestaat, verdwijnt, dan
zal er voor ieder van jullie altijd een vervolg komen.
Zij het dan onder een nieuw concept of nieuwe
setting, maar altijd in groei en ontwikkeling. En
daarom, zolang je het kan horen: Briezz zal nooit echt
verdwijnen. Jullie ‘muziek uit het hart’ zal bij velen
blijven naklinken!
Briezz wilde graag hun jarenlange vriendschap en
samenspel bekronen met een afscheidstournee.
Het gedroomde verhaal was dan: misschien pikt
iemand ons nog op om verder te musiceren … Maar
die coronabeestjes hebben hier een stokje voor
gestoken …

Voor mij zijn de 15 jaar met Briezz steeds in een sfeer
van bewondering en sympathie verlopen en ik heb
steeds hun kracht en wijsheid gekoesterd. Daarom
maak ik me sterk dat het muzikaal nu ook weer goed
zal gaan met hen. Het zijn de jongens van Briezz
die me geleerd hebben dat je de wereld niet kan
veranderen met negatieve stromen, maar met de
kracht van ideeën. Daarom is mijn wensdroom voor
hen:

“Een hartelijke glimlach van oor tot oor en
dat hun toonkunst een vormende waarde kan
blijven hebben in dit leven.”
Jongens van Briezz, jullie zorgden voor de
transformatie. Jullie waren de bindende krachtcentrale die alles muzikaal mogelijk maakte. Zonder
jullie geen Briezz … zonder jullie geen frisse nieuwe
wind.

Erwin
Van Gorp

Jullie hadden nog zoveel willen doen, jullie zouden zo
graag bekend worden en in voorprogramma’s spelen

Hun muzikale basisvocabularium hebben ze gevonden
binnen de wereldmuziek (Noord-Indiase klassieke
muziek, West-Afrikaanse muziek, jazz, flamenco, pop)
zodat ze modern zouden klinken. En zo klonken ze ook.

Geniet op pagina 23
mee van een stukje
uit ‘Zon op mij’ van
Briezz!

Briezz is het eerste orkest voor personen met een
beperking dat zelfstandig functioneert. Briezz kan niet
alleen zijn eigen muziek maken, maar kan ook covers
spelen en heeft Guido Belcanto als band begeleid. En
we hebben veel optredens gedaan, gespeeld op Rock
for Specials, op de Sint-Paulusfeesten in Oostende,
al voor 1000 man in de Grenslandhallen en voor alle
Scouts van Vlaanderen en voor die vele vrouwengildes
en plaatselijke buurtfeesten en voor een verjaardag
en ook voor de tv.
Briezz wilde graag de weg geëffend zien voor alle
andere getalenteerde muzikanten en zangers met
een beperking! Muziek maken is ook voor hen een

van andere artiesten. Bart Peeters en Clouseau
kennen ons nog niet en dan die samenwerking voor
dat klassieke concert waarvan we spraken en spelen
voor de koning en de koningin op hun recepties en
stiekem wat beroemd zijn en onze eerste cd maken
als we geld vonden en wat te doen met de harten van
de vrouwen van de vrouwengildes die nog moesten
veroverd worden …

In maart 2021
mocht Briezz een
coronaproof afscheidsconcert
spelen voor de rubriek ‘Zonder
publiek’ van het tv-programma
Iedereen Beroemd.
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De Robins van
Jobcoaching

JOUW
GIFT …

GOED
BESTEED!
Duolegaat verdwijnt –
wat is het alternatief?
In de vorige editie van ons magazine hadden we het over
het duolegaat: een goed doel opnemen in je testament.
Ondertussen is de regelgeving rond het duolegaat
veranderd. Vanaf 1 juli 2021 vervallen de fiscale voordelen
van zo’n duolegaat namelijk. Dit geldt ook voor duolegaten
die in het verleden werden openomen in een testament.
Het heeft ook geen zin meer om nu nog snel een duolegaat op
te stellen want de nieuwe regels gelden voor alle overlijdens
na 30 juni 2021, ongeacht de datum van het testament. Wie
een duolegaat heeft opgenomen in zijn of haar testament,
maakt best een afspraak met een notaris om deze regeling
aan te passen.
Zou je toch graag iets nalaten aan een goed doel? Dan kan
dat nog altijd op een fiscaalvriendelijke manier. Vanaf
1 juli 2021 moet het goede doel geen erfbelasting meer
betalen. Vandaag moet Het GielsBos bijvoorbeeld nog
8,5 % erfbelasting betalen op legaten die we ontvangen.
Vanaf 1 juli valt dit tarief terug op 0% en moeten we dus
geen erfbelasting meer betalen.
Wens je meer info over dit thema? Dan kan je
terecht bij een notaris. Je mag ook contact
opnemen met onze maatschappelijk
werkers (tel. 014 60 12 11) als je er aan
denkt om Het GielsBos aan te duiden
als (mede)begunstigde.

Er was eens …
EEN ROBIN …
Dankjewel
Derde Bataljon
Parachutisten Tielen!
Op 19 januari 2021 mocht onze
directeur Pol Vanden Weygaert
een cheque met een mooi bedrag
in ontvangst nemen van het Derde
Bataljon Parachutisten Tielen. De
opbrengst van hun peterconcert op 5
maart 2020 schonken zij integraal aan
hun peterinstellingen Het GielsBos
en 3master. Een dikke merci aan de
para’s voor zo’n warm gebaar!

Hij woont gewoon thuis bij zijn ouders in Lille.
Hij ging vroeger in De Mast naar school waar nog een
Robin in zijn klas zat.
Hij ging graag werken als hij volwassen zou worden.
Hij is nu aan het werk bij Van Rooy-FBT in Beerse en
bij de gemeentelijke technische dienst van Lille.
Hij was jarig en werd volwassen.
Hij had een gocart … de collega’s van Van Rooy
hebben zijn gocart gepimpt en die kreeg hij terug op
zijn verjaardag!
Bovendien is hij een harde werker en kan hij perfect
met de veegmachine rijden bij Van Rooy-FBT!

Met dank aan alle collega’s van deze twee gelukkige
In plaats van eindejaarsgeschenken
te geven aan hun klanten en personeel
koos ESAS ervoor om een aantal
goede doelen wat extra financiële
steun te bieden. Ook Het GielsBos
was bij de gelukkigen! Elke stem was
10 euro waard en zo werd er maar
liefst 1.500 euro ingezameld. Op 22
januari 2021 kwam Esas de cheque
coronaproof overhandigen aan onze
directeur. Hartelijk bedankt aan alle
medewerkers van Esas om aan ons te
denken en op ons te stemmen!

Dankjewel ESAS!

ROBINS!

Er was eens …
EEN ANDERE ROBIN …
Hij woont gewoon thuis bij zijn ouders in Beerse.
Hij ging vroeger in De Mast naar school waar nog
een Robin in zijn klas zat.
Hij ging graag werken als hij volwassen zou worden.
Hij is nu aan het werk bij De Hoeveservice in Beerse
en bij de gemeentelijke technische dienst van
Beerse.
Hij was jarig en werd volwassen.
Hij had een gocart … de collega’s van de gemeente
en Hoeveservice hebben zijn gocart gepimpt en die
kreeg hij terug op zijn verjaardag!
Bovendien is hij een harde werker en kan hij perfect
met de veegmachine rijden in de Hoeveservice!

Monic
Verheyen
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WELKOM
Bruno!

Bruno kwam al op regelmatige basis in het
weekend logeren in de Boskapelstraat in
Lille. Ondertussen verhuisde Bruno als vaste
bewoner naar de Berthoutstraat in Tielen.
Zijn vriendin Kelly die in de Boskapelstraat
woont, stelt Bruno graag voor!

Hoi!
Ik ben Bruno Hayen.
Ik ben geboren in Antwerpen (Borgerhout). Maar ik woon om
de twee weekends bij mijn moeder in Vosselaar en de andere
weekends ben ik bij mijn vriendin Kelly. De rest van de week
woon ik in Tielen.
Ik ben geboren op 5 januari 1987, dus ik ben nu 34 jaar.
Ik heb nog 1 oudere broer en 2 oudere zussen en ben dus de
jongste van de 4.
Ondertussen ben ik 4 keer nonkel en 1 keer peter van 2 meisjes
en 2 jongens.
Mijn lievelingsdieren zijn een draak, een aap en een hond. Eigenlijk
zie ik heel veel dieren graag maar dit zijn de voornaamste!
Mijn lievelingskleur is appelblauwzeegroen of gemakkelijker
gezegd: groen en blauw.
Ik ben supporter van Antwerp en Bayern Munchen.
Mijn hobby’s zijn tekenen, muziek beluisteren en PS4 spelen.
O ja, ik maak graag grapjes en aan de andere kant
kan ik ook wel echt genieten van de rust.
Zo dit was mijn voorstelling!
Geschreven

AFSCHEID
van Rita Van Loo

Lieve Rita
En dan ben je er ineens niet meer …
Jij was een coryfee van Het GielsBos, want je was
de tweede bewoner!
Leefgroep Egel 2 en later Bosheuvel 1, waren meer
dan 42 jaar je tweede thuis. Je echte thuis bleef
voor jou bij papa en wijlen je mama in de Hof van
Riethlaan.
Toen was je een pittige jonge vrouw, vol energie,
die ook heel goed wist wat ze wilde. Je stond op je
strepen, dat hebben we allemaal wel eens gevoeld
op onze wang.
Je kon heel grappig zijn. Zo had je vroeger voor
bijna iedereen met wie je te maken had een bijnaam,
de ene al flatterender dan de andere. “Zuster Paula”,
“Strik”, “Baas”, “Pater”, “Deurnestraat” … Maar een
paar voorbeelden, ze maakten allemaal deel uit van
jouw leefwereld.
Je flapte er nogal wat uit, we konden je praatjes niet
altijd volgen. We dachten dat het nogal eens spookte
in je hoofd en deden het af als ‘prietpraat’. Maar toch
school er weleens een onverwachte waarheid in.
Zoals bijvoorbeeld die keer dat je vertelde dat je een
koe had gezien ’s nachts. Later bleek dat de koeien
van de boerderij uitgebroken waren en echt rond het
paviljoen hadden gelopen.
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door Kelly
Mens

Met het ouder worden nam je energie langzaam
af. Vroeger ging je nog mee zwemmen, fietsen of
kilometers wandelen, was je bezig met woordjes
schrijven, ging je ‘werken’ op de ergo, ging je helpen
bij de kindjes van Egel 1 en Vos 1, zong je liedjes mee uit
volle borst … “Ikke wel hé”, “ikke de beste”, “ikke flink”,
zei je er zelf voortdurend bij.
De laatste jaren was dat niet meer aan jou besteed.
Je motivatie en gedrevenheid gingen niet meer veel
verder dan wat breien aan een ‘sjal’ en het verzamelen
van tekeningen om te kleuren. We moesten zoeken
hoe we je konden blijven boeien …
Dat je altijd een grote voorliefde hebt gehad voor
speelgoed en voor kleine kinderen, was een mooie
stimulans. Je was blij met allerlei speeltjes, in roze of
andere babykleurtjes. Je bleef ze verzamelen, je eigen
kastjes puilden ervan uit. Je wist ze ook feilloos te
vinden in andermans kastjes en kon ze dan vaak niet
laten liggen …
Lieve Rita, nu wensen we je een hemel, vol met
Sneeuwwitjes en Mickey Mousejes, vol met kleurplaten en babypoppen, vol met
alle prulletjes waar je van
houdt …
Rust zacht,
we zullen je
missen.

Bosheuvel
1

Overlijdens

Zon op mij

24 oktober: Paul Van Olmen,
schoonbroer van Hilde Renders
(medewerkster wasserij)

‘k zie de zon naar mij stralend schijnen
en je weet hoe goed dat dat voelt
’t is een kwestie van genieten
konden we dat maar doen tot in eeuwigheid

6 november: Yvonne Van den Broeck,
moeder van Miranda Clijmans
(directiesecretariaat)

‘k ben benieuwd hoe het ons zal gaan
en wie weet wat de toekomst brengt
‘k verwacht helemaal niets van het leven
maar wie weet zit het ons allemaal heel goed mee
‘k weet niet hoe dat het gaat zijn
maar dat zullen we nog wel later zien
het ritme van een goed gevoel
is de schoonheid van het leven

28 november: Jos Van Wunsel,
schoonvader Dirk Cuyvers
(teamleider tuin/boerderij)
6 december: Conny Fransen, zus
van Nancy Fransen (begeleidster/
opvoedster)
10 december: Martha Van den
Heuvel, moeder van Gerda Boulliard
(medewerkster dagopvang Gierle)

‘k voel mijn bloed door mijn lichaam stromen
wanneer het leven mij bevalt
ik verlang naar al die momenten
dat dit avontuur naar mij komen zal
Uit ‘Zon op mij’
van Briezz
Muziek en tekst:
Erwin Van Gorp
& Peter Otten

Pensioen
Geboren

19 november: DOUNYA
dochtertje van Yana De Ceulaer
(begeleidster/opvoedster) en
Mohamed Abbou
23 november: CAMI
dochtertje van Dana De Bie
(begeleidster/opvoedster) en
Nils Vertessen
26 november: MIL
zoontje van Kato Kennis
(begeleidster/opvoedster) en
Jan Diels
4 januari: FENNE
zoontje van Anke Theuns
(begeleidster/opvoedster) en
Tim Debie

10 november: Gust Goetschalckx,
vader van Lief Goetschalckx
(begeleidster/opvoedster)
13 november: Petrus Van Ballaer,
schoonvader van Denise Veraghtert
(huishoudhulp)

‘k weet niet hoe dat het gaat zijn
maar dat zullen we nog wel later zien
ondertussen valt het allemaal wel mee
als de zorgen zijn voor later

‘k heb al veel van dichtbij bekeken
en ik ben nog lang niet klaar
want ik ben zo graag nieuwsgierig
naar alles wat op deze aarde echt bestaat

8 november: Karel De Houwer, vader
van Nicole De Houwer (Oog-project)

1 januari: Monique Neefs
(huishoudhulp) – wettelijk
pensioen
1 februari: Vera Pluym
(begeleidster/opvoedster) –
wettelijk pensioen

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!

11 december: Danny Verhagen, vader
van Elke Verhagen (communicatieverantwoordelijke)
17 december: Gaby Sneyers,
schoonmoeder van Nicky Janssen
(begeleidster/opvoedster)
18 december: Ronan Van
Meulebroeck, schoonvader Lieve De
Backer (medewerkster nachtdienst)
29 december: Francis Verheyen,
vader van Kristien Verheyen
(Rozendries 4)
11 januari: Jozef Dom, vader
van Sandra Dom (begeleidster/
opvoedster)
13 januari: Christiane Kruyfhooft,
moeder van Bernard De Vel
(Mezenhof 3)
14 januari: Clara De Groof, moeder
van Mieke Fret (Bisschopslaan 53)
21 januari: Julia Dierckx,
schoonmoeder van Nadine
Bastiaensen (medewerkster
verpleging)
23 januari: Rita Van Loo (Bosheuvel 1)
27 januari: Jules Geenen, vader
van Anne Geenen (medewerkster
Dagopvang Gierle)
30 januari: André Surgeon,
schoonvader van Peggy Hannes
(begeleidster/opvoedster)
Leven in Het GielsBos

23.

CARNAVAL!
ALLEMAAL BEESTJES

