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Dag lezer,
De zomer komt er aan! Altijd een periode om, nog
meer dan anders, goedgemutst, lichter gekleed en
terrasjesgezind rond te lopen. Dat is op Het GielsBos niet
anders, natuurlijk niet.

4

Stel je voor, onder een grote parasol bij zonnig weer,
drankje en ijsje bij de hand, gezellig keuvelen of stilletjes
genieten van het kijken naar… Wat heeft een mens dan
nog meer nodig? Wel: GielsBos! en bij deze is aan die
wens ook voldaan....
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Colofon

We nemen je mee in de nieuwe wereld vol van verandering,
kijken even terug op de griepcrisis die ons trof en staan
stil bij 40 jaar Het GielsBos. Je zal merken dat daar geen
midlife-crisis bij te pas komt. We deden opnieuw mee
aan de Special Olympics, in Moeskroen deze keer. En
nog zoveel meer. Woord en beeld. Een suggestie: lees
niet alles in één ruk uit, doe er enkele terrasjes meer
over, goed voor hart en bloedvaten en voor een mooie
glimlach waar je goed gezind van wordt…
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KORTE BERICHTEN
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Dubbel Feest
Jullie waren fantastisch!
’s Ochtends zag het weer er niet al te veelbelovend uit, maar
we vertrouwden er op dat de weergoden ons goedgezind
waren… En zo gebeurde het dat ons Dubbel Feest een
zonovergoten festijn werd met vrolijk gezelschap,
voorzichtige zowel als uitbundige danspasjes, veel dorst,
een hartig hapje en een fris ijsje. De dag vloog sneller voorbij
dan een per ongeluk ontsnapte bos ballonnen.

Vrijwilligersfeest
Woensdag 7 maart was de dag dat we onze vrijwilligers
nog eens in de bloemetjes zetten, en met een grote
opkomst werd het weer een gezellig en vrolijk feest.
Na een heerlijke feestmaaltijd, genoten we van het
toneelgezelschap Paljas met het stuk ‘Oude Koeien’.

Als klap op de vuurpijl trokken de Romeo’s wegens hitte al
snel hun jasjes uit, tot groot jolijt van het uitgelaten publiek,
dat met pancartes duidelijk maakte dat ze pas naar huis
gingen als ieder meisje was gekust. Ondanks hun goede
humeur vonden de Romeo’s dat een opdracht waar hun
charmes niet tegen opgewassen waren. Zij gaven toch het
beste van zichzelf, en het publiek eveneens.
Aan alle aanwezigen: dank voor jullie vertrouwen in het weer
en jullie goesting om samen te feesten.
Aan de organiserende collega’s en helpende handen: wat een
berg werk hebben jullie verzet voor één geslaagde namiddag
plezier voor jong en oud! Met meer dan 700 aanwezigen op
de teller kunnen we jullie alleen maar hartelijk bedanken
voor jullie onvermoeibare inzet.
Op naar de volgende 40 GielsBos-tische jaren!

Agnes

P.S.
Op de achterzijde
van dit boekje vind
je een fotoreportage
van deze zonnige
namiddag.

Beter laat dan nooit
in de bloemetjes!
Vorige zomer werd Agnes 60. Dat
werd gepast gevierd, en de familie
had een verzoekje om deze bijzondere
verjaardag in dit magazine te vermelden.
Door allerlei omstandigheden bereikte
dat verzoek onze redactie veel te laat.
Daarom maken we het deze zomer goed
met alvast een 61ste verjaardagswens
voor Agnes, die in juli ongetwijfeld weer
een mooie taart - met nog een extra
kaarsje erbij - gepresenteerd zal krijgen.
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Gefeliciteerd,
Agnes!
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INTERVIEW: GRIEPCRISIS
Als iedere bewoner was ingeënt, hoe verklaar je de overlijdens dan?

PREVENTIE

PREVENTIE
PREVENTIE

“op die nagel blijf ik kloppen”
DIRECTEUR CLIËNTENZORG
GUY BRUYNINCKX
BLIKT SAMEN MET OUDER
HANS WOLLENS TERUG OP DE
VERWOESTENDE DOORTOCHT
VAN DE GRIEP.

27 FEBRUARI, EEN RITJE IN DE WAGEN MET SCHOONBROER BART. “BEN JE NIET ONGERUST NA DIE
DRIE GRIEPDODEN IN GIELSBOS?”, VRAAGT HIJ ME. HET VRAAGTEKEN BOVEN MIJN HOOFD MOET
ZICHTBAAR GEWEEST ZIJN. “WEET JE DAT DAN NIET, IK HEB HET VANMIDDAG OP DE RADIO GEHOORD?”
NEE DUS. EEN BELLETJE MET KLAVERVELD, DE LEEFGROEP VAN ONZE NIELS, BEVESTIGT HET NIEUWS.
VERSTERKT HET NIEUWS ZELFS. NIET DRIE MAAR LIEFST VIJF OVERLIJDENS IN ÉÉN WEEKEND. VIJF
DODEN: EXCUSEER?

Roos Van Bruggen, communicatieverantwoordelijke
binnen Het GielsBos, herinnert het zich nog goed. “Ik
ging het laatste weekend van februari met een gerust
hart naar huis. Toen ik enkele dagen later terug in Het
GielsBos kwam: ‘bang’ die mokerslag. We waren met
vijf mensen minder!”
Guy Bruyninckx, directeur “Zorg”, zag vanop het
thuisfront het probleem uur na uur groeien.
“Ziektekiemen in de winter: dat is elk jaar een heel
gevaarlijke periode is, zeker voor onze meest
kwetsbare bewoners. We hadden dan ook, zoals
steeds, de nodige maatregelen getroffen. Maar dan
plots, het ene bericht na het andere in mijn mailbox:
één overlijden, twee overlijdens,….. maandagochtend
liep de teller op tot vijf overlijdens, op enkele dagen
tijd! Het was zo onwezenlijk. En ook, wat zou de
toekomst brengen? Kon het nog erger worden? Niets
was nog zeker. Het was dus een kwestie van alle
maatregelen te treffen om de ziekte in te dammen
én hierover zo duidelijk mogelijk te communiceren.”

6.

Leven in Het GielsBos

Vijf overlijdens, hoe zit het dan met griepvaccinaties
binnen het GielsBos?
“Om correct te zijn: de griep heeft niet vijf maar drie
bewoners geveld. Twee bewoners zijn toevallig ook
dat weekend gestorven, die waren echt al op het
einde van hun levenscyclus. Wat preventie bij onze
cliënten betreft, is de situatie duidelijk: iedereen was
ingeënt, tenzij hun familie dat manifest weigerde.
Voor het personeel is de situatie anders. We bieden
iedereen aan zich gratis te laten inenten en we voeren
daar ook actief campagne rond. Maar dit opleggen,
verplichten, kunnen we niet. En sommigen doen het
ook jammer genoeg niet. “Ik word er ziek van”, zegt de
ene. “Dat is alleen maar winst voor de farmaceutische
industrie”, beweert de andere. Ik denk soms: zelfs
Marc Van Ranst (noot: de bekende viroloog) zou hen
niet kunnen overtuigen.”

Sowieso is het belangrijk om te weten dat een griepvaccin nooit bij iedereen 100% bescherming biedt. Het
maakt je bovendien alleen weerbaarder maakt voor de varianten die in het vaccin zijn opgenomen. Onze
griepvaccins zijn zoals steeds door de Vlaamse overheid geleverd, en in het najaar toegediend. We hebben
wel vernomen dat in de loop van de winter via andere kanalen een tweede vaccin verdeeld werd, met een iets
ruimere, bredere werking. We hebben op het hoogtepunt van de piek overwogen onze cliënten een tweede
keer in te enten met dit tweede vaccin, maar toen was het feitelijk daarvoor te laat.

Het ergste leek gelukkig na dat eerste weekend
voorbij?
“Dat klopt maar dat wisten we toen helemaal niet.
Er zijn in de weken nadien nog enkele andere
bewoners echt door het oog van de naald gekropen.
Na dat bewuste weekend hebben we meteen
crisisoverleg gehouden en voerden we extreem
strenge hygiënemaatregelen in (o.a. gebruik
van mondmaskers, handschoenen, schorten)
en strikte afspraken gemaakt omtrent contact
tussen woningen onderling en met externen. In de
praktijk heeft de hele epidemie voor ons bijna twee
maanden geduurd. Sommige leefgroepen konden
snel “griepvrij” worden verklaard, terwijl andere
lange tijd strenge beperkingen kregen opgelegd. We
evalueerden de situatie constant en pasten, indien
nodig, de maatregelen gericht aan. En ja, dat leidde
soms tot verregaande vrijheidsbeperkingen. Heel
storend, maar het moest. Tot en met de paasvakantie,
tot midden april dus, bleven we het zekere voor het
onzekere nemen. Zeker bijeenkomsten waar veel
mensen bij elkaar kwamen, ik denk dan aan grote
activiteiten in het ontmoetingscentrum, waren tot
dan volstrekt taboe.”
Hoe hebben
verwerkt?

de

nabestaanden

het

voor iedereen die ons door die moeilijke periode
heeft geloodst: de artsen, de medische dienst, de
mensen op de woningen,... Ik kan daar geen enkele
kanttekening bij plaatsen.”
En op preventief vlak?
“Daar moeten we nòg meer op inzetten. Maken
we gebruik van het beste vaccin? Worden alle
hygiënische maatregelen goed toegepast? Hoe
overtuigen we hardleerse medewerkers om zich toch
te laten inenten? Dat zijn nagels waarop ik zal blijven
kloppen. Kijk, niets of niemand zal verhinderen dat er
in de toekomst nog onverwachte overlijdens zullen
zijn. Maar we moeten wel de risico’s zoveel mogelijk
proberen te beperken. Nu heeft de griep ondanks
onze voorzorgen drie mensen geveld. Ik mag er niet
aan denken wat we zouden hebben beleefd mochten
we helemaal niet hebben gevaccineerd.”

Hans
Wollens
Vader van
Niels

nieuws

“Naar mijn aanvoelen is alles heel sereen verlopen.
Natuurlijk was het afscheid onverwacht en te
vroeg maar de families beseften dat wij er alles
aan hebben gedaan om hen te helpen. En ze
wisten natuurlijk al langer dat dat hun broer,
zus, zoon of dochter tot een heel delicate
doelgroep behoorde. Je mag nooit vergeten
dat gemiddelde levensverwachting van onze
cliënten, zeker in een kwetsbare woongroep
zoals bv. Rozendries, een pak lager ligt dan
het gemiddelde van de maatschappij.”
Denk je soms niet: dit of dat hadden we
beter kunnen doen.
“Vanaf het uitbreken van de epidemie,
hebben we naar mijn aanvoelen het
probleem heel sterk aangepakt. Een interne
communicatie op maat. Zoveel mogelijk
paniek proberen te vermijden. Specifieke
acties, maatregelen voor het ganse GielsBos,
constant evalueren en bijsturen,… Chapeau
Leven in Het GielsBos
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Het laatste weekend van februari 2018 zullen we niet snel vergeten.
In een genadeloze samenloop van omstandigheden moesten we op enkele dagen tijd afscheid nemen van niet
minder dan 5 van onze cliënten. Vertrouwde en geliefde gezichten, die hier al jarenlang thuis waren, werden in
een vingerknip van ons gescheiden.

Lieve Jan,
Hoor jij het ook daarboven? De kinderliedjes, die zo zachtjes
op de achtergrond spelen? Wat kon je hier van genieten,
rammelend met jouw parel. Vaak met een schaterlach die
een zekere warmte gaf bij ieder van ons... Die schaterlach
nam beetje bij beetje af en dan zagen we enkel nog die lieve
blik die 1000 woorden sprak. Je was sterk, maar aan alle
mooie liedjes komt een einde... Ook aan jouw liedje.

We wisten al langer dat Jan en Jean-Pierre in een laatste levensfase beland waren, maar wie had kunnen
denken dat zij beiden op dezelfde dag zouden heengaan?
Roger, Jan en Maria… op een mum van tijd sloeg de griep toe met de ondenkbare gevolgen.
Het hele GielsBos was in shock, niemand kon goed bevatten wat er gebeurd was.
Nog maar nauwelijks was het nieuws tot ons doorgedrongen of we moesten in actie komen: alles moest op
alles gezet worden om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, interne en externe communicatie
moest zonder uitstel de deur uit, prioriteiten moesten gesteld worden.
Actie dus. Gerichte actie.
Nu dit alles achter ons ligt (gelukkig heeft de epidemie niet meer slachtoffers gemaakt), nemen we de tijd om
terug te blikken en afscheid te nemen.
We leven mee met de families en leefgroepen die een geliefde medemens verloren zijn.

Daag Roger,
dada, dadada
Hoe ‘hard’ we jou zullen missen, ons ‘Zjeeke’!
Met je guitige lach, je deugnieterij en die zalige blik
op je snoet als je aan het genieten was.
En genieten, dat kon je. Heel de dag vroeg je ons om
over je rug te wrijven of te krabben in niet mis te
verstane taal. Je nam onze handen en trok die in de
richting van je rug, ging dan zelfs helemaal naar voor
hangen, opdat we er zeker goed zouden aankunnen
en geen plekje zouden overslaan. Je was ook zo
graag in onze buurt en liefst zo dicht mogelijk, zodat
we wel eens blauwe enkels hadden van het botsen
met je rolstoel of regelmatig er over struikelden,
waar je dan weer veel plezier in had.
Wanneer we de avond voor je broer Fons kwam
zijn foto voor je ophingen, begon je te stralen.
Want dat waren echte verwendagen: smullen van
lekkere wafels en gebakjes, heel de tijd over je rug
gewreven. Fons heeft supergoed voor jou gezorgd,
je was telkens zo gelukkig nadien.
Je was ook een regelmatige bezoeker bij andere
Merel-woningen: dan zat je bij hen in het
salonnetje of soms verstopt in hun badkamer.
Dan wist niemand waar je gebleven was, maar
daar trok jij je niks van aan. Jij deed waar je
zin in had en gelijk had je.
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Er waren natuurlijk ook mindere dagen: dan had je
nergens zin in, ook rugje krab hielp dan niet. Dat was
zo sinds je papa overleden was en daarna je mama.
Het gemis bleef en wij konden helaas niet meer doen
dan er zijn voor jou.
Je was al eens enkele keren flink ziek geweest, maar
telkens kwam je er weer bovenop, want je was nog
niet klaar om te gaan. Ook nu niet: na een fantastisch
begin van het jaar sloeg de griep toe en werd je totaal
onverwacht van ons ontnomen.
Veel te vroeg, we hadden nog zoveel gepland voor
jou.
Dat we jou gaan missen staat vast.
Het gaat je goed mijn vriend, laat nu maar goed over
je rugje wrijven door je papa en mama.
Daag Roger, dada, dadada
Merel
4

Het was een mooi lied, Jan! Rust zacht.
Rozendries
5

Dag Maria,
“Komde gij werken?”
“Komde gij mij wassen?”
“Gij kunt mij goed wassen!”
“Wanneer gaan wij eten?”
“Wa gaan wij eten?”
“Mak ik koffie hemme?”
“Mak ik ne koek hemme?”
“Merci he!”
“Waar is mijn karreke?”
“Trekt is aan mijn karreke!”
“Wanneer komt oze Louis, en oze Wies, en Paula en Josee?”
“Kom is meske!”
“Ga mijn nachtkleed is halen!”
“Kom mij is prikken!”
“Den Bernard hee mijn bollen gepikt. Gaat die is halen!”
“Waar liggen mijn lappekes?”
“Ik hem ne nieve rok. Kom is kijken!”
Dit is maar een kleine greep uit de dingen die we elke dag opnieuw te horen kregen en die jou zo typeerden.
Wat is het stil geworden nu.
Wat is het wennen zonder jou, Maria. We hebben zoveel gelachen, zoveel beleefd.
Herinneringen om voor altijd te koesteren.
Nu mag je “sjallekes” gaan breien hierboven,
Ik weet zeker dat iedereen die jou is voorgegaan, nu zit uit te kijken naar je komst!

Merel
4
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Digitalisering

Jan,
Een aantal jaren geleden kroop je door het oog van de naald na een verkeersongeval. We dachten dat je het
niet zou halen, maar wonder boven wonder kwam je er toch door. Daarom is het nu zo onwezenlijk dat je deze
griep niet kon overwinnen.
Jij was er 1 uit de duizend, altijd even vrolijk; steeds te vinden voor een feestje. Dan stond je op de eerste rij
en als het mocht zelfs op het podium. Samen met de artiesten nam je na het concert het applaus in ontvangst.
Was er geen feestje dan maakte je je eigen feest wel met je hoedjes, slingers, ballonnen,…
Iedereen van Merel kende jou en jij voelde je overal thuis. Daarom nam je ook
altijd overal boekjes mee die wij dan nadien terug naar de juiste groep
mochten doen.

Gedaan met notaboekjes overtypen
Tot nog niet zo gek lang geleden deden onze
verpleegkundigen hun ronde met een schrift in de
hand, en noteerden daar al hun bevindingen in om dit
nadien uit te typen in het (digitale) medisch dossier
van onze cliënten. Dit was uiteraard veel dubbel
werk dus gingen we op zoek naar een alternatief.
We kwamen uit bij het handigste systeem: een
laptop en tablet in één, Windows gestuurd. Door dit
toestel kunnen we rechtstreeks schrijven in ORBISLOGBOEK en dus ook rechtstreeks communiceren
met de leefgroepen. Hoe directer de lijn van
communicatie, hoe beter. Onze collega’s die werken
in de leefgroepen kunnen dat bevestigen!

Weekends werden opgevrolijkt door de bezoekjes aan
Annemie en Willy, de vrijwilligers, die jou liefkozend ons
Janneke noemden. Of door de bezoekjes aan je familie, waar
je ook op handen gedragen werd.
Meen zei vroeger altijd dat ze met jou ging trouwen. Je kon
haar geen ongelijk geven. Daarom hopen we dat je nu samen
met Meen, de mammie en de pappie rijstpap met gouden
lepeltjes aan het eten bent.
We zullen je missen. Je zal voor altijd een speciaal plekje in ons
hart hebben.
Merel
2

Van ‘digitaal’ naar ‘digitaal en voor iedereen’
Sinds het bestaan van Het GielsBos, houden we van onze cliënten ‘een dossier’ bij met belangrijke informatie.
Vroeger was dat een (soms dikke) kaft. Later bewaarden we deze info digitaal. Sinds 1 januari 1999 werken we
met ORBIS-DOSSIER.
Omwille van allerhande evoluties was dit dossier aan vernieuwing toe. Een werkgroep maakte een nota met
richtlijnen over hoe dit dossier er best zou uitzien in de toekomst. Het doel was een dossier te maken dat
bruikbaar is voor elke cliënt en voor elke vorm van ondersteuning. Marianne Wouters, orthopedagoge, is
hiermee aan de slag gegaan. Ze heeft heel wat overleg gehad met verschillende
disciplines om zo telkens het dossier bij te schaven. Het resultaat is een
dossier waarin de cliënt centraal staat. Alle medewerkers die voor
een cliënt werken, kunnen de bouwstenen gebruiken die zij
nodig hebben. Het is discipline-overschrijdend opgebouwd,
wat informatie-uitwisseling vergemakkelijkt.

Lieve Jean-Pierre,
Hoe hevig je kon zijn, in al je enthousiasme met armen en benen,
zo ben je nu in alle rust van ons heengegaan. Een kleine zachte
zucht in de schemering van de zon, om stilletjes te vertrekken
naar het oneindige waar je lieve Moeke op je wacht. Wat kon je
toch genieten van dat haren wrijven van haar.
Ga nu maar ... Jean-Pierre, het is mooi geweest.
Rust zacht.
Rozendries
5
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WE LEVEN IN EEN WERELD VAN COMPUTERS, SMARTPHONES, TABLETS EN ANDERE DIGITALE SNUFJES.
DEZE ‘DIGITALISERING’ HEEFT OOK ZIJN INTREDE GEMAAKT IN HET ZORGLANDSCHAP. OF WE NU
VOOR OF TEGEN DIGITALISERING ZIJN, ALS ORGANISATIE EVOLUEREN WE MEE MET ONZE TIJD! IN HET
GIELSBOS PROBEREN WE DEZE NIEUWE HULPMIDDELEN OP EEN GOEDE MANIER TE GEBRUIKEN.

Enkele voorbeelden:

Op de boerderij had je ook je eigen plekje, met je voeten omhoog
aan de open haard. Fietsen met de tandem ernaartoe liet je
wijselijk aan ons over. Jij had het namelijk te druk onderweg om
naar iedereen te wuiven.

10.

in de zorg

Het vernieuwde multidisciplinair cliëntvolgend
dossier heeft alles in zijn mars om een goed
hulpmiddel te zijn in de dagdagelijkse
ondersteuning van onze cliënten.

Ine
Van Dun

Ilse
Eykens
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Een gepast
afscheid

In een wereld van verandering

Een nieuwe Merel 5,
van problemen naar oplossingen
HET IS AL HEEL VAAK GEZEGD EN HET ZAL ALTIJD OPNIEUW TERUGKOMEN: WE LEVEN SINDS KORT IN
EEN ANDERE WERELD. EEN WERELD VAN FLEXIBELE AANPASSINGEN EN CONSTANTE KLEINE EN GROTE
VERANDERINGEN OM MEER CLIËNTEN BETER EN VRAAGGESTUURD TE KUNNEN HELPEN. DE TIJDEN
VAN ‘ONE-SIZE-FITS-ALL’ IN EEN GIELSBOS DAT VASTGEKLIKT EN UNIFORM VOOR IEDEREEN BESTOND,
DIE ZIJN DEFINITIEF VOORBIJ. DAAR ZORGT DE PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING MEE VOOR, EN
DAT IS OOK GOED ZO.
Tegelijk: daar is werk aan, veel werk, héél veel werk
zelfs. De ‘omschakeling’ van Merel 5 is daar een mooi
voorbeeld van.
Wat was er aan de hand? Enerzijds had Het GielsBos
een behoorlijk aantal ‘open plaatsen’, kamers dus
om cliënten in te huisvesten en te ondersteunen.
Anderzijds zagen we een heel aantal cliënten met
‘moeilijk begrijpbaar gedrag’ die erg graag naar Het
GielsBos wilden komen, mét hun budget, maar waar
we dan weer geen geschikte plaats voor konden
vinden. Deze doelgroep vergt tenslotte een heel
specifieke aanpak en werking. Zij bleven dus in de
kou staan.
Wat doen we dan? We lossen dat op! Hoe? Met heel erg
veel energie, engagement en goede wil van iedereen
die betrokken is. Alle medewerkers, alle ouders, alle
cliënten. Een aantal van onze huidige cliënten die op
Merel 5 woonden zijn ondertussen verhuisd naar een
andere woning, een geschikte en goeie, naar de ‘open
plaatsen’ dus, met prettige compagnons en op maat
van hun vragen.

Zo komen op Merel 5 behoorlijk wat kamers vrij.
Kamers en een werking die aangepast worden aan
nieuwe cliënten, aan hùn vragen en noden. Daarvoor
is het ook nodig opvoeders/begeleiders in een ‘nieuw
team’ samen te brengen, een team dat de nieuwe
opdracht aanpakt op een gerichte manier. Ook dat
vraagt heel wat interne verschuivingen.

Dit team,
deze bewoners,
deze vrijwilligers …
ze moesten toch nog
een laatste keer samen
kunnen genieten.
En dat deden ze,
met volle teugen,
op vrijdag 18 mei.

Maar het lukt! Toegegeven: wellicht gaat dat hier
en daar nog aanpassingen vragen. Maar we staan
er erg goed voor. Dat mag gerust een schitterende
verwezenlijking genoemd worden. Zoiets is alleen
maar mogelijk door de ontzettend grote inspanningen
van een hele ploeg medewerkers uit alle diensten die
hier op erg korte termijn verschrikkelijk hard aan
gewerkt hebben. Die daarbij alle organisatorische
en vooral ook menselijke afwegingen maakten en
vastbesloten waren een oplossing voor iedereen
te vinden. Die met iedere betrokkene, cliënt, ouder,
medewerker het gesprek zijn aangegaan en niet op
een inspanning meer of minder gekeken hebben. Een
hele grote en dikke ‘chapeau’. Jullie maken mee Het
GielsBos tot een ‘thuishaven’ voor iedereen.
Guy
Bruyninckx

En wat denkt Team Merel 5?
Deze hele uitdaging is een enorme verrijking in
onze job. Er kwamen veel vragen, bedenkingen en
onzekerheden op ons af, maar we konden bij mekaar
terecht. Zo voelde ons team nog hechter aan dan
voordien.
Het besef dat ditzelfde team niet kon blijven bestaan
deed ons allemaal wankelen. Ieder kiest zijn weg en
dat is goed zo. Gelukkig dat de collegaatjes die zich
elders gaan inzetten niet te ver weg zijn, maar nog
dichtbij op hetzelfde paviljoen vertoeven.
Op dit moment voelen we ons nog een beetje
ontwricht: van de meeste bewoners die naar een
andere leefgroep verhuisden hebben wij al afscheid
genomen. We voelen ons nog kortbij, en checken
geregeld of het goed met hen gaat.

12.
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En tegelijk bereiden we ons voor op onze nieuwe
uitdaging. Het is zoeken, verkennen en afwachten,
het is vooral afstemmen… Afstemmen met heel
veel andere medewerkers van Het GielsBos, bv. met
praktische, handige medewerkers van de technische
dienst. De mensen die met ons meedenken en
uitkijken naar een goede opstart maken voor ons mee
het verschil.
Binnenkort starten we met nieuwe bewoners op
Merel 5. We zijn er nog niet maar we zijn als team
gesterkt in wat we tot nu toe realiseerden, en we
doen dat goed, vinden we zelf!
Merci aan alle mensen die met ons
mee duimen.

Team
Merel
5
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40 JAAR HET GIELSBOS: DEEL 2

Het GielsBos

1989 - 1998
TECHNISCHE
ATELIERS
EN DOOLHOF

Dit jaar viert Het
GielsBos haar 40-jarig
jubileum
In
iedere
editie van GielsBos!
1995
blikken we dit jaar terug op één
decennium Het GielsBos.

1989 Het GielsBos telt 224 personeelsleden en 199
residentiële bewoners.

1992 Paviljoen Vos gaat open.
1993 Het ontmoetingscentrum

‘De Lork’ wordt in

gebruik genomen.

1993 Afscheid van gouverneur Andries Kinsbergen

als voorzitter van de vzw in een heuse circustent: een
leuk cadeau voor onze bewoners! Hij wordt opgevolgd
door Charles De Weze, bestendig afgevaardigde van
de provincie Antwerpen.

1993

De psychopedagogische dienst schrijft voor
de eerste maal zijn ‘pedagogisch referentiekader’ uit
in een cursus van 174 bladzijden, ‘den blauwe boek’,
en vertaalt dit in een cursus van 10 namiddagen.
Rode draad zijn het ‘afstemmingsmodel’ en de
‘pedagogische driehoek acceptatie-houvast-ruimte’:
referentiekaders die vandaag nog steeds hun dienst
bewijzen.

1994

We nemen de technische ateliers
bijkomende autobergplaatsen in gebruik.

en

1996

Naar aanleiding van de pensionering van dr.
Lormans en het 25-jarig bestaan van de Stichting
organiseert de vzw een groot tweedaags congres in

1997
WIE WEET WAAR
DE WANDELVAKANTIE
IN 1997 HEEN GING?

14.
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Antwerpen onder de titel ‘Bezorgd voor verstandelijk
gehandicapten in de 21e eeuw’. Naast binnen- en
buitenlandse sprekers verzorgden ook medewerkers
van Het GielsBos talrijke symposia: een state-of-theart van onze expertise. Dr. Jacques Lormans wordt
als algemeen directeur opgevolgd door dr. Jan
Meireleire.

1997 Het eerste masterplan 1997-2007 formuleert

enkele prioritaire projecten die Het GielsBos de 21e
eeuw moeten binnen loodsen: wonen en werken
buiten de campus van Het GielsBos (supported living,
supported employment), aangepast wonen voor
GES-groepen, kwaliteitsvol wonen op de campus,
externe dienstverlening, kwaliteit van zorg- en
dienstverlening, multidisciplinaire samenwerking.

1997

Eindelijk wonen in het dorp! In september
1997 trokken 5 bewoners van Schildpad 3 en een
enthousiast team medewerkers in een huurhuis,
gelegen in de Kempenlaan te Beerse. Later kwam er
een 6e bewoner bij. (Zij verhuisden in 2008 naar de
Salamanderstraat, eerste verdieping.)

1998

De directie ontwikkelde een nieuw
communicatiekanaal om belangrijke beslissingen aan
alle medewerkers mee te delen, nl. de beleidsnota’s:
de voorloper van het latere kwaliteitshandboek. In
1998 verschenen de eerste 12 beleidsnota’s.

HERKENNEN JULLIE
ENKELE GEZICHTEN?

PAVILJOENSFEEST

1995

1993
1998

Voor de eerste maal wordt een strategisch
vormingsbeleid uitgeschreven: want een pro-actief
en geïntegreerd vormingsbeleid is een belangrijk
middel om de organisatiedoelen te bereiken. Het
vormingssecretariaat wordt opgericht en de
vormingsdatabase in gebruik genomen.

1998 Het GielsBos krijgt een officiële erkenning als

logeerfunctie, aanvankelijk voor 65 dagen per jaar,
later voor 150 dagen per jaar.

1998 De vzw organiseert in Antwerpen het congres

ZOMERFESTIVAL

‘Grenzeloos burgerschap: de vermaatschappelijking
van de dienstverlening aan mensen met een
verstandelijke handicap’. Het is de start van het
Europees project Community Care: gedurende 1
jaar werkt Het GielsBos samen met een organisatie
uit Nederland (Stichting Prisma, Waalwijk) en
uit Duitsland (Evangelische Stiftung Alsterdorf,
Hamburg) rond volwaardig burgerschap voor
personen met een beperking.

1994

1998 Het GielsBos telt 334 personeelsleden en 246
bewoners.

Bron: Historiek van Het
GielsBos n.a.v. 30 jarig
bestaan door Rik Van Looy
(28/08/2008); jaarverslagen
van de vzw.

Luc
Vanherck

HET JAAR
DAT WE EEN REUS
MAAKTEN

Stafmedewerker

1996

1998

Het GielsBos neemt het initiatief tot een
nieuwe
experimentele
ondersteuningsvorm
‘zorgtrajectbegeleiding’ en zet hiervoor een regionaal
samenwerkingsverband op. Een trajectbegeleider
staat los van het zorgaanbod en ondersteunt de
cliënt en zijn omgeving in zijn zoektocht naar de best
mogelijke ondersteuningsvorm. In de andere Vlaamse
provincies en in Brussel ontstaan gelijkaardige
experimenten. Prof. Bea Maes (KULeuven) doet
er onderzoek naar en publiceert er een boek over.
Tot 2003 werken in de provincie Antwerpen 2
trajectbegeleiders, maar dan valt het doek omdat er
geen subsidies meer gevonden worden.

1989
DE BIJENKORF

PLAYBACKSHOW
IN DE SPORTHAL

1994
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‘HET BEWIND’
Wist je dat er al sinds 1 september 2014
een nieuw beschermingsstatuut van kracht is?
EEN BESCHERMINSGSTATUUT BESCHRIJFT HOE JE IEMAND KAN BESCHERMEN DIE HET ZELF NIET
(MEER) KAN. DE OUDE BESCHERMINGSSTATUTEN ZOALS DE ‘VERLENGDE MINDERJARIGHEID’, DE
‘VOORLOPIGE BEWINDVOERING’ EN DE ‘VOOGDIJ’ WERDEN IN HET NIEUWE STATUUT OPGENOMEN. DIT
NIEUWE STATUUT NOEMEN WE ‘HET BEWIND’.
De nieuwe wet vertrekt vanuit volgende beginselen:
wat kan bv. een persoon met een beperking zelf
beslissen, bij welke beslissingen heeft hij of zij hulp
nodig en welke worden beter in hun plaats genomen?

Mevr. Schuermans, vrederechter van Hoogstraten,
houdt eraan om de familie en de cliënten uit te
nodigen voor een gesprek. De beschermde persoon
en zijn familie bepalen dus zelf mee hoe het
beschermingsstatuut er zou moeten uitzien.

Het vredegerecht van de verblijfplaats van jouw
kind is hiertoe bevoegd, dus niet het vredegerecht
waar jouw kind gedomicilieerd is. Dit betekent dat
voor alle cliënten met een beschermingsstatuut
die in Het GielsBos verblijven het vredegerecht van
Hoogstraten bevoegd is. Voor de mensen die cliënt
zijn in het dagcentrum is dit het vredegerecht van
hun woonplaats.

Een aantal van onze ouders of familieleden hebben
ervoor gekozen om de omzetting nog wat uit te
stellen. Indien de omzetting niet gebeurt voor 1
september 2019 zal die ambtshalve gebeuren. Dat
betekent dat de familie geen overleg zal hebben
met de vrederechter en dat er automatisch gekozen
wordt voor de zwaarste vorm van bewind.

Sinds 2015 komt de vrederechter en de griffier op
regelmatige basis naar Het GielsBos om het statuut
van onze residentiële cliënten om te zetten naar het
nieuwe bewind.

Wil je dit vermijden en geef je de voorkeur aan
een meer persoonlijke aanpak, neem dan contact
op met de sociale dienst. Zij helpen jullie graag
verder met al jullie vragen omtrent het bewind.

Lieve
Hallewaert

Integratie & Inclusie
“Dat kan ik ook!“
DE WOORDEN INTEGRATIE EN INCLUSIE VIELEN IN VORIGE EDITIES AL MEERDERE MALEN.
KORT UITGELEGD IS HET BIJ INTEGRATIE AAN DE PERSOON MET EEN HANDICAP OM ZICH IN DE
MAATSCHAPPIJ TE INTEGREREN. BIJ INCLUSIE MOET OOK DE MAATSCHAPPIJ INSPANNINGEN LEVEREN.
TWEERICHTINGSVERKEER DUS, MAAR WAT BETEKENEN DEZE WOORDEN NU IN DE PRAKTIJK? ZIE HIER
TWEE FRAGMENTEN UIT HET LEVEN VAN RUBEN, EEN KWIEKE BEWONER VAN MEREL 1.

Integratie

Inclusie

“Dat kan ik ook!”, met die woorden wilde Ruben,
een ferme jonge kerel, er op uit trekken. Weg
van de dingen die hem bekend zijn, weg van zijn
vertrouwde paviljoen. Hij wilde dolgraag eens
een dagje meedraaien met de mannen van de
technische dienst en daarnaast had hij de wens om
een keer in een echte schoolklas te zitten. “Ik kan
dat ook allemaal hoor!”.

De volgende dag reisde Ruben naar de Vrije
Basisschool ‘Omnibus’ in Tielen. Hij werd er
geïnviteerd door een klasje uit het zesde leerjaar
om er een kijkje te komen nemen én daarenboven te
komen gastspreken over zijn leven in Het GielsBos.
Samen met begeleidster Kristel ging hij maar al
te graag in op deze uitnodiging, want het goed
uitleggen, daar is hij een kei in.

Zo geschiedde. Op 26 april werd hij uitgenodigd om
eens een namiddagje mee de handen uit de mouwen
te steken op onze technische dienst en de dag nadien
mocht hij naar VBS ‘Omnibus’ te Tielen.

Kennismaken deden ze met een frietje en een
frisdrankje, voorzien door de klas, want met een
lege maag kan je niet goed spreken toch? Met veel
trots oreerde hij daarna over het wel en wee op
Het GielsBos en beantwoordde hij het spervuur van
vragen van de leerlingen met glans.

Voor Ruben startte zijn tweedaagse op de technische
dienst. Net zoals de echte werkmannen, trok hij
in werkplunje en met zijn “schoofzakske” richting
werkzaamheden. Eerst nog samen wat gezellig
keuvelen en eten met de mannen, zodat ze er stevig
tegenaan konden in de namiddag. Ruben hielp
met houtbewerking, hij leerde planken zagen en
timmeren. Samen met de schilders ging hij verven,
rondrijden met de camionette, enz… Genoeg om hem
te laten proeven van wat deze job inhoudt.
Ter afsluiting en bedanking had Ruben nog een kleine
attentie bij. Koffiekoeken!

Finaal nog met z’n allen een balletje trappen op de
koer tijdens de speeltijd. Dit kon dan ook op veel
belangstelling rekenen, ook van andere klassen! Qua
inclusie kan dit toch al tellen. En al die aandacht… Wie
zou het geen deugd doen?
Niels
Van Rooy

Ruben vond het een leerzame, maar toch vooral
zware werkdag. Alles toch wat onderschat, Ruben?
Volgens zijn collega’s deed Ruben wel zijn stinkende
best en mocht hij zeker nog eens terug komen. Dan
ook wel liefst weer met koffiekoeken natuurlijk…
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Voedsel weggooien...
wat een verspilling!

Hoe netwerken
actief bezig zijn met
de grootste dromen
van onze cliënten.

OF

Bert is een man met een plan. Hij wil
dan ook altijd aanwezig zijn wanneer
we met zijn familie samen zitten om
zijn individueel ondersteuningsplan op
te maken. Dit doen we om de drie jaar. En
het is ongelooflijk te zien hoe hij telkens heel
uitgesproken opkomt voor zichzelf.

ZOEK PATRICK
IN DE
VOEDSELBERG!

WE ZIJN NIET DE ENIGEN DIE ER VAN WAKKER LIGGEN. IN DE MEDIA LEES JE DAGELIJKS OVER
VOEDSELVERSPILLING, ZEKER DE VOORBIJE MAANDEN WAS HET EEN HOT TOPIC.
IN HET KADER VAN EEN VLAAMSE ACTIE ROND VOEDSELVERSPILLING IN DE WELZIJNSSECTOR HEEFT
HET GIELSBOS IN HET NAJAAR VAN 2017 GEDURENDE EEN WEEK METINGEN UITGEVOERD. DEZE
METINGEN WERDEN IN ALLE WONINGEN IN GIERLE UITGEVOERD DOOR HET TEAM VAN DE KEUKEN
ONDER BEGELEIDING VAN TEAMLEIDER PATRICK PORIAU. METEN OF EN HOEVEEL ETEN ER WORDT
WEGGEGOOID WAS EEN EERSTE STAP.
16 Vlaamse instellingen namen deel aan deze
metingen. De eerste resultaten waren schokkend:
op één week tijd noteerden zij samen een verlies
van niet minder dan 7.5 ton! Dat is gemiddeld per
voorziening bijna 470 kg voedsel dat per week wordt
weggegooid!

Een ingewikkelder probleem ligt bij de overschotten
die terugkomen vanuit de woningen. Deze zijn veel te
groot zijn en daar moeten we nog extra op inzetten
om het ook hier veel beter te doen. Dit kan enkel door
een heel goede samenwerking en afstemming tussen
de woningen en de grootkeuken.

Aan de hand van onze gegevens maakten we een
analyse van het probleem, om zo tot een plan van
aanpak te komen om voedselverlies tegen te gaan.

Belangrijk is dat de woningen de juiste aantallen of
hoeveelheden bestellen (voor maaltijden, fruit, beleg,
brood en droge voeding), en daar knelt natuurlijk het
schoentje. Zowel de eetlust van onze cliënten als
aanwezigheden zijn soms moeilijk te voorspellen.
Anderzijds roepen we op om regelmatig feedback
te geven aan de keuken zodat zij nog meer op maat
(grotere of kleinere porties) kunnen werken.

In onze eigen grootkeuken zijn we onmiddellijk in
overleg gegaan met de keukenploeg om het eigen
keukenverlies zoveel mogelijk te beperken. Op
niveau van het bereidingsproces in de grootkeuken
lukt dit ondertussen goed. Het is ook onze bedoeling
om zowel alle woningen, als de personeelsleden die
in het personeelsrestaurant komen eten, verder
te sensibiliseren om zo het voedselverlies tot een
minimum te herleiden.
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Samen hopen we om
verspilling tegen te gaan!

Hoe fijn het voelt als we er in slagen
om de dromen van onze cliënten
samen waar te maken!

In zijn laatste ondersteuningsplanbespreking is Bert
helemaal in de ban van belangrijke personen. Hij wil
naar de 7de dag gaan, ministers ontmoeten en hen
spreken.
In de 7de dag wordt er gedebatteerd en gepleit. Dit
is nu ook net datgene wat Bert doet om zijn wensen
duidelijk te maken. Het zijn soms dromen, wensen die
voor ons minder evident lijken maar wel wezenlijk
belangrijk zijn in het leven van Bert. Hij daagt ons met
deze vragen dan ook uit om buiten onze comfortzone
te denken. Hij dwingt ons, zowel zijn begeleiders
als zijn familie, om kansen te zien waar wij eerder
gevaren en angsten zien.
Met de opening van Bosheuvel in 2016 zagen we een
opportuniteit om een antwoord te bieden op zijn
vraag. We werkten achter de schermen een heel
scenario uit om Bert De hand van minister Vandeurzen
te laten schudden: zijn kostuum lag klaar, we werkten
een individueel dagprogramma uit en de begeleiding
was geregeld. En toen hoorden we dat de minister
last minute annuleerde. Gelukkig was Bert nog niet
ingelicht, maar onze plannen vielen in duigen.

Dus werd de nog grotere uitdaging voor ons: ‘Hoe
blijven we alert voor deze vraag?’
Onlangs vroeg de familie van Bert zijn individueel
ondersteuningsplan nog eens op. Twee dagen later
zat onderstaande foto in mijn mailbox, vanwege
Mien, de zus van Bert. Een foto van Bert … met
Vlaams minister Bart Tommelein! Ze schreef er bij:
‘Waar Bert al zo lang van droomde... op de foto mét
de minister !! ’
Zo’n mail is natuurlijk een blije verrassing. Te mogen
ervaren dat we, binnen de vele veranderingen
en tijden van onzekerheid, samen de dromen van
onze cliënten toch waar kunnen maken, en dit alles
verbeeld te zien in één foto… Het maakt een wereld
van verschil.
Annelies
Goolaerts

Mien, de zus van Bert, reageert:

onnodige
Patrick
Poriau
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Special
Olympics
LANG NAAR UITGEKEKEN,
VEEL OVER GEPRAAT EN
DAN WAS HET EINDELIJK ZO
VER. WIJ GINGEN NAAR SPECIAL
OLYMPICS! AANGEZIEN HET DIT
JAAR DOORGING IN MOESKROEN
EN DOORNIK, WAT TOCH EEN HELE
AFSTAND IS, HEBBEN WE SAMEN MET
ENKELE ENTHOUSIASTE COLLEGA’S BESLIST
OM ER EEN SPECIAL OLYMPICS KAMP VAN
TE MAKEN! 4 DAGEN EN 3 NACHTEN
WERDEN WE ONDERGEDOMPELD IN
EEN WERELD VAN SPORT EN
PLEZIER.

Woensdag
9 mei

donderdag
10 mei
Donderdagochtend
kwamen onze atleten van
de sportspelen meteen in actie.
Samen met andere teams werden ze
uitgedaagd om een aantal parcoursopdrachten
zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen.

Woensdagmiddag
verzamelden
alle
atleten gepakt en gezakt aan de
Waterlelie-bureau. Iedereen was er
klaar voor! De busjes werden ingeladen en
we konden vertrekken! Onder een stralende
zon reden we naar ons verblijf in Amougies. Daar
aangekomen kregen we meteen een rondleiding
en konden we onze koffers uitladen en bedden
opmaken.
Nadat alle praktische zaken achter rug waren
genoten we op het terras van lekkere sandwiches
en gingen we met een deel van de groep naar
de openingsceremonie. Wat een geweldige
ervaring op de markt van Doornik!
Vuur, spektakel, dans en zang!
De sporters genoten met
volle teugen.

Na de middag stond ook Peter in de startblokken bij de
atletiek. Bij hem stond de 5km op het menu! Nét tijdens zijn
loopnummer gingen de hemelsluizen boven Moeskroen
open maar zoals het een echte sportman betaamt, liep hij
vrolijk door richting eindmeet en behaalde een mooie 7de
plaats!
In late namiddag gaven Marc, Michel, Erna, Ludo
en Bert het beste van zichzelf in het zwembad
van Moeskroen. Eén voor één brachten ze de
25m borstligging tot een goed einde en
scoorden zo hun eerste medailles.
Michel behaalde brons en Bert
zelfs goud!

vrijdag
11 mei
Ook op vrijdag
moesten de sportspelers
weer vroeg uit de veren. Deze
keer stonden heel wat balsporten
op het programma. De spelers gaven
het beste van zichzelf en werden op
het einde van de dag beloond met een
prachtige medaille. Bij het zwemmen was
deze keer de 25m rugligging aan de beurt.
Marc, Erna en Bert zwommen zo snel
ze konden onder toeziend oog van
trainer Fons. Opnieuw maakten
we een zilveren medaille buit!
Proficiat Marc!
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7 maart - ELENA, dochtertje van Ellen Willems (begeleidster/
opvoedster) en Gwen Vanheusden
9 april - SCOUT, zoontje van Britt Geudens (begeleidster/
opvoedster) en Maarten Janssens
9 mei - SEPP, zoontje van Inne De Breuker (begeleidster/
opvoedster) en Wouter Faes

randanimatie

Overlijdens

zaterdag
12 mei

De laatste dag
van spelen waren er nog
5 atleten die in actie moesten
komen, 4 zwemmers en 1 loper.
Peter begon rustig aan zijn 1500m,
en liep steeds sneller waardoor hij knap
2de eindigde. Terwijl Peter op het podium
stond, doken de zwemmers het water in voor
hun 50m buikligging. Opnieuw werden er
medailles gescoord. Michel behaalde een
bronzen medaille en Bert een zilveren. ’s
Middags hebben we nog genoten van
een lekkere lunchbox en dan was het
alweer tijd om terug te keren
richting Het GielsBos.

IJSSALON

Om
onze
GielsBossporters nog een keer extra in de
spotlight te zetten en hen een extra
zakcentje te bezorgen, organiseerden
we op donderdag 3 mei in samenwerking
met het IJsboerke ons eigen ijssalon.
Leefgroepen, personeel, vrijwilligers…
Iedereen kwam langs voor een ijsje of
milkshake. We willen bij deze iedereen
nog een keer hartelijk danken voor de
massale opkomst! Uw centjes zijn
goed besteed!

20 februari - Lou Peeters, schoonvader van Elke De Gendt
(begeleidster/opvoedster)
23 februari - Jan Pijnenburg (Merel 2)
24 februari - Roger Willekens (Merel 4)
25 februari - Jan Ruys (Rozendries 5)
25 februari - Jean-Pierre Vermeiren (Rozendries 5)
26 februari - Maria Bosmans (Merel 4)
13 maart - Maria Kuylen, schoonmoeder van Chris Van Laer
(medewerkster wasserij)
18 maart - Jeanne De Vrij, moeder van Roger Stiasteny (medewerker
informatica-dienst) en moeke van Kristel Janssens (medewerkster
jobcoaching)
23 maart - Annie Dubaere, moeder van Lieve Hallewaert (medewerkster sociale
dienst)
Tussendoor
23 maart - Louis Verheyen, schoonvader van Ria van Hooijdonk
genoten onze
(medewerkster sociale dienst)
atleten van de
talrijke randanimatie
31 maart - François Van Keer, vader van Werner Van Keer (Merel 1)
zoals sumo- worstelen,
1 april - Maria Verschueren, moeder van Rita Sysmans (medewerkster
sminken, springkastelen,
nachtdienst)
reuzespelen… en zo
1 april - Karel Van Echelpoel, schoonvader van Ria Dockx (begeleidster/
veel meer!
opvoedster)
6 april - Jef Van Donink, schoonvader van Lilian Smets
(huishoudhulp)
7 april - Vic Horemans, vader van Isabelle Horemans
(teamleidster)
17 april - Gust Van den Broeck, schoonvader van Rita
Bellens (medewerkster technische dienst)
18 april - Henricus Van Rooy, vader van Werner Van
Rooy (medewerker technische dienst)
In maart verwelkomden we Gunther als nieuwe
26 april - Judith Roefs, moeder van Rita en Diana
bewoner in de Berthoutstraat 12 in Tielen.
Roefs (Bosheuvel 2), Erna Roefs (Salamander 1) en
Victor woont sinds april tijdens de week op
Greet Roefs (begeleidster/opvoedster)
Merel 2. Voordien kwam hij er al in dagopvang.
Ikram kwam in april op Rozendries 5 wonen.

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!

Geboren

Nieuwe cliënten verblijf

Pensioen

Tijdelijke opvang
Annemarie kwam voor de eerste keer logeren
in Het GielsBos op Rozendries 5 en Merel 5
verwelkomde Sander als nieuwe logee.
In de Bijenkorf kwamen twee nieuwe cliënten in
tijdelijke dagopvang: Ward en Ferre.

1 maart - Marleen Avonds, huishoudhulp –
vervroegd pensioen
1 mei - Paul De Doncker, teamleider – vervroegd
pensioen
1 juni - May Van Bouwel, huishoudhulp –
vervroegd pensioen
1 juni - Jacqueline Broeckx, medewerkster
schoonmaak – rustpensioen

Leven in Het GielsBos

23.

AGENDA
VAN 2 T.E.M. 13 JULI

jongerenkampen in Het GielsBos

25 JULI, 22 AUGUSTUS EN 19 SEPTEMBER
muzieknamiddagen in het Ontmoetingscentrum

2 AUGUSTUS
luchtdoop

4 AUGUSTUS

halve marathon (estafetteloop) i.s.m. de afstandlopers
van Vosselaar in Het GielsBos

2 SEPTEMBER

Damiaanloop i.s.m. Avery Dennison
in Het GielsBos

WAT EEN (DUBBEL) FEEST !

