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De zon is weer daar! Licht, lucht en warmte, blij die
weer terug te vinden. Dat geeft alweer een goed gevoel
van blijdschap, van actie en van goesting. Dat merk je
ook in Het GielsBos, letterlijk én figuurlijk.
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Gans dit nummer is gevuld met kleinere en grotere
initiatieven die daar stuk voor stuk voorbeelden van zijn.
Vernieuwing, aanpassing, flexibiliteit, wendbaarheid zijn
kernbegrippen geworden in 2019. De tijd van statische
zekerheden is voorgoed voorbij, soms met wat heimwee,
maar de wereld staat niet stil.
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Er staan heel wat nieuwe dingen in de steigers, creatieve
ideeën worden uitgewerkt en in praktijk gezet. Allemaal
in onze voortdurende tocht naar goeie, aangepaste zorg
en ondersteuning op maat van onze cliënten en hun
familie, van medewerkers en van vrijwilligers.
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VRIJWILLIGERSFEEST

Colofon

Wat echter ook in de nieuwe wereld blijft vooropstaan
is geborgenheid en verbinding met mekaar, het diepe
en wederkerige menselijke contact, de relatie tussen
mensen. Dat zijn en blijven basispijlers uit ons ‘grote
verhaal’. En daar zijn we erg blij mee. Dat is soms niet
echt concreet of tastbaar maar je voelt het als een
warme rode draad door alles wat hier gebeurt. We
nodigen je graag uit die rode draad ook in dit nummer
te vinden.
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KORTE BERICHTEN

een plek om te
beleven

Oase bestaat uit 3
belevingsruimtes:
de Stille Oase, de
Speeloase en de
Beleefoase.
Ieder
van deze ruimtes
heeft een andere
functie (ontspannen,
beleven,
bewegen,
activeren, creatief zijn
enz.). Het bijzondere aan
deze plek is niet alleen dat
het een uitmuntend staaltje is
van moderne technologie enerzijds
en voeling met de behoeften van onze
cliënten anderzijds, maar ook dat dit project
volledig tot stand kwam met behulp van giften!
We prijzen ons maar wat gelukkig en zijn enorm
dankbaar voor al die giften -groot en klein- die er
toe bijgedragen hebben dat we dit hebben kunnen
waarmaken.

Vrijdag 1 maart was een bijzondere dag waar we
lang naartoe geleefd hadden: de officiële opening
van Oase.

Oase is niet alleen een cadeau voor onze cliënten, ook
anderen die behoeften hebben aan dit aanbod zullen
er een unieke tijd kunnen beleven.

Oase:

SAMEN OEFENEN OP DE STEMCOMPUTER
Je wil al eens proberen hoe een stemcomputer
precies werkt? Aan de hand van niet-bestaande
kieslijsten mag je oefenen en stemmen. Verder
kan je al je vragen over de praktische kant van de
verkiezingen kwijt aan ons.
Kom dan op maandag 13 mei van 18 tot 20 uur
naar het lokaal dienstencentrum De Ontmoeting,
Boudewijnstraat 10 te Beerse.

Ga jij graag
goed voorbereid
naar de
verkiezingen?
De verkiezingen kunnen voor veel mensen heel wat
stress met zich meebrengen. Bij sommige gaat
het om keuzestress, bij anderen gaat het om de
vele onbekende factoren die aanwezig zijn in een
stembureau. Hoe kunnen we die stress verlagen voor
meerderjarige personen met een beperking?
De gemeente Beerse biedt je in samenwerking met
Het GielsBos, het Raster en VVA de kans om op
voorhand kennis te maken met de stemcomputer
en het stembureau. Je doorloopt alle stappen en kan
vragen stellen.

Wil je meer weten? Je leest er alles over op onze website www.hetgielsbos.be/oase.

De Warmste week KWAM DIT JAAR ÉCHT TOT LEVEN
IN HET GIELSBOS!

We hadden De Warmste GielsBosweek, die volledig
in het teken van muziek stond. Naast tal van extra
activiteiten voor onze cliënten was er ook op zondag
een grootse pannenkoekenbak. Eerlijk is eerlijk: we
zijn die dag overrompeld en waren niet ter dege
voorbereid op zo’n massale opkomst. Dus aan al
degenen die erbij waren: dank voor jullie komst en
nog een extra dankjewel voor het geduld en begrip!
Daarnaast waren er ook cliënten die initiatief
namen: Glynis, Kelly en Peggy uit onze
woning in de Boskapelstraat vertellen:
Om geld in te zamelen voor VZW Moederzorg
verkochten we snoepzakjes die we zelf gevuld en versierd hebben. Moederzorg is
een organisatie die we leerden kennen via Lars en An, kinesisten in Het GielsBos.
Lars en An verkochten in hun praktijk ‘De beweeghoek’ in Turnhout koffie en
snoepjes, ook ten voordele van Moederzorg. Dat heeft ons geïnspireerd!

KENNISMAKING MET EEN STEMBUREAU
Je wil weten hoe het stembureau er uit ziet en alvast
ervaren wie wat doet en wat er van jou verwacht
wordt?
Kom dan op zaterdag 25 mei van 11 tot 12 uur
naar het lokaal dienstencentrum De Ontmoeting,
Boudewijnstraat 10 te Beerse.
MEER INFO OVER DEZE 2 MOMENTEN:
• Joke Dierckx, mobi-Team Het GielsBos
joke.dierckx@hetgielsbos.be
• Tinne Peeters, lokaal bestuur Beerse
tel: 0471 272 068, tinne.peeters@beerse.be
Wij kunnen je enkel wegwijs maken in de manier
waarop de verkiezingen georganiseerd worden in
Beerse. Deze werkwijze loopt in grote lijnen gelijk
met die van andere gemeenten, maar voor concrete
vragen kan je best rechtstreeks je eigen gemeente
contacteren.

Vrijwilligersfeest
6 maart 2019
Eén keer per jaar onze vrijwilligers in de bloemetjes
zetten is niks te veel! Dit jaar combineerden we de
feestelijkheden met een bezoek aan onze Bijenkorf
en een rondleiding door Oase. Tussendoor was er
tijd om bij te praten, inspiratie op te doen bij elkaar
en verhalen uit te wisselen.

Ook voor de vrijwilligers die niet aanwezig konden
zijn op het feest zorgden we voor een kleine
attentie. Kon jij er niet bij zijn? Vraag er dan zeker
naar op de woning van ‘jouw’ cliënt.

Onze snoepzakjesactie brachten maar liefst €331 op en samen met De
beweeghoek kwamen we op €555!
In de loop van januari gingen we eens op bezoek bij Moederzorg om met
onze eigen ogen te zien wat de VZW juist doet.
Wij vonden het een leuke ervaring en kijken er naar uit volgend jaar
terug een actie op poten te zetten.
Warme groetjes,
Glynis, Kelly en Peggy
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THEMA:
DIT
VERHAAL
BEWEGING
SLOEG
ENINMOBILITEIT
ALS EEN BOM!

Ergens diep verscholen in Het GielsBos, is er een vijver.

Dat moet ik hier toch wel eens
gaan laten zien op mijn leefgroep.

Bi n n en !

Langs de oevers van deze vijver werd gewerkt door de groendienst.
Op een dag mocht Victor van Merel 2 mee komen werken met zijn
metaaldetector. Victor hoopte stiekem om verborgen schatten te vinden.
Victor heeft geduld en doorzettingsvermogen...

Ye s ! ! !
Hier zit iets hoor!

Ergens
op een bureau
in Merel.

kl op
kl op
Hey Catherine,
ik heb een schat gevonden!

Wa at?

Amai,
ik moet hier nogal graven…
Het zal wel vals alarm zijn…

!
!
w
o
o
W

We zullen eens zien wat hier onder de grond steekt!

Hmm,… Hier zit precies iets?
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Lieve Victor,
ik denk dat dit een bom is…

Echt waar? Mag ik het houden?”

Wat is me dat voor iets zeg?
Hopelijk een schat, dan word ik miljonair!
Leven in Het GielsBos
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DIT VERHAAL SLOEG IN ALS EEN BOM!

IN DE KIJKER: PETERSCHAP SERVICE- & GROENDIENST

De service met een

groen
hart

We zullen eerst eens horen wat
onze technische dienst hier van zegt.

ENKELE JAREN GELEDEN BESLOOT ONZE TUINDIENST
ZICHZELF OM TE DOPEN TOT ‘SERVICE- EN GROENDIENST’.
ZE GEVEN HIERMEE EEN DUIDELIJKE BOODSCHAP AAN
ALLE COLLEGA’S: ‘JE KAN OP ONS REKENEN VOOR ONZE
GROENE VINGERS, MAAR OOK VOOR ONZE HELPENDE
HANDEN.’
BEGIN 2018 NAMEN ZE EEN ‘PETERSCHAP’ OP VOOR WOONERF
ROZENDRIES. WAT EEN GEK IDEE, HOOR IK JE DENKEN? WE
VROEGEN AAN TEAMLEIDER DIRK!
Dirk, het peterschap, hoe kwam je op het idee?
We hadden vernomen dat leefgroepen hun cliënten
soms niet op tijd op hun afspraken krijgen, bv. omdat
bewoners zelf niet mobiel zijn en de begeleiding
nodig is op de leefgroep, of omdat er verschillende
activiteiten tegelijk starten en ze handen te kort
hebben. We dachten dat we daar een handje konden
toesteken.

Technische Dienst met Johan…

Wat? Een bom??

Ik kom meteen naar jullie!”
Laat mij eens kijken…

Daarnaast heerste er goesting bij ons team om meer
betrokken te geraken bij de cliënten en opvoeders.
Vroeger kende men ons slechts van ziens, en wij
wisten evenmin goed hoe het er in
een leefgroep aan toe gaat, of
wat er allemaal komt kijken
bij de omgang met onze
cliënten! Door het
peterschap is hier
enorme verandering
in gekomen.
Dat ziet er hier toch maar iets gevaarlijk uit hoor Victor,
geef het maar met mij mee.

Johan belde meteen naar DOVO en deed het verhaal van de vondst van de bom.
Niet veel later stond er een team van hen ter plaatse op ons domein!
Gelukkig was de bom onschadelijk…
Maar wat voor verborgen ondergrondse schatten zouden er nog liggen in onze bossen?

Wat hebben jullie dan zoal verwezenlijkt?
Het voorbije jaar was voor ons zeer leerrijk en
aangenaam. Zo ontfermden we ons over Rozendries,
en het werd een echte uitwisseling. We leerden veel
van hen, maar wij namen bv. ook wat cliënten mee
op vorming. Ja, echt waar! We maakten er die dag
een heuse uitstap van. Ons team kreeg er tekst en
uitleg over snoeimethodes, aanleg en verzorging van
planten enz… terwijl de cliënten er genoten van een
hapje en een drankje, een babbeltje, het zonnetje!
Gewoon er even tussenuit. Geloof me, voor de gids
die we die dag hadden ingehuurd was het even
aanpassen in het begin, maar ook voor hem bleek het
achteraf een unieke en enorm leuke ervaring te zijn
geweest.
Verder hebben deze contactmomenten onze ogen
wat meer doen open gaan. Het is toch allemaal niet
zo evident om een leefgroep goed en in harmonie
te kunnen laten draaien. Je maakt ook steeds weer
wat anders mee. Op een keer hebben we zelfs
een epilepsieaanval van een cliënt van dichtbij
meegemaakt, dat is voor ons toch wel even schrikken.
En respect voor de mensen die er dagelijks mee
moeten omgaan. Onze waardering voor
zowel onze eigen job als die
van opvoeder is zo enorm
toegenomen.

THE END
Niels Van Rooy
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UITNEEMBAAR KATERN
Door
de
cliënten
te
vervoeren van locatie
naar locatie ben ik zelfs
op
plaatsen
geweest
in Het GielsBos waar ik
anders nooit moet zijn. ‘Het
Theaterke’? Ik hoorde het in
Keulen donderen toen ze me
naar daar stuurden, ik was er
nog nooit eerder geweest en wist
ook niet wat ze daar deden. Maar voilà,
zo zie je maar dat je zelfs na 13 jaar
dienst nog op elk vlak nieuwe dingen kan
ontdekken.
Hoe ziet de toekomst eruit van het peterschap?
We hebben nu een jaartje ervaring opgedaan met het
fantastische Rozendries en dit jaar is Merel aan de beurt.
Een andere doelgroep, een andere uitdaging, maar we
proberen wel de lijn door te trekken van vorig jaar. Sowieso
doen we een nog een gezamenlijk uitstapje. Hoe, wat, waar,
dat moeten we nog overeenkomen.
Alles op mekaar afstemmen blijft een uitdaging voor ons,
want we moeten natuurlijk ook zorgen dat ons werk niet blijft
liggen. Het vraagt enige samenwerking die ons tegelijkertijd
nauwer verbindt.
Het idee achter het peterschap hopen we op termijn volledig
te laten integreren in Het GielsBos. Op die manier hopen we dan
ook een voorbeeld te mogen zijn voor andere diensten en
leefgroepen. Ik kan het alvast iedereen aanraden!
Niels
Van Rooy

Rozendries
heeft een

groen hart

voor de

tuindienst.

Weg met
Koning Auto !
ZORGELOOS

WANDELEN, KUIEREN, FLANEREN, FIETSEN,…
IN HET GIELSBOS

Er was een tijd, nog niet zo lang geleden, dat “Koning
Auto” vrij spel had op het GielsBos. De woningen
lagen kriskras over het domein verspreid en waren
onderling vrij met de wagen bereikbaar. De maximum
snelheid bedroeg 30 km/u en dwars door het domein
liep een soort “autosnelweg” die inspireerde tot stoer
rijgedrag. Hoogste snelheid ooit genoteerd in die
periode: 68 km/u! Héél veilig was die situatie niet.
De voorbije jaren is de macht van de auto stilaan
beginnen tanen. Het “Masterplan Wonen” zorgde niet
alleen voor een heel stel moderne woningen, ook de
hele omkadering van Het GielsBos kreeg beetje bij
beetje een veiligere lift. Een fameuze verbetering
met veel meer oog voor de veiligheid van wandelaars,
fietsers, flaneerders, rolstoelbestuurders .... kortom,
de zwakke weggebruiker.

Blijkbaar kriebelde het, buiten hun groene vingers, nog meer om iets te doen voor de bewoners van Het
GielsBos.

En een gezellige uitstap in september mocht er ook niet aan ontbreken. Samen met
de Service- en groendienst en bewoners van Rozendries trokken we erop uit. We
genoten heerlijk in het zonnetje van de prachtige natuur en de tuinmannen
onder ons genoten zinder ogen.
Als ik vanuit Rozendries mag spreken: onze waardering is nog
meer toegenomen naar de mannen van de hof toe! Daarom
een dikke merci aan al de mannen van de Service- en
groendienst, van Dirk tot en met Ludo en terug.
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Sandra
Vervoort

De werken zijn nog niet helemaal klaar. Mezenhof
staat nog in de steigers en hier en daar moet nog een
wegje worden aangelegd of ontsloten. Maar kijk, de
lente is in het land en de zon staat elke dag een beetje
hoger aan de hemel. En samen met het ontluiken
van de natuur, zwermen de bewoners (met heel
hun omkadering) enthousiast het nest uit. Dit is het
geschikte moment - vinden we - om dat allemaal eens
in beeld te brengen. Met een mooie overzichtskaart
van de huidige wandel- en fietsmogelijkheden binnen
GielsBos.
Haal er allemaal
jullie voordeel uit !

Dit voorbije jaar kreeg Rozendries een peterschap vanuit de groendienst, jaja ‘de mannen van den hof’!

Als proef werd Rozendries eruit gekozen: de mannen deden het ganse jaar vervoer naar activiteiten,
brachten zelf geschreven kaartjes en persoonlijke verwelkoming voor de bewoners bij hun
verjaardag, samen een koffietje drinken en iets lekkers smullen. En steeds een glimlach toveren
op het gezicht van onze bewoners, dat was hun motto.

We zetten alles even op een rijtje. De woningen
zijn intussen enkel via een “lusweg” met de auto
bereikbaar, de maximumsnelheid is tot 20 km/u
teruggebracht, de parkingcapaciteit aan de rand
GielsBos is fel opgedreven, de “autosnelweg”
is geüpgraded tot wandel- en fietsweg en het
kriskras verkeer is uitgebreid en, vooral, uitsluitend
voorbehouden voor zwakke weggebruikers.

Hans
Wollens

papa
van
Niels

Ontdek
ook de streek rond het GielsBos
Binnen het GielsBos is het dus heel gezellig flaneren maar voor de iets actievere medemens heeft de omgeving
nog heel wat meer te bieden. Omdat we iedereen tot recreatief bewegen willen aanzetten – dat is goed en
gezond voor alles – stellen we ook enkele wandel- en fietssuggesties buiten Het GielsBos voor. Het is een heel
divers aanbod. Een kort parcours voor wie slechts een frisse neus wil halen of niet zo mobiel is, het langere
werk (tot 20 km) voor wie fysiek tot wat meer in staat is. En alles daartussenin.
We maken hiervoor gebruik van kleine luchtkaartjes waarop omlopen zijn uitgetekend. Op de omlopen op
pagina 12 en 14 staan cijfers die de afgelegde kilometers weergeven.
Het GielsBos heeft 4 ingangen die we in de tekstjes als volgt omschrijven. Ze staan ook aangeduid op de kaart
op de volgende bladzijde.
Leven in Het GielsBos
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WANDEL& FIETS
suggesties

Hoofdingang aan de

Links en rechts
van de Vosselaarseweg

1 Vosselaarseweg
2

Ingang aan de Beersebaan
vlakbij het grote ronde punt

Mezenhof

Grasland

Klaverveld

Rozendries
Bosheuvel

Ingang aan de kruising van

3 de Beersebaan en het
Renier Sniederspad

3

Ingang aan de bosweg

4 vlakbij Klaverveld

F4 :
MEZENHOF
F1 :
KLAVERVELD 3&4

Rond de Lilse Bergen

3,5
km

KLAVERVELD
1&2

4,5

4

km

Neem de weg achter Klaverveld 3-4 en wandel langs
de grens van het domein naar ingang (3). Volg het
Renier Sniederspad tot je links het bos kan induiken.
Sla snel rechts af en wandel evenwijdig met het
Sniederspad. Sla rechts af op het einde van het bos
en volg het brede pad tot de Vosselaarseweg. Steek
over en neem eerste bospad naar rechts. Twee
mogelijkheden wanneer je na een goede 500 meter
op de asfaltweg vlakbij de boerderij komt.
1. Sla links af en maak een tochtje rond vijver op
het domein links naast de boerderij. Duik Het
GielsBos in aan (1)
2. Sla rechts af en duik Het GielsBos
onmiddellijk in aan (1).

Ken jij de beweegroute al?
Neem ingang (2) en volg de pijlen “Lilse Bergen” door
de tunnel van het ronde punt. Volg het verharde
pad rechts naast de “Strandweg”. Na een tijdje duikt
rechts het recreatiedomein “Lilse Bergen” op. Dit
domein is binnen de openingsuren (www.lilsebergen.
be) op vertoon van een brief gratis toegankelijk voor
de cliënten van Het GielsBos die via hun team een
toelating hebben aangevraagd. Voorbij de winkel van
de Lilse Bergen sla je aan fietsknooppunt 79 rechts
het bos in en volg je op de Beerseheide knooppunten
59 (verharde weg) en vervolgens 69 (asfaltweg).
Steek de Beersebaan over (druk!!) en volg het Renier
Sniederspad. De eerste “grote” aardeweg rechts leidt
naar ingang (4).
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Het parcours start aan de
speeltuin en leidt je op een
korte tour rond Merel aan de
hand van 22 eenvoudige
beweegopdrachten!

ONTMOETINGSCENTRUM

MEREL

BEHANDELGEBOUW

VOS

P

F2:
BOSHEUVEL

BEZOEKERS

RESTAURANT

RESTAURANT &
DIENSTENGEBOUW

6,5
km

F3:
GRASLAND

F1 :
ROZENDRIES

2

1

TECHN.
DIENST
ERGO
BIJENKORF

wagens, bussen, gemotoriseerd verkeer

HET
GIELSBOS
enkel voor voetgangers en
fietsers
start beweegroute

MASTERPLAN
NA BOUW FASE 4

schema opgemaakt door Dierendonckblancke architecten bvba

Leven in Het GielsBos
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Doorheen
Gierle en Vosselaar
Neem uitgang (2) en sla rechts af richting Beerse.
Sla na 1 km het Renier Sniederpad in. Volg dit pad tot
centrum Vosselaar. Sla links af, steek de Antwerpse
Steenweg over en rij rechtdoor (Hofeinde). Sla na
een paar honderd meter de Bollenbaan in en volg de
fietsknooppunten 70 en 99 over een afstand van 8.5
km (halfweg fiets je over de snelweg). Volg daarna
even knooppunt 77 tot de Beersebaan en steek de
snelweg opnieuw over (fietspad ligt links). Blijf
Beersebaan even volgen na rond punt en duik na 50
meter Het GielsBos in aan ingang (2).

18

Hoe sneller je rijdt,
hoe groter de
Als je het domein van Het GielsBos binnenrijdt, zie je
het verkeersbord van 20km/u alvast staan.
Indien je dit nog niet was opgevallen was jouw snelheid
misschien boven de 20 km/u?
Iedereen weet dat véél van onze wandelende en fietsende cliënten het gevaar van het verkeer NIET kennen.
Hun doel is om zo snel mogelijk op hun eindbestemming te geraken (bv naar de Bijenkorf, zwemmen, hun
woning, … ). De snelheidsmeter die je soms op verschillende plaatsen tegenkomt in Het GielsBos, leert ons
dat ook sommige chauffeurs snel op hun eindbestemming willen zijn. Heel vaak zijn er metingen boven de
20km/u. We meten hoge snelheden van gemiddeld 53km/u.
Kennen deze chauffeurs de gevolgen van een aanrijding boven de 20km/u?!
Het is te hopen dat we niet naar een AUTOVRIJ domein moeten gaan, om de veiligheid van iedereen en vooral
van onze cliënten te garanderen.

Langs
Vosselaar en Beerse

Daarom willen wij nogmaals vragen om je snelheid aan te passen.

km

Bij droog weer is de remafstand bijna 2,5 keer langer bij 50km/u
dan bij de maximale snelheid van 20 km/u ! Bij nat weer bijna 4 keer langer !

De fietsknooppunten
Voor fietstochten is de uitvinding van het
fietsknooppuntennetwerk
(fietsnet.be)
een
echte zegen. Het netwerk wordt elk jaar beter en
uitgebreider, ook in de buurt van Het GielsBos. Je
kan naar hartenlust variëren en zelf je eigen stukjes
inlassen. Hieronder vind je alvast een voorstel
om je op weg te helpen. Beste startplaats: Renier
Sniederspad, het pad dat loodrecht op de Beersebaan
uitkomt.
Tip: je kan ook folders met fietsroutes opvragen bij
vrijwilligerswerk@hetgielsbos.be.

TOT SLOT
voor de grote

dorst

en de kleine

honger
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14
km

Deze tocht leidt je langs Vosselaar en Beerse.
Volg de pijlen 69, 59, 60, 72, 49, 68, 69.

VOSSELAAR
Koffiehuis Mokkamour: open vanaf 8.30u.
Maandag gesloten. Rolstoelvriendelijk.
Kaffee De Lindekens: open vanaf 11u. Gesloten op dinsdag.
BEERSE
Café/hotel ’t Centrum: met straatterras, alle dagen open vanaf 9u.
Rolstoelvriendelijk.
TURNHOUT
Klaverhof: aan de brug tegenover de jachthaven. Leuk terras,
rolstoeltoegankelijk.
Aan knooppunt 59
Café Den Boskant: groot terras en veranda, beide
rolstoeltoegankelijk.
De toiletten zijn niet rolstoeltoegankelijk. Open vanaf 10u., gesloten
op dinsdag en woensdag.

Tim
Van
Mechgelen

Comité voor
Preventie en Bescherming
op het werk (CPBW)

REMAFSTAND
DROOG

NAT

20

8m

8,5m

50

27m

km/u

km/u

32m

WIST JE DAT: het CPBW vorig jaar enkele
snelheidsmarathons organiseerde? Leden
van CPBW vatten op verschillende dagen
en tijdstippen post aan ons snelheidsbord
dat schuin tegenover ingang van het
Dienstengebouw stond.
Bestuurders die max 22km/u reden (marge
ingebouwd) kregen een groene kaart,
bestuurders die >29km/u reden kregen een
rode kaart. Gelukkig hebben we die dagen
meer groene dan rode kaarten mogen
uitdelen! Zouden de leden van ons comité
dan zo’n efficiënt afschrikmiddel zijn? De
Johan
actie wordt dit voorjaar ongetwijfeld nog
Arras
eens herhaald!
preventieadviseur
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Werken aan

comfort

ONZE
PAARDENWERKING
VALT IN DE PRIJZEN EN WE ZIJN
NOG NIET KLAAR!

The Dansant in het
Trefpunt te Gierle !

TREFPUNT : een punt
• waar mensen elkaar treffen.
• waar 4 cliënten vanuit Het GielsBos iedere week gaan werken.
• waar gezelligheid troef is.
• waar Mike en Margriet op een mooie donderdag in het najaar van 2018 kwamen dansen, en niet één
maar meerdere dansen hebben gebracht.
REACTIES VANUIT HET PUBLIEK:
Waauw knap, wat een samenspel, aanvoelen, indrukwekkend, ontroerend, prachtig, … daar
heb ik geen woorden voor zo MOOI, wat een energie! Energie die stilaan overging
naar beweging, aanvoelen, samenwerking, respect, wauw effect, samen
zijn we sterk, kijken naar wat je wel kan, energie doorgeven, oor en oog
hebben voor je medemens, emotioneel, professioneel, die mogen bij
ons ook komen optreden, hoeveel therapeuten hebben jullie? Mooie
resultaten, mogen zeker nog terugkomen, …
WERD ER

IEDEREEN, MAAR OOK IEDEREEN

STIL
VAN

omdat het zo mooi was.
omdat het zo aangreep.
van bewondering.
streling voor het oog.

DANSTHERAPEUTE MARGRIET VERTELT:
Thé Dansant bleek ‘koffiedik kijken’. Hoe ik onze
dansimprovisatie voor ogen had, daar dacht
Mike heel anders over! En zo toonde hij zich
wel degelijk als leider in deze partnerdans: hij
besloot wanneer hij uit zijn rolstoel rechtop zou
Magd
staan, hij liet toe wanneer ik mijn gewicht aan zijn
Van Dun
verlamde lichaamszijde mocht toevertrouwen,… Hij liet stap
voor stap, salsa per cumbia iets meer van zichzelf zien en
hij koos wanneer onze dans ten einde was. En zo slurpte ik die
Martine
namiddag weer eens te meer de kracht van het moment op: daar waar Vandeperre
Mike en ik jaren aan gewerkt hebben, toch vanuit een niet-weten-water-komt opnieuw te laten ontstaan!
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Het doel van het
Fonds Lode Verbeeck
is om hippotherapie of
equitherapie te ondersteunen in
zijn ontwikkeling binnen Vlaanderen.
Zij doen dit voornamelijk aan de hand van
financiële steun voor projecten die een goed idee
hebben.
Einde vorig jaar heeft de paardenwerking van Het
GielsBos via dit Fonds een prijs ontvangen van €5000
voor het realiseren van een binnen-accommodatie.
Onze paardenwerking biedt de mogelijkheid aan
personen met een beperking om op een ontspannende
manier het “aangepaste paardrijden” te beleven. Onze
accommodatie bestaat uit een groot opstapplatform
met tillift, weides en schuilstallen voor de paarden.
Om de cliënten met een meervoudige beperking en
hun begeleiders het nodige comfort te bieden willen
wij op de weide een aangepaste rust-, schuil- en
verzorgingsruimte plaatsen.

We zouden graag de paardenwerking opnemen in
een brede waaier van mogelijke activiteiten binnen
ons domein in Gierle. Zowel cliënten van Het GielsBos
als cliënten van andere organisaties, als cliënten
verblijvend in de thuissituatie kunnen dan genieten
van een keuzemenu aan activiteiten bestaande uit
de nieuwe belevingsruimtes Oase, het zwembad en
wellness van Waterlelie én de paardenwerking.
We willen het paardrijden aanbieden voor elke
persoon met een beperking maar met bijzondere
aandacht voor mensen die extra voorzieningen, zoals
verzorgingsmogelijkheden, nodig hebben om aan
deze activiteit deel te nemen. Deze accommodatie
moet een fijne ruimte zijn, die een basis aan comfort en
veiligheid biedt. Vandaar dat we reeds geïnvesteerd
hebben in een aangepast opstapplatform en een
tillift, en dat we verder een fijne “verzorgingsruimte”
willen creëren voor de ruiters en hun begeleiders.
Een ontmoetingsplaats met een aangepast toilet
waar men kan genieten van een tasje koffie of iets
fris.

Om dit alles te realiseren
is de paardenwerking nog steeds

OP ZOEK NAAR SPONSORS!
Ken jij iemand die dit initiatief
wil ondersteunen, aarzel dan zeker niet
om contact op te nemen.
Marjan Renders
Marjan.renders@hetgielsbos.be
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‘THUIS’-

verpleging
of verzorging

AAN HUIS

Dat doen we voor de dagdagelijkse dingen -eten,
drinken, slapen, activiteiten- en ook voor onze medische
en paramedische zorg. De persoonsvolgende financiering
brengt heel wat te weeg waarvoor we goeie oplossingen
zoeken waar we voordien veel minder zouden aan gedacht
hebben. Samenwerken met thuisverplegingsdiensten is daar een
voorbeeld van.
WAT IS ONS OPZET?
Met de persoonsvolgende middelen zorgen we er voor dat zoveel mogelijk medewerkers in
de directe zorg aan de slag kunnen. We willen dan ook graag dat die zoveel mogelijk kunnen
inzetten op een aangename dag voor onze cliënten én dat ze dat kunnen volhouden. Elke
vorm van hulp is daarvoor een bonus. Binnen onze nieuwe reglementering hebben
we de mogelijkheid gevonden om, zonder meerkost voor onze bewoners en met
behoud van alle medewerkers rond een woning, samen te werken met externe
thuisverpleegkundigen. Daar zijn we sinds het najaar mee gestart. We zijn een
samenwerking aangegaan met twee verschillende diensten.
Deze (onze) thuisverpleegkundigen nemen een deel van de verpleegkundige
en verzorgende taken over van onze eigen medewerkers (als de familie daar
mee akkoord is uiteraard). Ze doen dat professioneel én helemaal aangepast
aan onze cliënten, in goeie samenwerking met onze mensen en in overleg
met de medische dienst. Op die manier zetten we meer handen in rond
onze cliënten.
Je kunt je voorstellen dat zo’n nieuwe samenwerkingen, de nodige
voorbereidingen, het nodige uitproberen, leren van mekaar en evalueren
meebrengt. Daar zijn we vandaag volop mee bezig. Je hoort er later zeker
nog meer van. De tekenen zijn alvast goed!

Guy
Bruyninckx
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SANDRA (ROZENDRIES 1) REAGEERT:
In het begin was het wel wat zoeken voor
ons. ‘Welke bewoners kunnen om met
nieuwe mensen die hen komen wassen?’,
‘Brengt dit hun activiteitenprogramma
niet in gedrang?’ , ‘Vinden ze het oké om
eens wat langer uit te slapen?’ , ..
Heel wat vragen waar we rekening mee
moesten houden. Uiteindelijk vonden we
drie bewoners en konden we een schema
uitwerken. Zo weten de verpleegkundigen en
onze collega’s steeds wie er gewassen wordt op
welke dag.

De dingen veranderen, niets blijft
hetzelfde als vroeger, de wereld
verandert… we gaan dat nog héél veel
herhalen de komende weken, maanden en
jaren. Dat betekent dat wij ook mogen en
moeten veranderen, dat we daarvoor heel
veel aftasten, creatief zijn en ons aanpassen aan
heden en toekomst.
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En hoe wordt dit nieuwe initiatief
ontvangen op de woningen?

Natuurlijk gebeurt het nog wel eens dat er een
wissel komt, omdat een bewoner bijvoorbeeld nog
thuis is of iets anders aan de hand heeft. Gelukkig zijn
onze verpleegkundigen hier ook heel flexibel in.
Voor onze bewoners zien we dit ondertussen als een extra
‘activiteit’. Ze krijgen de volledige aandacht tijdens het wassen,
worden goed verzorgd, er is aandacht voor extraatjes zoals
juweeltjes, …
En natuurlijk is dit niet alleen een aangename activiteit
voor onze bewoners, maar geeft dit ook voor ons
ruimte om eens iets extra te doen. Dus niet
enkel de bewoners die gewassen worden
hebben een fijn moment, ook de anderen
hier genieten er van mee!
Doordat we ondertussen ook
al een hele tijd dezelfde
verpleegkundigen hebben die
ons komen ondersteunen,
krijgen zij natuurlijk ook een
band met onze bewoners.
Ze weten ondertussen
wie wat wel of niet graag
heeft, over wat je met
hen kan babbelen en
geven ook alles naar
ons door. Je kan dus
echt wel zeggen dat
ze toch ook wel een
deel van ons team
geworden zijn!

Sandra
Dom
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En toen was ik plots een

Innovatiescout!
15 Oktober 2018 kondigde de directie
aan dat Het GielsBos een innovatiescout zocht. Iemand
die goesting had om een jaar lang een traject te volgen met andere
gezondheidsorganisaties. Waarom? Om samen op zoek te gaan naar allerlei nieuwe
of verbeterde materialen of werkwijzen waar onze cliënten rechtstreeks
of onrechtstreeks baat bij kunnen hebben.

Het leek mij op het lijf geschreven. Van nature uit zie
ik mogelijkheden in moeilijkheden en wil ik oplossend
denken en werken. Dus stelde ik mij kandidaat. 10
dagen later mocht ik mij innovatiescout noemen. Ik ben
niet nieuw in Het GielsBos, integendeel, ik ben al vele
jaren werkzaam bij de psychopedagogische dienst.
Vanuit deze rol probeer ik mee de leefomgeving van
onze cliënten te verbeteren door dingen te voorzien,
aan te passen of af te stemmen waar nodig.
Bij innovatie is het eigenlijk niet anders. Maar wat
houdt dit nu in? Innovatie kan worden omschreven
als het vernieuwen of verbeteren van processen,
producten en diensten. Als innovatiescout kom ik
maandelijks samen met een 30-tal partners uit de
zorgsector. Hier is het mogelijk informatie te delen,
te netwerken en te leren van organisaties die ook
met innovatie bezig zijn.
De goesting om dit ‘samen’ aan te pakken, is groot!
Daarom heb ik ook JOU nodig want ik kan dit niet
alleen. Waar hebben onze cliënten het meeste nood
aan, wat is het meest dringend, …? Ik heb intern een
bevraging gedaan om een overzicht te maken van
innovatieve acties waar men reeds mee bezig is en
van nieuwe vragen waar men aan denkt. De reacties
hier op getuigen dat er vele vragen en vele ideeën
zijn. Ook zijn er vele helpende handen geboden om
zich mee te engageren. Het leeft, de beweging is
gezet. Start 2 Move dus!
Waar we eindigen weet ik niet. Het project zal
gaandeweg vorm krijgen. Innovatie is een actueel
thema, nieuwe ontwikkelingen gaan zeer snel. Ik
ben er van overtuigd dat stil staan geen optie is.
En dat voortdurend vernieuwen belangrijk zal zijn
om goede zorg te kunnen blijven bieden en om
mee te blijven met de continue veranderingen op
de markt.

20.

Leven in Het GielsBos

Wat mag je voorlopig ‘NIET’ van mij verwachten?
Dat ik …
- actief aan de slag ga met al jullie vragen.
Maar … komen we iets tegen op ons pad wat
haalbaar en mogelijk is, laten we dit zeker niet
liggen
Wat mag je ‘WÈL’ van mij verwachten?
Ik wil …
- een aanspreekpunt zijn
- anderen inspireren en motiveren om zelf aan
de slag te gaan
- samen met jullie één grote ideeënbox
maken met bestaande innovaties en nieuwe
mogelijkheden
- connecteren
- stimuleren om met de
juiste partners rond de
tafel te zitten
- opportuniteiten
benutten

Seksualiteit:
de werkgroep
Seksualiteit bij personen met een beperking. Dit thema is door
de jaren heen sterk geëvolueerd. Seksualiteit als behoefte
van elke mens komt (terecht) steeds meer in de kijker. In de
maatschappij en ook in Het GielsBos. Dit jaar kwamen er zelfs
programma’s met veel liefde in zoals Tytgat Chocolat, De Dokter
Bea Show, Koppels, … . Over gevoelens en seksualiteit kan, mag
en moet worden gepraat . Het is nu ook meer evident geworden
dat dit gebeurt. Het gaat om drempels overstappen, dit
belangrijk vinden en durven. Seksualiteit is immers eigen aan
mensen en ontwikkelt zich van jongs af aan. Daarom is dit
thema ook niet meer weg te denken uit scholen. Binnen elke
leeftijdscategorie bestaat de uitdaging hoe om te gaan met
seksualiteit. Kinderen verkennen en ontdekken van jongs
af aan hun lichaam. We leren spelenderwijs waar we van
genieten en waarvan niet. Seksualiteit dient daarom
breed te worden bekeken. Seksualiteit gaat niet alleen
om vrijen, maar gaat ook om de gevoelens, gedachten,
gewaarwordingen. Seksualiteit speelt in ons lichaam,
maar ook in ons hoofd en in ons hart.
Kijken we naar onszelf dan is dit echter niet altijd een
gemakkelijk thema. De inschatting van de noden van
onze cliënten en hoe hiermee om te gaan is vaak nog
minder evident. Om leefgroepen te ondersteunen
bij deze moeilijke vragen, bestaat de werkgroep
Seksuele Vorming. Deze werkgroep kan worden
gecontacteerd om mee na te denken bij problemen
en op basis van ervaringen en gevolgde vormingen
een advies uit te werken. De werkgroep kan
praktische info aanreiken alsook tools die het
thema gemakkelijker bespreekbaar maken.
De werkgroep zet je op weg en volgt, indien
gewenst, mee op. Door regelmatig een stukje
te schrijven in dit magazine willen we zowel
cliënten, hun familie als medewerkers
informeren. Daarnaast willen we het
onderwerp actueel houden.

Saskia
Baert

AAN IEDEREEN
DIE DIT LEEST.
Weet: elk idee is een goed idee als het
(direct of indirect) een verbetering is voor de
cliënt. Ben je zelf al met iets bezig of heb je
zelf nog een vraag of een idee? Laat je horen!
Misschien zijn er anderen met dezelfde vragen en
noden. Of je nu een cliënt bent, een medewerker,
een familielid, een vrijwilliger, … met een
vernieuwend idee? Ik hoor het dus graag!
Mijn contactgegevens:
annelies.goolaerts@hetgielsbos.be

VRAGEN?
Je kan de werkgroep contacteren via
Seksuelevorming@hetgielsbos.be.
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Welkom!

Bijzonder, vrolijk, levenslustig, enthousiast en uniek.
Een genieter, plager,… Iemand die hield van
muziek.
Ambiance en gezelligheid, waar je ook was.
Met je streken kreeg je iedereen in zijn sas.
Je was blij met de kleinste dingen.
Een uitstapje of gewoon samen wat zingen.
Alles kon je bekoren.
Zelfs een trekje aan ons oren.
Je eigenheid, je karaktertrekken bleef je behouden.
We mochten ze tot het einde aanschouwen.

Zohra

Patrick,
Het was een plezier je te kennen.
Maar aan het verlies zullen we moeten wennen.

Nathalie

in Rozendries 3

in Grasland 4

Stefaan

in Bosheuvel 1

Je was wie je was,…
Een uniek ras!

Arthur

Patrick

komt in 2018 tweewekelijks in de weekends logeren op Rozendries.

Ondertussen boden we de voorbije maanden ook CRISISOPVANG aan 2 kinderen.

Sinds januari krijgt Prefina drie keer per week NASCHOOLSE

OPVANG in Grasland 4.

Els kwam voor de eerste keer in KORTVERBLIJF op Salamander en Amahlé op Grasland 2.

Stefaan.. Wat een weg heb jij afgelegd! Eentje met ups-anddowns, dat is een feit. Jouw ups met de allermooiste
glimlach die je je kan voorstellen! Jouw gezicht kon
hele verhalen vertellen waar we steeds met veel
plezier naar luisterden. Maar je hebt ook heel
wat obstakels moeten overwinnen. Dit deed je
telkens weer. Je voedingsstoma, je trachea,
de vele malen dat je ernstig ziek was... Je
overwon ze allemaal en incasseerde alles
heel dapper en moedig. Maar telkens kreeg
je lichaam een knakje, je herstelde nooit
volledig. Toen je enkele maanden geleden
weer ziek werd en er geen beterschap
kwam, vreesden we voor het ergste.. Zou
dit je laatste gevecht worden? We hebben
alles op alles gezet om je erdoor te halen,
maar het mocht niet baten. Je gaf duidelijk
aan dat je op was, dat het vechten mocht
stoppen. Ook jouw ouders voelden dit zo aan.
En wij ook... Samen hebben we ernaar gestreefd
om het jou zo comfortabel mogelijk te maken.
Met je geliefde familie naast je zijde. Een warm,
liefdevol en waardig afscheid. Dapper en moedig, zoals
jij was. Zo zullen we jou ook herinneren..
Rozendries
3
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Stefaan

Bovendien werden 3 nieuwe BEGELEIDINGEN opgestart door de jobcoachen
en 1 nieuwe door het mobi-team.

Geboren

30 december: JENNE, zoontje van Christel Van
Gansen (begeleidster/opvoedster) en Mark Lenaerts
16 januari: AMÉLIE, dochtertje van Bonita van Bavel
(begeleidster/opvoedster) en Sam Claes
19 januari: RENÉE, dochtertje van Dorien Vets
(begeleidster/opvoedster) en Kristof Thijs
21 januari: JARO, zoontje van Marlies Van Camp
(begeleidster/opvoedster) en Ruben Vanwinge
2 februari: LEON, zoontje van Evelyn Goris
(begeleidster/opvoedster) en Tim Martens

Getrouwd

8 november: Lieve Van Bergen (medewerkster actiteam) en Albert Blockx

Pensioen

1 februari: Cis Van den Heuvel (medewerker
magazijn) - rustpensioen

Overlijdens

30 november: Maria Blockx, schoonmoeder van
Hilde Debie (begeleidster/opvoedster)
10 december: René Van Doninck, schoonvader van
Ils De Busser (begeleidster/opvoedster)
4 januari: Stefaan Bockstael (Rozendries 3)
17 januari: Godelieve Helsen, moeder van Rita Van
Loo (Rozendries 1)
21 januari: Désiré Hermans, vader van Hilde
Hermans (begeleidster/opvoedster)
23 januari: Gaby Vermeiren, moeder Hilde Van Den
Heuvel (medewerkster keuken)
2 februari: Maria Baeten, moeder van Ludo Van Bael
(Rozendries 1)
23 februari: Remi Deramaut, vader van Eric
Deramaut (chauffeur)
25 februari: Els Michielsen, moeder van Magda
Poels (Merel 3)

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!
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AGENDA
5 APRIL

OM 14U HARD ROCK CAFÉ IN HET
ONTMOETINGSCENTRUM

6 MEI

ALGEMENE INFORMATIEVERGADERING COLLECTIEF
OVERLEGORGAAN IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

7 JUNI

PERSONEELSFEEST IN DE TENT OP DE PAARDENWEI

9 JUNI

BRUNCH LIONS CLUB TURNHOUT IN DE TENT
OP DE PAARDENWEI

15 JUNI

KINDERDAG PERSONEELSVERENIGING
IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

26 EN 27 JUNI:

39STE AVONDWANDELVIERDAAGSE,
GEORGANISEERD DOOR WSV
BEEKAKKERS EN HET GIELSBOS

ONS CARNAVALBAL DROEG
DIT JAAR HET THEMA
“JOHNNY'S EN MARINA'S”.
WAT EEN ZOT FEEST!

