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Deze keer zetten we ook erg graag de ondersteunende
diensten in de kijker. Zij leveren vaak werk in de schaduw
maar het is van onschatbare waarde voor iedereen. Een
prachtig voorbeeld van collegialiteit en solidariteit ook.
Bedankt mensen. Bedankt iedereen.
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Leven in Het GielsBos

Met dank aan alle bewoners, familie,
vrijwilligers en medewerkers van Het GielsBos.

Leven in Het GielsBos
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KORTE BERICHTEN

UPDATE:
onze Langoor Boom staat nog steeds!

Wist je dat...
... 60 worden
		 reden is om
te feesten?

In onze vorige editie kon je lezen over onze boomknuffelaarster Lynsaye.
Haar knuffels hebben duidelijk hun effect niet gemist: op deze recente foto kan je zien hoe Langoor
stilaan uit het landschap verdwenen is, maar onze boom zal het allemaal kunnen navertellen!

OPROEP muziekvrijwilligers
Je hebt ze misschien al her en der zien opduiken: onze
posters en flyers die de muziekmakende medemens
moeten warm maken om hun talenten te tonen voor
onze cliënten. We hebben al redelijk wat enthousiaste
reacties gehad, maar er kunnen er nog meer bij.
Ken of ben jij iemand met een liefde voor muziek?
Neem snel contact op met onze coördinator
vrijwilligerswerk Liesbeth Geudens. Zij vertelt je er
alles over!
>liesbeth.geudens@hetgielsbos.be

Spreekbeurt over Het GielsBos
Als je opvoedster bent en je dochter geeft een
spreekbeurt over je werk, heb je meteen een reden
voor een leuke uitstap met enkele bewoners!
Hans, Erna,
Stijn en Nadine
(Salamander 1)

Joke (10 jaar, dochter van Nadine van Salamander 1)
was heel trots om haar klasgenoten voor te stellen aan
Erna, Hans en Stijn, en het genoegen was wederzijds!
We reden met de bus naar school.
In de klas van Joke speelden we spelletjes.
Ook maakten we fruitsla. Hij was superlekker!
Ik schreef ook mijn naam nog op het bord.
Samen met de kindjes aten we
onze boterhammetjes op.
We keken ook nog naar ROX op het smartbord. Ik
(Hans) mocht de computer bedienen.
We hebben er allemaal van genoten.
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Het was een ‘kei leuk’ feestje
in de tuin van Merel!
Heel wat bewoners, opvoeders,
vrijwilligers en familieleden
kwamen Eddy geluk wensen!

... geduld soms
beloond wordt?
Onlangs
ontvingen
we een mailtje
vol lof over onze
receptioniste Rita. Zij is dan ook niet
de eerste de beste!
‘… Trouwens, heel veel lof en een
grote pluim voor de mevrouw
aan het onthaal. Het is een
plezier om op die manier te
telefoneren: zo vriendelijk,
aangenaam én geduldig!’
Rita, jij doet het elke
dag beter!

...onze bewoners wettelijk
bepaalde rechten hebben?

Recht op...

een vrij besteedbaar bedrag
Onze cliënten beschikken over geld dat ze vrij, naar eigen
goeddunken, mogen besteden. (ook aan domme en plezante dingen,
zoals wij soms doen!)
“Ik ben Ria en ik woon op Rozendries 5. Ik kom graag goed voor
de dag en heb daarom graag mooie kleren en accessoires
aan, ik kan niet genoeg hebben! Als ze bij ons gaan winkelen
spring ik bijna uit mijn rolstoel om mee te gaan: zo kan ik
mijn eigen kettingen, armbandjes, klemmetjes, horloges,…
kiezen. Dit zijn topdagen! Omdat ik zo graag bloemetjes in
mijn haar draag, noemen ze mij ‘de bloem’ van de groep.
Eigenlijk ben ik stiekem een Italiaanse. Als ik kon kiezen
zou ik elke dag pasta eten en niet te vergeten, een lekker
‘poeta’ (wijntje). Als mijn familie op bezoek komt gaan
we altijd een latte macchiato drinken in de Carestel.
Is het met de paplepel meegegeven? Ons ma was ook
altijd een chique en fiere dame!“
Leven in Het GielsBos
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THEMA: COLLEGA’S
Wist je dat Het GielsBos naast 312 residentiële cliënten, ook niet minder dan 549
medewerkers telt?
Dat zijn heel wat collega’s bij elkaar, die dag in dag uit hun beste beentje voor zetten om
onze cliënten de best mogelijke ondersteuning te bieden.
De redactieraad boog zich over dit thema en besloot collega’s te belichten vanuit
verschillende perspectieven: we stellen je voor aan een ‘oud’ team, een ‘nieuw’
team, trekken de term collega’s open naar een cliënt, en gaan op zoek hoe de
Personeelsvereniging ons als collega’s verbindt…

Een ‘OUD’ team neemt afscheid
van hun
trouwe teamleider.
“Wie heeft de late?” Een vraag die Lea, de oudste
bewoonster van Rozendries 1, minstens vijf keer
per dag stelt. Een vraag waarop wij dan allemaal
antwoorden: “Grote Gerd heeft de late!”, en dit al
jaren lang…
1985, Gerd Lachi begint als opvoedster te werken in
Het GielsBos.
Wanneer Langoor 1 in 1992 zijn deuren opent, start ze
hier als woningverantwoordelijke.
Buiten een korte interim als ‘pav-hoofd’, werkt Gerd
nu dus ondertussen 23 jaar op onze groep. En nog
steeds wil ze het beste voor onze bewoners en ons
team.
Bovenop de dagelijkse zorg voor onze bewoners,
doet Gerd nog zoveel meer.
Ze maakt onze uurroosters (niet altijd even
gemakkelijk als iedereen in augustus vakantie wil),
was jarenlang vertrouwenspersoon, verkleedde zich
met plezier mee in een warm leeuwenpak (ook al
was het buiten snikheet)… nog steeds met evenveel
enthousiasme als in 1985.
Gerd startte natuurlijk niet alleen op Langoor 1. Ook
Anka en Carine zijn hier van in het begin, en enkele
jaren later volgden Lieve, Christel en Anita.
Zoveel jaren samen werken schept natuurlijk een
band.

Gerd,
Het was fijn om
samen met jou te luisteren,
samen te begrijpen, samen te
vertrouwen……
Van je voormalige collegavertrouwenspersoon,
Nicole

Je maakt dan ook van alles
samen mee: nieuwe bewoners,
kampen, een nieuwe woning,
maar ook persoonlijke zaken zoals
de geboorte van elkaars kinderen. Je
deelt elkaars vreugde maar soms ook verdriet.
Je wordt zoveel meer dan gewoon collega’s.
Je weet dat je op elkaar kan rekenen, wat je van elkaar
kan verwachten.
Zes jaar geleden vervoegden onze twee jongste
collega’s ons team en sindsdien is er niet veel meer
veranderd.
Buiten een verhuis naar Rozendries, zijn we nog
steeds dezelfde groep, met onze tien bewoners en
acht collega’s.
En daar komt nu deze zomer verandering in…
Vanaf september verhuist Gerd naar de
Bisschopslaan in Beerse en verwelkomen wij onze
nieuwe woningverantwoordelijke Inge. We kijken hier
natuurlijk naar uit, maar zullen ook zeker “ons Gerdje”
missen.
Veel succes op de Bisschopslaan Gerd, en als we eens
een marktje gaan doen in Beerse, springen we zeker
nog eens binnen om herinneringen op te halen!

Een ‘nieuw’* team
stelt
zich voor:
aan elkaar,
en aan jou!

Op 26 mei hielden wij, het
gloednieuwe
‘Activiteitenteam
Rozendries - Egel’, een dagje
Teambuilding. Want een nieuw team, dat
is een beetje wennen!
In de voormiddag maakten we eerst wat
uitgebreider kennis met onze (‘nieuwe’) collega’s.
Daarna begonnen we aan het doel dat we tijdens de
voormiddag voor ogen hadden: uitwisseling van de visies van
de voormalige teams Dagbesteding (Autiwerking, A-Team
en Muziektherapie). Duidelijke theoretische voorstellingen,
ondersteund door PowerPoint en zelfs filmfragmenten,
zorgden ervoor dat we een veel beter zicht kregen op elkaars
manier van werken.
In de namiddag bracht ieder van ons een bewoner mee
naar de grote trilvloer, waar we een Sherborne-activiteit
gepland hadden. Op basis van deze bewegingspedagogiek
(zie ook www.sherborne.be) deden we samen verschillende
bewegingsoefeningen, waarbij ook het waarnemen en het
communiceren een essentiële rol speelden. Het was een
heel prettige activiteit voor ons allemaal en op de foto’s
is duidelijk te zien hoe de bewoners ervan genoten!
We hebben in ieder geval een vliegende en
inspirerende start genomen!
(*) Blader even
door naar p. 16 om
meer te weten te
komen over de nieuwe
Activiteitenteams.

Je team van Rozendries 1

Het team, toen nog
Langoor 1, heel wat
jaren geleden.
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Team Rozendries 1,
vlak voor de verhuis
naar Rozendries.

Tinne
Van
Eyndhoven
Leven in Het GielsBos
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THEMA: COLLEGA’S

Familie, vrienden en collega’s:
het loopt allemaal door elkaar!
We vroegen aan Kelly, bewoonster van de
Boskapelstraat en lid van de redactieraad, of zij een
artikel wilde schrijven over haar werkervaringen
en collega’s. Kelly werkt namelijk zowel in een
Sparwinkel als in de Bibliotheek.

Collega’s ... personeel ... personeelsvereniging
KINDERDAG 2015

Familie, vrienden of collega’s
Het zijn verschillende relaties
die een mens in het leven kan door meemaken
De eerste jaren groei je op
binnen je familie
Je wordt ouder en maakt vrienden
op school, jeugdgroepen
noem maar op
En zo bouw je een vriendenkring op
Maar de jaren groeien verder
en je gaat werken
En zo krijg je ook nog een hele hoop
collega’s erbij
Collega’s zijn er binnen het werk
Maar buiten je werk kunnen de zelfde personen
vrienden onder elkaar zijn
Een relatie die moeilijk te eindigen is
Als je heel goed met jou collega’s kunt op schieten
Het kan zelfs wel zijn dat iemand
uit jouw familie een collega is
Samen door het leven gaan door familie, vrienden
en nog collega’s ook
Het gebeurt heel vaak
Ieder zoekt zijn eigen weg
en weet niet waar je terecht komt
In het begin is het nog wat zoeken
Want niemand die je kent
waar je ook terecht komt
Collega’s en vrienden maak je overal

Als het thema van dit magazine ‘collega’s’ is, dan mag de
personeelsvereniging zeker niet ontbreken.
Al 35 jaar zorgt de personeelsvereniging van Het GielsBos
ervoor dat medewerkers net dat beetje meer zijn dan
‘gewoon’ collega’s. En dat ze meer doen dan alleen maar
samen ‘werken’. Of dit nu sportieve, culturele of culinaire
activiteiten zijn, steeds staat ontspanning voorop.
En als het gezin de hoeksteen is van de samenleving
hebben we daar ook oog voor in ons aanbod van activiteiten.
Jaarlijks organiseren we een kinderdag en steeds zijn kinderen
en kleinkinderen van collega’s weer graag van de partij. Zo ook op
zaterdag 2 mei 2015.
De eerste kinderen kwamen afwachtend binnen met hun
handje stevig in de hand van mama of papa. Maar al snel zag
je overal lachende gezichtjes. Er was ook zoveel te beleven,
en allemaal dingen die je thuis zomaar niet kan…!
Met de huifkar rijden met het prachtige mooie paard
Wanda, knutselen op de boerderij, snoezelen, een heuse
schattenjacht, trillen op de trilvloer en een hele sporthal
om in te spelen, met muziek er boven op. En dan kon
je je ook nog laten schminken, je verkleden en jezelf een
supergek kapsel laten aanmeten. Gevolgd door een heuse
fotoshoot. Was je dan nog niet uitgespeeld, dan stonden er
nog grote gocarts en een kei mooi springkasteel
op je te wachten.
Ook aan de dorstige en de hongerige
was gedacht. Je bonnetjes kon je
inruilen voor een frietje, een ijsje
en drinken.
Je zag dan ook alleen maar
tevreden gezichtjes, moe en
voldaan weer op weg naar huis!
Tot volgend jaar!
Tiny
Lauwers

Maar als een goede collega
met pensioen gaat
Wil het niet zeggen dat dit een
definitief afscheid is
Want als vrienden leef je gewoon verder
door het leven
En als je elkaar na een hele lange tijd
elkander terug ziet
Heb je heel veel te vertelen
Hoe het jou
verder in het leven gaat
Kelly
Mens
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DIENST IN DE KIJKER: ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
We willen een net terras, er moet een kast gemaakt worden, een raam klemt, we hebben
een podium nodig voor een feest, … Wat een geluk dat we hiervoor beroep kunnen doen
op onze ondersteunende diensten, we zouden ze niet kunnen missen. Een reden te meer
om ze eens extra in de kijker te zetten.
Onze reporter wist enkele teamleiders te strikken voor een gesprek.
teamleider T
ui
n

ns
ie

Dirk
Cuyvers

d
t

Johan
Arras

ch

te

ni
ek
en

Paul
De
Doncker

am
lei
de

r Hout en

u
Bo

w

Dag heren. Dankjewel om even tijd vrij te maken in
jullie drukke schema.

Een

gemiddelde

dag

als

teamleider

in

de

ondersteunende diensten, hoe ziet die er uit?

Paul: Iedere ochtend hebben we even kort overleg
met de collega’s. Wie doet wat, zijn er dringende
zaken, enz. Ik probeer ook elke ochtend snel mijn
mails te lezen. Ook komen er geregeld opdrachten
via Johan en Guido (coördinator Ondersteunende
Diensten). Momenteel hebben we een heel drukke
periode: nieuwe cliënten die aangepaste meubels
nodig hebben, de tent van het personeelsfeest die
opgezet en afgebroken moet worden, … Deze taken
gaan nu natuurlijk voor. We proberen altijd onze
achterstand zo snel mogelijk weg te werken.
Dirk: Ik zet eerst iedereen aan het werk. Nadien heb ik
nog even tijd voor administratie. Uurroosters, verlof
inplannen, bestellingen maken, het hoort er allemaal
bij. Als ik daarmee rond ben, ga ik zelf ook mee de
werkvloer op.
Johan: Buiten het overlopen van de mails ’s
morgens ziet elke dag er anders uit voor mij. Als
Guido (coördinator Ondersteunende Diensten nvdr)
verlof heeft of andere afspraken, volg ik de lopende
zaken op. In tegenstelling tot Paul en Dirk, werk
ik niet mee in de ateliers. Toch is mijn dag altijd
goed gevuld, ik ben namelijk niet alleen teamleider
technieken en preventieadviseur, maar sinds kort ook
stafmedewerker infrastructuur. Dit is een nieuwe
functie die in het leven geroepen is om zowel de
nieuwbouw als veranderingen aan de bestaande
gebouwen en infrastructuren goed op te volgen.
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Hoe

verdelen

jullie

de
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taken?

Werken

Te

de

verschillende teams ook samen?

Johan: De mails die binnenkomen bij de
Ondersteunende Diensten worden in een database
gezet. Daarna worden de werkbonnen verdeeld onder
de verschillende teams.
Paul: We verdelen de taken mondeling. Een vast
overlegmoment hebben we voorlopig niet. Als
bijvoorbeeld de schilders het wat rustiger hebben,
vragen we wel eens om bij te springen bij een
andere taak. Zo helpen we elkaar uit de nood. Als
teamleider neem je de beslissingen, je hebt steeds de
eindverantwoordelijkheid.

Vorig

Dirk: Ook de tuindienst heeft het heel druk met de
aanleg van de nieuwe tuinen, maar vooral ook met
de afbraak van de vorige paviljoenen. Waar vroeger
Langoor was, moet binnenkort alles opgevuld worden
met zand en netjes aangelegd worden. Een tijdje
geleden hebben we de weg van het behandelgebouw
naar de hoofdweg opnieuw aangelegd. In plaats van
de prikkende struiken, is er nu een berm met gras.
Veiliger voor onze cliënten, overzichtelijker voor
bestuurders en ook onderhoudsvriendelijker voor
ons.

Onze tuinen zien er weer piekfijn uit. Wat moet er
zoal gebeuren alvorens deze zomerklaar zijn?
Dirk: Het gras maaien neemt in deze periode veel
tijd in beslag. Ook de terrassen moeten er netjes bij
liggen, de bloemenperken moeten in orde zijn. Om
milieuvriendelijke en veiligheidsredenen verwijderen
we al het onkruid met de hand. Onkruidverdelging
sproeien doen we dus niet meer! Buiten de 96 hectare
groen hier in Het Gielsbos, zorgen wij (samen met
een aantal vrijwilligers) er ook voor dat de huizen in
Lille, Tielen en Beerse ook een nette tuin hebben.

Mensen

denken vaak: in de winter is het veel

rustiger voor de tuindienst, klopt dit?

Dirk: Helemaal niet, in de winter beginnen we met
de wintersnoei, er worden nieuwe plantjes geplant
en als het gesneeuwd heeft, zijn wij van dienst om
de sneeuw te ruimen. De nachtdienst verwittigt
ons dan zodat we vroeger kunnen beginnen om te
strooien. Wisten jullie trouwens dat Het GielsBos wel
6 kilometer aan wegen telt? Een heel werkje dus als
er gestrooid moet worden.

Stel,

wij willen een

nieuwe kast laten
maken
onze

Hoe

voor

op

leefgroep.
gaat

dit

dan juist in zijn
werk?

Paul:
Als
een
leefgroep
een
mailtje stuurt naar
Guido
of
Johan,
filteren zij deze door
naar ons. Wij gaan dan
altijd even ter plaatse
kijken wat er juist moet
gebeuren. Stel, de groep wil een
kast maar weet nog niet exact hoe
ze deze willen, dan zoeken wij mee naar
een oplossing. Zo komen we soms ook tot ideeën,
waar de groep nog niet aan gedacht had. Eens er
vast staat wat er moet gebeuren, geven we de groep
nog toelichting over wat we gaan doen. En dan gaan
we op zoek naar de materialen, wordt de opdracht
ingepland en doen we ons uiterste best om alles op
tijd af te krijgen.
Een drukke agenda dus, het hele jaar door.
Bedankt voor dit interview heren en bedankt voor het
harde werk dag in, dag uit!
Sandra
Dom

jaar hadden jullie het druk met de nieuwe

Rozendries en Klaverveld, binnenkort
komt Bosheuvel er aan. Hoe zorgen jullie er voor
dat in zo’n extra drukke periode toch alles in orde
komt?
woningen op

Johan: Bij de vorige nieuwbouwprojecten hadden
we niet alleen de verhuizen van de nieuwe woningen,
maar ook leefgroepen die tijdelijk in een andere
woning terecht moesten. Denk bijvoorbeeld maar aan
de cliënten van Langoor, die nu op Vos of Klaverveld
wonen. Ook die bestaande woningen moesten
aangepast worden aan de noden van de cliënten. Dat
was een heel intensieve periode.
Paul: We plannen alles wat we op voorhand weten
goed in, en laten ruimte om zaken die pas op een
later moment aan de orde zijn mee op te pikken. Een
goede teamwerking is hier heel belangrijk, samen
overleggen, inspringen waar nodig.

Leven in Het GielsBos
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Zeg niet zomaar

!
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Op 9 maart was het weer de jaarlijkse
teamdag van Egel 3.
De visie en de missie van Het GielsBos
indachtig gingen we werken aan de
waarden integer, inclusief, professioneel,
… Maar vooral aan de waarde die we ons
als jaardoel gesteld hebben: Open.
Onze teamleider had een briljant idee.
Open staan voor nieuwe ideeën maar
ook voor nieuwe mensen, een nieuwe
omgeving,… Hoe konden we dit beter
in de praktijk brengen dan ons Open te
stellen voor een nieuwe job?
Voor één voormiddag zetten we onze
begeleider(ster)-bril af en kropen we in de huid
van de ondersteunende diensten. Ieder kreeg
een dienst toegewezen en het inleven kon
beginnen.
Een voormiddag in de wasserij, een
nieuwe wereld ging open. We staan er
nooit zo bij stil. We doen gewoon de
kleding in de was en hop!, een paar
dagen later komt hij mooi gewassen
en gestreken terug op de woning
aan. Voortaan weet onze collega dat
er heel wat meer komt bij kijken.
Het sorteren, het plooien, het
strijken,… Voortaan zijn we super
dankbaar bij elke waskar die op
Egel 3 aankomt.
Ook in de keuken trokken we
grote ogen. Zo veel speciale
wensen waar deze mensen
rekening mee houden, verse
ingrediënten, grote potten, een
hoop afwas,… en zo kunnen we
nog wel even doorgaan. Wanneer
we onze buikjes nog eens rond
gegeten hebben danken we niet
alleen de lieve heer maar ook alle
mensen van de keuken van Het
GielsBos.
De poetsvrouwen kregen die dag
ook een helpende hand (toch in het
OC en op Merel) en we kunnen het
niet genoeg benadrukken: we zijn hen
elke dag dankbaar want als we zelf
moesten instaan voor alle huishoudelijk
taken dan zouden we in de verste verte
niet zo goed voor onze cliënten kunnen
zorgen.
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De chauffeurs
konden onze hulp
ook wel eens gebruiken
en wij hebben het geweten! Het is geen
lachertje om’s morgens vroeg al te beginnen met
het rondhalen van de was, dan bestellingen weg
te brengen en voor je het weet is het bijna middag
en moeten alle etenskarren rond gebracht worden.
Vanaf nu een dikke ‘dank je wel’ elke keer als we de
chauffeurs tegen komen op de gang!
Het idee is zeker voor herhaling vatbaar. We hebben
nog niet alle diensten mogen ervaren. Al denken we
dat sommige jobs onze petjes echt wel te boven
gaan. Dan denken we maar aan de naaikamer, de
schrijnwerkers (we hebben onze vingers nog nodig).
En een volgende keer mogen anderen misschien ook
eens komen kennismaken met onze baan. Want eens
een dagje in elkaars schoenen staan zorgt
ervoor dat je meer respect krijgt voor
elkaars job.

Ik wou
Dat ik een pauw was
met hele mooie veren
Dan zou ik iedereen
voor deze leuke dag
Een PLUIM geven!

Bedankt aan alle diensten
voor hun medewerking
aan
deze
fijne
voormiddag!
Tiny
Lauwers
Egel 3
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Op pensioen? Paul en Hilde?!
Het GielsBos zou zonder hen Het GielsBos niet geweest zijn!
Het plan was om deze twee kleppers ieder afzonderlijk te interviewen om u, lezer, een
blik te gunnen op de professionele wandeling die zij doorheen de jaren binnen en buiten
Het GielsBos gemaakt hebben. Hun professionele paden kronkelden heel uiteenlopend -in
het geval van Paul een aanzienlijk deel buiten Het GielsBos- maar beiden blikken ze met
groot ‘contentement’ terug op een goed gevulde carrière. Uw dienaar moest echter, na
twee maal anderhalf uur interviewen, vaststellen dat dit onbegonnen werk is: wat deze
twee mensen hebben bijgedragen is onmogelijk op twee A4-tjes te vatten.
Maar toch doe ik een poging om samen te vatten. Zowel Hilde als Paul zijn begenadigde
vertellers, en enkele van hun antwoorden bleven nog lang bij me nazinderen na de afloop
van het gesprek.
(1978: assistent paviljoenshoofd – 2015:
Stafmedewerker PR)
Een carrière van 37 jaar samenvatten in een
A4’tje, het is een onmogelijke opdracht. Zeker
als de carrière waarvan sprake zo goed gevuld is
geweest. Het volstaat te zeggen dat Hilde één van
de pioniers van het GielsBos is geweest. Nog voor
de eerste bewoners, ‘pupillen’ noemden we onze
cliënten toen, over de drempel waren getreden,
had Hilde haar sollicitatiebrief al verzonden.
Hilde kan goed babbelen. Dat weet ik, dat weten al haar
collega’s, en zij zelf weet het ook. Als ze gaat zitten voor
ons interview zegt ze meteen: ‘Je moet maar zien wat
je schrijft he, want als ik begin te babbelen dan stop
ik niet meer!’. Na deze waarschuwing spreken we af
dat ik haar zal onderbreken als we te ver uitweiden,
maar het heeft niet mogen baten. Als Hilde op dreef
is, is ze op dreef, en zeker als het onderwerp haar zo
nauw aan het hart ligt. En Het GielsBos ligt haar niet
enkel nauw aan het hart, ze heeft het diep in haar hart
verankerd, zoveel is duidelijk.
Er zit dus voor uw verslaggever niets anders op dan
hier samen te vatten tot de essentie.
Wat heeft Hilde’s carrière voor haar zo waardevol
gemaakt?
Hilde: ‘In één woord: VERBINDING. Dat is wat ik altijd
nagestreefd heb en dat is de gemeenschappelijke
noemer voor alle momenten die ik koester en nooit
zal vergeten. Verbinding maken met onze bewoners,
maar ook met de collega’s. Door de jaren heen heb ik
met veel mensen samengewerkt, ook leiding gegeven,
en de situaties waarin ik mezelf in dienst kon stellen
van echte menselijke verbondenheid, dat waren de
momenten waar ik voor geleefd heb. De solidariteit
onder collega’s die ik vaak heb mogen ervaren, mooie
maar ook diep droevige gebeurtenissen, maakte dat
ik me gesterkt voelde en ook in staat was anderen te
versterken.’

14.
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Wanneer ik vraag naar haar grootste professionele
verwezenlijking vertrekt Hilde op een uitgebreide
‘trip down memory lane’. Ik sta versteld van al het
grensverleggende werk dat ze verzet heeft en kan
nauwelijks volgen met mijn notities. Want nu staan
we er nauwelijks nog bij stil, maar in 1978 was een
vrouw die professioneel ambitie koesterde en een
leidinggevende functie wilde uitoefenen nog een
uitzondering op de regel.
Anderhalf uur en vele anekdotes later…
Met een carrière van 37 jaar in Het GielsBos op de
teller: wat brengt de toekomst?
Meteen komen de kleinkinderen ter sprake. Haar
ogen lichten op. Ze heeft voldoende klein gespuis
in de familie rondlopen om haar dagen moeiteloos
met warmte te vullen. Maar
evenzeer
met schittering in de ogen
vertelt ze over haar
plannen om op reis te
1978
gaan en de wereld
met nieuwe ogen
–ogen van iemand
die tijd heeft- te
verkennen.
Hilde, we wensen
je het allerbeste,
geniet van je gezin,
je familie, je vrije
tijd. Het is je
van harte
gegund!

HILDE
RENDERS

(1978: opvoeder in Egel 2 – verlaat Het
GielsBos in 1995 – 2015: directeur van
’t Margrietje)

1978

Wanneer ik Paul opzoek in zijn
kantoor in Tielen, is hij druk
bezig en bijna bedolven onder de
paperassen. ‘Het is tijd om op te
ruimen,’ zegt hij, ‘want op 20 jaar tijd
verzamel je wel wat he!’
Paul verwachtte me, en heeft zich
enigszins voorbereid op het gesprek.
Hij overhandigt met niet weinig trots enkele
papieren, met ‘stalinistische’ cijfers over héél
hoge tevredenheid bij gebruikers en héél laag
ziekteverzuim bij medewerkers van ‘t Margrietje. Hij
is fier, en met reden. Hij heeft tenslotte door de jaren
heen één en ander verwezenlijkt: in de beginjaren
van Het GielsBos speelde ook hij een pioniersrol
(opstart vrijwilligerswerking, toneelclub door en
computertechnologie voor bewoners…).
In 1995 kwam hij aan het roer van ’t Margrietje. Wat
begon als een dagcentrum voor 10 personen in Tielen
groeide onder zijn ontoombare drijvende kracht uit
tot ’t Margrietje dat we vandaag kennen: 13 personen
in het Dagcentrum, 13 in het tehuis in Tielen en nog
eens 13 in Lille! Tel daarbij nog een persoon in DIO,
eentje in beschermd wonen en een tiental mensen
via RTH… Niet voor niets staat hij gekend om zijn
pure, onversneden passie en gedrevenheid.
Pauls werk en zijn leven waren vanaf de eerste dag
onafscheidelijk met elkaar verweven: wat je met je
hart doet, met zoveel passie, is meer dan een job.
Paul: ‘Ik heb in mijn leven nooit een moment getwijfeld
of dit werk wel hetgeen was wat ik wilde doen. Als klein
ventje wist ik al dat ik dit pad wilde bewandelen. Ik weet
ondertussen dat je in deze branche twee dingen nodig
hebt: gezond boerenverstand en een goede inborst. Ik
heb mij hierdoor laten leiden, en heb waar mogelijk
een beetje vooruit gekeken en ondernemerschap aan
de dag gelegd.’
‘Ik denk dat ik mijn stijl van leiding geven opgepikt heb
van voormalig GielsBos-directeur Lormans. Ik had veel
bewondering voor zijn daadkracht en heb persoonlijk
veel van hem geleerd. Weet je, als directeur kan je
het je medewerkers ook gemakkelijk maken door
duidelijkheid te scheppen: ik informeerde mij altijd zo
goed als mogelijk, en probeerde dan een evenwichtige
beslissing te maken zodat mijn medewerkers zich
volledig op de directe zorg konden
toeleggen. Soms maak je
daar geen vrienden
mee,
maar
het schept

PAUL
VERNELEN

duidelijkheid
en
slagkracht.
Maar
ik was ook nooit te
beroerd om mee de
handen uit de mouwen te
2015
steken waar nodig: gedurende vele
jaren was ik naast directeur ook klusjesman,
secretaresse, animatieteam, sociale dienst enz. Alles
om te zorgen dat zoveel mogelijk uren aan de zorg
konden worden besteed!’
‘Verder is het allerbelangrijkste dat ik altijd aan onze
gasten heb willen meegeven: “Jij hoort erbij, en jij
bent nodig.” Hoeveel liters koffie ik ooit door mijn
keelgat gegoten heb om iemand het plezier te gunnen
me een tasje te maken en het me met smaak te zien
opdrinken?! Gezond zijn is tenslotte méér dan “niet
ziek zijn”. Een gezonde mens heeft veerkracht en de
mogelijkheid om regie over zijn eigen leven uit te
voeren. En dat is toch het allerbelangrijkste voor de
mensen die aan onze zorg toevertrouwd worden, niet?’
Paul, je woorden zullen nog lang nagalmen in de
wandelgangen van ’t Margrietje en Het GielsBos.
We kunnen je niet genoeg bedanken, uit naam van
medewerkers en bewoners van ’t Margrietje én Het
GielsBos.
Geniet van je welverdiende pensioen, we hopen
je hier nog regelmatig te mogen begroeten,
zodat we nog veel mogen (na-)genieten van jouw
boerenverstand en goede inborst.
Het ga je goed!

Roos
Van Bruggen

2015
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Teamleider
Tuindienst
Teamleider
Hout en bouw

Teamleider
Keuken
Teamleider
Poets

ICT-dienst
Zorgloket

Teamleider
Begeleiding

Animatie
Teamleider
Nacht

Teamleider
Algemene
diensten en aankoop

Chauffeurs
Teamleider
Technieken
Sport &
Wellness
Acti-team

Teamleider
Sociale
dienst

Teamleiders
Woningen
Teamleiders
Woningen

Teamleider
Acti-team
Teamleider
Acti-team

Teamleiders
Woningen

Teamleider
Financiële- en
cliëntenadministratie

Administratieve
cel
Teamleider
Was & naai
Teamleider
Personeelsadministratie
Teamleiders
Woningen

Tielen, Lille
&
Beerse

Teamleider
Dagopvang
DO Tielen
DO Gierle

COÖRDINATOR
Ondersteunende
diensten
COÖRDINATOR
Administratieve
diensten
Klaverveld
&
Schildpad

Teamleider
Acti-team

Teamleider
Psychopedagogische
dienst

Pol
Vanden
Weygaert

Artsen

Zo is het plaatje compleet!

StafdienSten

Stafdiensten werden gegroepeerd en rapporteren nu aan de algemeen directeur.

Teamleider
Medische
dienst

Bedrijfondersteuning omvat administratieve diensten en ondersteunende diensten. Het aantal teamleiders
in de ondersteunende diensten werd gevoelig uitgebreid.

Merel
&
Vos

Artsen en medische dienst, sociale dienst en psycho-pedagogische dienst zijn de Zorgondersteunende teams.

Rozendries
&
Bosheuvel

Teams in Open Aanbod geven vorm aan “dagopvang” en “begeleiding” zowel voor residentiële cliënten als
voor thuisverblijvende cliënten in rechtstreeks toegankelijke hulp of externe dienstverlening. Het zorgloket is
nieuw en behandelt alle inkomende vragen van hulpvragers.

De algemeen directeur legt als eindverantwoordelijke rechtstreeks verantwoording af aan de raad van
bestuur.

COÖRDINATOR
OPeN AANbOD

diReCteUR CLiËntenZORG

Cliëntenzorg biedt residentieel “verblijf”. Dit kan in 36 woningen in 4 Woonzorgunits telkens onder aansturing
van één coördinator. Elke unit krijgt een activiteitenteam voor dagbesteding en bewegingsactiviteiten van de
cliënten die er verblijven.

COÖRDINATOR
veRblIjf

Cliëntenzorg en Bedrijfsondersteuning zijn de twee grote afdelingen in onze nieuwe structuur. Aan het
hoofd van elke afdeling staat een directeur.

COÖRDINATOR
veRblIjf

Kijk even mee naar de tekening op de volgende bladzijde.

aLGeMeen diReCteUR

Het GielsBos wil klaar staan met een breed en flexibel dienstverleningsaanbod dat een passend antwoord geeft
op noden en vragen van kinderen en volwassenen met een beperking. Om deze verruiming van ons aanbod te
kunnen realiseren was een aanpassing van de interne organisatiestructuur een eerste en noodzakelijke stap.
Onze nieuwe structuur is een efficiënte en wendbare organisatie die inspeelt op de uitdagingen in de toekomst.
We leggen een stevige onderbouw met een ruim team van teamleiders die dicht bij de cliënt en de medewerkers
functioneren. Deze teams en diensten vormen de bouwstenen van de organisatie. De hulpverlening die van
hen uitgaat willen we kleinschalig blijven organiseren. We doen ook een efficiëntieoefening: we kiezen voor
minder coördinatoren en directie.

Raad Van BeStUUR

Ook Het GielsBos staat de komende jaren voor belangrijke uitdagingen want de omgeving waarin we
werken zal ingrijpend veranderen. We staan aan de vooravond van de Persoonsvolgende Financiering.
Tegelijkertijd worden op verschillende beleidsniveau’s besparende maatregelen genomen en stapt de sector
in zorgvernieuwingsprojecten MFC en FAM.

COÖRDINATOR
veRblIjf

Iemand zei ooit: “Veranderen is zoals ademen, wie het niet meer doet is dood!”. Een krasse
uitspraak, maar één die wel goed aangeeft dat organisaties voortdurend veranderen,
en dat veranderen eigen is aan levensvatbare en levenslustige organisaties. De wereld
om ons heen is in beweging, en organisaties moeten mee in de stroom van verandering.

COÖRDINATOR
veRblIjf

diReCtieSeCRetaRiaat

Een nieuwe organisatiestructuur

diReCteUR BedRiJfSOndeRSteUninG

Een wereld in beweging
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Erik Devocht
vrijwilliger

Al van bij het binnenrijden was het duidelijk: men laat niets
onverlet om de bezoeker goed te ontvangen. We lieten de auto
achter op een ruime parking en werden vervolgens met een
pendelbus netjes op het domein afgezet.
Tijdens de korte rit maakten we toevallig kennis met een tevreden
moeder wiens dochter op Het GielsBos verblijft.
Klaverveld 3 organiseerde een familiedag en ik voelde me gevleid hierop als
vrijwilliger ook te zijn uitgenodigd. In een huiselijke sfeer werden we gastvrij
ontvangen en maakten wij voor de eerste maal kennis met Youssefs familie.
Vervolgens verrasten we in Merel 1 onze andere pupil, Mike. Samen volgden we
een uitgestippelde route achter de schermen, met boeiende en verhelderende
informatie over opvang en omkadering. Velen stonden klaar om enthousiast alle, zelfs
onuitgesproken, vragen te beantwoorden. En het was ook plezierig om veel nog steeds
geëngageerde oud-bekenden te ontmoeten. We moesten ons alzo nog reppen om in de
feesttent het optreden bij te wonen van het huisorkest.
Guido Belcanto, die hen muzikaal ondersteunde,
moest ondervinden dat hij eens niet de
grootste ster op het podium was.
De dag was (te) vlug voorbij, maar
wees gerust: in Het GielsBos is
elke dag een dag van Zorg!

Dag van
de zorg

Enkele reacties
van bezoekers:

15 maart 2015 was het zo ver. Dagen, weken,
maanden van voorbereiding, en eindelijk was
de dag aangebroken. De laatste paadjes waren
geveegd, de laptops en projectors getest,
de infostands klaargezet, de wandelroutes
beproefd en van pijltjes voorzien. We waren
er klaar voor.

“Wij passeren hier al jaren en dachten
steeds dat de mensen hier enkel verzorgd werden
en in hun stoel zaten. Wij zijn er echt van verschoten
wat hen nog allemaal wordt aangeboden
en wat zij nog kunnen. We hadden er geen idee van!”

Nog voor de klok 10u sloeg, mochten we onze eerste
vroege vogels al verwelkomen.
Zeven uur later zouden we afkloppen op een 2000 à
2500 bezoekers. Zowel familieleden van bewoners
en medewerkers als bezoekers uit de omgeving,
iedereen wilde graag een kijkje nemen in Het
GielsBos.
Een handvol charmante bewoners bemanden samen
met de driekoppige directie en enkele medewerkers het
onthaal. Wie zin had, kon zich meteen neervlijen om een
eerste indruk op te doen: Sine van de audiovisuele dienst had
zichzelf overtroffen met enkele ontroerende filmpjes over de
vrijwilligerswerking en de dagopvang Tielen.
Vervolgens “Het parcours”: langs kronkelende paden gebouw in,
gebouw uit. Sommigen stapten flink door en kwamen een uurtje later
al aan in de grote tent om hun dorst te laven, anderen besteedden wat
meer tijd aan de wandeling en alle informatie die hen werd aangeboden.
Heel wat diensten stelden zich vol overgave voor met informatieve en
aantrekkelijke infostands.
‘s Namiddags zorgde iedereen dat ze omstreeks 16u in de tent aangekomen
waren voor het muzikale hoogtepunt van de dag: Guido Belcanto
die samen met Briezz het beste van zichzelf gaf.
Wat een gloed van voldoening op ieders
gezicht in die overvolle tent!
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“Hier wordt echt geleefd! Het lijkt mij hier gezellig vertoeven.
Jullie zijn er in geslaagd een gezellige leefsfeer te creëren.”

ENORM
dankjewel

aan alle medewerkers van
Het GielsBos. Jullie hebben
deze dag waargemaakt, en ieder
compliment dat we ontvingen
is voor jullie! Niet alleen de
organisatie van deze dag, maar
vooral ons dagdagelijks werk
maakte indruk, en dat is
Liesbet
niet voor niets!
Govaers

“Een dikke pluim voor wat hier allemaal wordt gemaakt.
Wie had gedacht dat dit mogelijk was met deze doelgroep?!”
Na bezoek aan de ondersteunende diensten en de elektrowagens
deed een bezoeker de volgende uitspraak:

“Amaai dat is hier indrukwekkend,
het is hier echt een heel dorp”.

Nog een bijzondere vermelding voor onze sponsor

Dankzij hen konden we kosteloos heel wat muren
langs het Parcours van Dag van de Zorg opfrissen
met mooie, kleurrijke foto’s van onze cliënten.
Bij het ter perse gaan van dit boekje is maart al
even achter de rug, maar onze cliënten, bezoekers
en medewerkers staan nog dagelijks versteld van
zoveel kleurige en scherpe beelden.
Heb je dus interesse in krasbestendige fotoafdrukken op groot formaat, wij kunnen Chromaluxe
van harte aanbevelen! Meer info vind je op
www.mychromaluxe.com.
Leven in Het GielsBos
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Begin maart 2015 opende de gemeente Kasterlee haar
‘dorpsrestaurants’ in Lichtaart en Tielen. In juni zal
ook Kasterlee toetreden met een sociaal restaurant
in het nieuwe WZC Aquamarijn. Toen we hoorden
dat de dienst Welzijn op zoek was naar een geschikte
locatie in Tielen, hebben we niet lang geaarzeld: ons
gebouw in de Kerkstraat 3 was ideaal!

Heb jij interesse?

Sinds einde 1993 was ’t Margrietje op dit adres
gehuisvest. Nu de atelierwerking voornamelijk
verhuisd is naar De Bijenkorf in Gierle enerzijds en de
Kerkstraat 27 in Tielen anderzijds, konden we creatief
zijn met de vrijgekomen ruimte.

Reserveren kan op de welzijnsdienst (014 55 83 22) of
welzijn@kasterlee.be (ten laatste op maandag 12 uur).
Wie een vervoersprobleem heeft kan een seintje
geven (1 euro voor een enkele rit).

Iedere dinsdag zijn inwoners van Kasterlee welkom
om 12 uur.
Voor een volledige warme maaltijd betaal je 8 euro.
Ook dieetmaaltijden zijn mogelijk.

Ongetwijfeld hebben de goede naam en faam van ’t
Margrietje geholpen om van dit sociaal restaurant
onmiddellijk een succes te maken. Wekelijks tellen we
15 tot 20 tevreden klanten! Maandelijks is er ook in de
namiddag een activiteit.

Lokaal dienstencentrum
Harten Drie
Leo Van Miert 65 jaar!
Leo Van Miert, geboren te Oud-Turnhout op 11 mei 1950, is onlangs 65 jaar oud geworden. Een ideaal moment
om hem even danig in de bloemetjes te zetten. Leo is immers al jaren een dragende kracht voor Het GielsBos
en haar cliënten.
Leo werd in maart 2002 als provincieraadslid van de provincie Antwerpen door de raad van bestuur aanvaard
als stichtend lid (nu effectief lid) van de Stichting Gehandicaptenzorg Provincie
Antwerpen vzw (nu vzw Het GielsBos) en door de algemene vergadering
meteen benoemd tot bestuurder en penningmeester. Vandaag is
hij geen raadslid meer maar vervult als extern deskundige nog
steeds - met een massa expertise en bergen gedrevenheid de functie van penningmeester.
Daarenboven is Leo een échte levensgenieter, eminent
wijnkenner en de gulheid zelf. Delen met anderen zit in
zijn genen.
Namens het bestuur, de directie, bewoners en
medewerkers van Het GielsBos wensen we Leo
alvast een heel dikke proficiat en zeggen hem een
hele grote dankuwel voor de jaren van goede en
fijne samenwerking.
Miranda
Clijmans
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Paul
Vernelen

Leuk extraatje: Karin (rechts op de foto), bewoonster
van tehuis Tielen, heeft er een schitterende job bij. Zij
helpt opdienen en afwassen en is er de graag geziene
gastvrouw.

Dag allemaal,
Ik ben Hannah, 26 jaar en ik kom uit Lichtaart.
Oorspronkelijk kwam ik één dag per week naar de
Dagopvang in Tielen, want de rest van de week ging ik
nog naar school.
Sinds 18 mei 2015 ben ik gestopt op school en kom ik vier
dagen per week naar Tielen. Op woensdag heb ik een vrije dag.
Mijn programma is tijdens die vier dagen goed gevuld: zwemmen,
koken, relaxatie, creatief bezig zijn. Ik verveel mij niet!
De begeleiding plagen vind ik ook wel een leuke bezigheid!

&

Groetjes
Hannah

Samen met de andere gasten en begeleiding maken we er een leuke tijd van!

Guy
Bruyninckx
Leven in Het GielsBos
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Liefste François,

Hallo,

Of kan ik beter zeggen: “liefste Swake”? want zo
noemden we jou meestal! Je woonde al bijna 30 jaar
in Het GielsBos, en dit was echt je thuis geworden!

Of als we jou op zondagmorgen verrasten, en
vertelden dat je broer of zus je kwam oppikken, was
daar weer die geweldige lach! Je vloog dan rond
onze nek, en samen dansten we, terwijl jij ‘daar bij
die molen’ zong!
Je kon zo genieten van die dingen, en werken kon je
als de beste! Bij Nest en Francine ging je stalwerk
doen, voor de kalfjes zorgen. En ook daar heb je met
Francine heel wat gezongen en gedanst in de keuken,
bij een lekkere koffie, of een cola.

Getrouwd

Jij was
altijd attent
en lief voor je
begeleiders. Dan zei je
plots: ‘Gij hebt schoën oorbellen, zijn da nief?’

23 mei - Inne Geenen (begeleidster/opvoedster)
en Koen Van Herck

Overlijdens

Door de jaren heen liet je gezondheid je meer en meer
in de steek door je osteoporose, van een gebroken
heup tot 7 gebroken ribben! Maar je pijngrens was
zo hoog, dat niemand wilde voelen wat jij voelde op
het moment dat je dan toch al eens kloeg. Toen dan
in maart het genadeloze verdict viel, zorgden we
ervoor dat je zo weinig mogelijk pijn had.
Maar stilaan doofde je vlammetje. Ondanks dat je
bleef geloven dat je ging genezen, zei je soms: ‘Ik zen
goe ziek hé?’ Je hebt gevochten en gestreden als een
beer Swake. Nu is ’t tijd om te rusten en hierboven
een sigaretje op te steken!
We missen je elke dag!

Vos 6

Nathan is mijn naam,
tot voor kort zonder faam.
Nu sta ik in deze krant,
dat vind ik echt plezant.

Hilde
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In de stilte van de nacht was het soms helder, donker, grauw, koud, warm, nat, zacht...
Samen deelden we de perikelen van de nacht.
Zo vaak hebben we het zien donker worden en opklaren.
Bij het ochtendlicht de vogels horen fluiten en de haan kraaien.
Fietsten we een tochtje, wandelden en babbelden we over de dingen
des levens.
We missen je hier beneden, het is een lege plek, een groot gemis,
alleen nog maar herinneringen wat er over is. Het is moeilijk te
geloven dat je er niet meer bent.
We zouden o zo graag nog eenmaal samen de nacht ingaan.
We worden verplicht vaarwel te zeggen aan de alledaagse
dingen, vergeet het onmetelijk gemis, want het leven tijdens
de nacht brengt vele herinneringen waarbij we aan jou
denken.
’s Nachts in het donker, turen we naar boven en kijken we
naar de maan.
En zien we tussen alle sterren, een prachtige
ster staan.
Els Beullens,
Het is een bijzondere en geeft heel veel
collega van de
licht.
nachtdienst
Hilde, het ga je goed daarboven.

20 april - LEON, zoontje van Caroline Vangestel
(begeleidster/opvoedster) en Jef Donders
1 mei - SENNE, zoontje van Heidi Caris
(medewerkster PPD) en David Daneels
16 mei - MARTIN, zoontje van Saskia Baert
(medewerkster PPD) en Don Wijnands
21 mei - AMELIE, dochtertje van Kirsten Denis
(medewerkster logopedie) en Tom Lambrechts

Mijn verblijf startte hier op 19 mei,
maar nu hoor ik er pas helemaal bij.
Jullie komen me vast nog tegen,
want wandelen doe ik graag langs alle wegen.
Toffe geluidjes doen het steeds weer,
Hiervan lach ik keer op keer.
Nog zoveel meer met wat ik lach,
maar dat vertel ik een andere keer als het mag.
Vele groeten van deze kapoen,
vanuit het Rozendries, met een dikke zoen!
Nathan

9 februari Theo Swaan, schoonvader van Ria Beyens
(medewerkster keuken)
20 februari Jozef Heireman, schoonvader van Lief
Melis (begeleidster/opvoedster)
20 februari Nico van Moorselaar, schoonbroer van
Veerle Van Eynde (medewerkster Acti-team)
23 februari Jef Neefs, schoonbroer van May Van
Bouwel (huishoudhulp)
25 februari Jos van der Kaa, schoonvader van Elke
Quirynen (huishoudhulp)
2 maart Rita Bollansée, schoonmoeder van Peter
Raeymaekers (teamleider verblijf)
13 maart Niels Vissers, bewoner van Rozendries 3
20 maart: Jef Verstrepen, grootvader van Sandy
Verstrepen (begeleidster/opvoedster)
4 april Agnes Van Dun, schoonmoeder van Inez Van
Gorp (begeleidster/opvoedster)
11 april Alois Van der Auwera, vader van Terry Van
der Auwera (begeleidster/opvoedster)
15 april Jan Govaerts, vader van Rita Govaerts
(huishoudhulp)
22 april François Van Gestel, bewoner van Vos 6
25 april Maria ‘Dymphna’ Danckers, grootmoeder
van Heidi Roefs (medewerkster administratie)
7 mei Hilde Snels, medewerkster nachtdienst
7 mei Alice Janssens, schoonmoeder van Hilde
Renders (stafmedewerkster)
9 mei Elisabeth Mols, schoonmoeder van Andy
Verbeek (medewerker technische dienst)
10 mei Yves Van Belleghem, vader van Bernard Van
Belleghem (coördinator verblijf)
23 mei José Wouters, moeder van Magda Eynhouts,
bewoner Merel 3
24 mei Hilda Verbeeck, moeder van Filip Stevens,
bewoner Merel 3
Leven in Het GielsBos

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!

Geduld was lange tijd niet je sterkste kant: je
leefde van de ene tas koffie naar de andere, van
sigaretje naar sigaretje. Je genoot zo hard van
die kleine, extra manieren! 1001 dingen hebben we
uitgeprobeerd om jou dat ‘wachten op het volgende’
steeds zo aangenaam mogelijk te maken. Kilometers
hebben we met jou afgelegd, want dan ging de tijd
voorbij. Pas toen de time-timer (een klok die de tijd
zichtbaar laat wegtikken) op de markt kwam, werd je
wat rustiger. Uren heb je letterlijk op die klok zien
wegtikken. En als we er dan met je koffie of sigaret
stonden, verscheen je mooiste glimlach op je gezicht.
Want niemand kon zijn ogen laten fonkelen en zo lief
lachen zoals jij!

Geboren
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AGENDA
Van 29 juni t.e.m. 3 juli en
van 6 t.e.m. 10 juli
Jongerenkampen in Het GielsBos

15 juli, 19 augustus en 17 september
Muzieknamiddag in het Ontmoetingscentrum

29 juli
Muziekfestival op de voetbalweide

1 augustus
Halve Marathon (Estafettenloop)
i.s.m. de Afstandlopers van Vosselaar
in Het GielsBos

7 augustuS
Luchtdoop

SEPTEMBER
opening belevingsbad en
wellnessruimte

Op vrijdag 5 juni
verzamelden de collega’s van Het GielsBos
voor hun jaarlijkse personeelsfeest.
We gooiden de beentjes los tijdens een
heus dansfeest. Zo leren we elkaar ook eens
op de dansvloer kennen!

