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Pol, guy en bruno
de directie

Wellicht is het grote feest, de wereldbeker voetbal, in
zijn eindfase wanneer u dit leest. Hoewel, feest voor
sommigen, draak voor anderen wellicht.
Wat je in dit nummer neergeschreven en verbeeld vindt
is echter feest pur sang, voor iedereen en alleman. De
grootse afscheidsfestiviteiten van Langoor - zovele jaren
huis en thuis voor bewoners, familie, medewerkers,
familie – worden uitgebreid bezongen. Er was ons
schitterende straatfeest bij de opening van Klaverveld en
Rozendries, er waren verjaardagsfeesten en er komen
er nog. Feesten is een stuk van ieder van ons, feesten,
vieringen, party’s maar ook gewoon met veel plezier
terug- en vooruitkijken.
Feesten is uiteindelijk volop kiezen voor levensplezier,
feesten is het (half)volle glas zien, samen en uitbundig
of rustig mijmerend. Feesten is er samen voor gaan en
daar tweehonderd procent van genieten… en verzuren
laten we wel voor augurken, met veel overtuiging.
Je leest verder over de tien jaren die de Bisschopslaan
12
24
viert, over giften en sponsoring, over Nekarea, over
onze Visie, ook zo’n feest van warme menselijkheid
enzoveelverder, enzoveelvoort… Welja, GIELSBOS!
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korte bericHten

kleine plaatsvonden?
verhuisjes

We zullen zijn lach, zijn gevoel voor humor, zijn
eigen taaltje en zelfs zijn deugnieterij missen. We
hadden een heel goed contact met zijn ouders
en willen hen dan ook bedanken voor de goede
samenwerking.
En dan kwam Sarah over van Merel 5: 23 april
stond ze voor de deur en we hebben de indruk dat
ze zich hier snel thuis voelde. We kennen haar nu
al een beetje en we vinden haar een aangename,
goedlachse dame die van muziek houdt.
We willen de technische dienst nog zeker bedanken
om de verhuis zo aangenaam mogelijk te maken.
Dank jullie wel!
Egel 4

Zo vertrok Harm in maart van Egel 4 naar Vos 3.

... er nog meer

Dat zie je wel aan de lachende gezichten!

... de mannen van Klaverveld 3 zich al
helemaal thuis voelen op hun nieuwe stek?

Wist je dat…

Verhuisnieuwtjes
Na 35 jaar op Schildpad 5 verhuisde Chrisje in
februari naar Merel 5. Een ingrijpende gebeurtenis
voor Chrisje!
Op de woning aanleiding om eens stil te staan bij
“Wie was Chrisje op Schildpad 5?

nnepetje
Frullen met een zo
mijn bedje
Benen omhoog in
pier
Knisperen met pa
plezier
Een luide gil van
met de zus
Lange wandeling lekker knus
ntje
Onder mijn deke
g snoezelen
Verwenbad of rusti e..zalig doezelen
etj
Gezicht in het zonn
uine benen
Gans de zomer br
tenen
nieten met mijn
In een voetbadje ge
Een goeie dag
Een gulle lach
Een dag niet goed
Boze snoet
toffe trien
Maar vooral een
gehoord of gezien
Die je zeker had
Dag chrisewis ..
Veel plezier op Merel 5
Xxx Schildpad 5
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... Klaverveld 1 en 2 volop
supporterden voor onze Rode Duivels?

... de directie onze technische
dienst extra wilde bedanken voor
al het harde werk voorafgaand
aan en tijdens de verhuis?
Een flesje ‘Cuvée Kasterlee’, t.v.v. ’t
Margrietje, van harte aangeboden.
Laat het smaken, mannen!
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ndrolstoel

... je voor meer informatie omtrent het nieuwe
beschermingsstatuut, het bewind, bij onze sociale dienst
terecht kan?

Je vindt alvast een vlot leesbare
samenvatting van de nieuwe
wetgeving op onze website!
Klik op
‘Meer Info’ >
‘Info voor familieleden’

r 1!

j Salamande

... er in Nieuwvl
iet Bad een
kei leuk vakant
ie huisje is,
helemaal aang
epast voor
rolstoelen en er
zelfs een
elektrische st
randrolstoel
is om er te race
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en?
Recht om vrij zelf je keuze
van hulp te bepalen.

Voor veel bewoners is het niet haalbaar om zelf te
kiezen voor de hulp die ze nodig hebben. Daarom
hebben de ouders of wettelijk vertegenwoordigers
het recht om de gewenste hulp te kiezen voor hun
kind. Soms zijn er toch bewoners die zelf kunnen
aangeven wat ze wel of niet willen. Daar proberen we
dan natuurlijk ook rekening mee te houden.

Ik ga naar de kapper in het dorp
en niet naar de kapper van Het GielsBos,
omdat ik dat leuker vind.
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tHemA: feest !

21 maart 2014

Feestelijke opening
Rozendries en Klaverveld

* meer foto’s van het straatfeest vind je op de achterzijde van dit boekje!

De zon zakte langzaam weg achter Rozendries, de
temperatuur zakte enkele graden, de vuurkorven
werden aangestoken. Het startsignaal voor het
Straatfeest!

Straatfeest

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en
gedeputeerde Peter Bellens (voorzitter van vzw Het
GielsBos) konden bij deze feestelijke gelegenheid niet
ontbreken.
De genodigden en pers werden onthaald op een
zonnige rolstoeldans op het woonerf van Rozendries.
Na de verwelkoming en speeches wandelde
het gezelschap door de clownparade heen naar
Rozendries 3, om een bezoek te brengen aan deze
zorgwoning.
Van daar uit ging de wandeling verder naar Klaverveld,
en de middag gleed ongemerkt voorbij. De zon
scheen, onze bewoners zowel als bezoekers waren
goedgemutst en graag van de partij.

Officiële
opening

EEN EERSTE FASE VAN HET MASTERPLAN WONEN IS AFGEWERKT, 66
BEWONERS VAN HET GIELSBOS KREGEN EEN NIEUWE, ENERGIEZUINIGE THUIS
DIE VOLLEDIG IS AFGESTEMD OP HUN NODEN. OP 21 MAART WAS HET TIJD
OM DEZE NIEUWE WONINGEN MET HET NODIGE FEESTGEDRUIS TE OPENEN.
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De muzikanten
stemden
hun
gitaren, de clown vouwde
alvast
enkele
ballonnetjes,
opvoedster Anja haalde haar grime-doos
boven om vrolijke gezichten te schilderen, en een
vuurartiest begon aan zijn eerste act. Grommende
magen konden gevuld worden met frietjes, soep
of broodjes, en voor de zoetekauwen waren er
ook pannenkoeken.
De avond viel, en de eerste vuurwandeling langs
het domein in Gierle vertrok. Het werd een
onvergetelijk spektakel, alle deelnemers genoten
met volle teugen. Weer een dikke vette pluim op
de hoed van DraMuDa, voor de organisatie van dit
wervelende maar toch intieme gebeuren.
Roos Van Bruggen

een bloemetje voor de

huishoudhulpen, die waanzinnig
hard gewerkt hebben om alle
nieuwe woningen spik en span,
glanzend mooi te maken voor
de verhuis, en opnieuw voor de
opening.

Hartelijk
dank!
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tHemA: feest!

is ook afscheid nemen
DE HELE VERHUISBEWEGING HEEFT NIET ALLEEN VOOR ONZE BEWONERS EN BEGELEIDERS HEEL WAT
VOETEN IN DE AARDE GEHAD. ACHTER DE SCHERMEN VERSCHOOF ER EVENEENS EEN EN ANDER.
ONDER ANDERE SOMMIGE VAN ONZE WOONCOöRDINATOREN NAMEN AFSCHEID VAN HUN OUDE
VERTROUWDE PAVILJOEN OM EEN NIEUWE FUNCTIE OP TE NEMEN.
MEDEWERKERS EN BEWONERS VAN DEZE BEWUSTE PAVILJOENEN GREPEN DEZE GELEGENHEID AAN
OM TE DOEN WAT ZE GOED DOEN: EEN FEESTJE BOUWEN OM HUN DANKBAARHEID UIT TE DRUKKEN! JE
ZAL LEZEN DAT HET GIELSBOS NIET VIES IS VAN EEN STREEPJE PLAyBACK!
VOS NAM AFSCHEID VAN AN, EGEL ZEI ‘TOT ZIENS’ AAN AGNES, EN ENKELE BLADZIJDEN VERDER LEES
JE HOE HILDE HAAR LANGOOR VAARWEL ZONG.

Verhuizen? Niet zonder een feestje, An!

Wanneer is het tijd om te feesten? Wanneer een
volledige woning, een wooncoördinator én een
huishoudhulp verhuizen! Die dag namen we afscheid
van Egel 1, van Agnes en van Myriam. Zij verhuizen
allemaal naar Rozendries.
Een laatste keer goed gebruik maken van de speelstraat,
want die is er niet op Rozendries. Samen aperitieven
en vers gebakken pannenkoeken smullen, en het feest
kon beginnen. Het ene dankliedje na het andere schalde
door de gangen, af en toe kregen we een krop in de
keel bij de speeches, maar die slikten we door met een
goeie ouwe playbackshow
De twee mannelijke begeleiders van E3 toonden samen
met Lars van de kiné ongekende talenten. Natuurlijk
konden we niet op onze stoelen blijven zitten. We
moesten dansen!
Maar het plezier kon niet verstoppen dat we onze
collega’s zullen missen!

Tot ziens Egel 1, Agnes en Myriam

Tafels worden gebracht, massa’s stoelen klaargezet, een
draaitafel met enorme boxen wordt binnengerold. Het
lijkt wel of Vos het paviljoen is dat moet verhuizen. Wat
een drukte! Maar als de partytafels worden gedekt, de
drankjes worden klaargezet en de hapjes geëtaleerd,
dan weten we het wel: het is feest. Uiteraard, na
jaren de werking op Vos te hebben gecoördineerd,
neemt An andere verantwoordelijkheden op in Het
GielsBos. Dat kunnen we niet zomaar laten voorbij
gaan. Terwijl alles in gereedheid wordt gebracht
voor een geweldige namiddag, kreeg An een
heel programma af te werken. Bij elke groep
kreeg ze een opdracht. Boterhammen smeren,
gaan zwemmen, een snoezelbadje geven,… we
hebben haar goed bezig gehouden. En dan ’s namiddags, het echte feest!
Als opwarmer een overzicht van Ans carrière op Vos aan de hand van een
slideshow. En daarna barstte de playbackshow los. Iedereen wierp zich in
het spektakel, en zelfs An vergastte ons op een nummertje. ‘Zelfs’? Dat is
wat overdreven uitgedrukt. Playbacken doet ons An maar al te graag, daar
kunnen vele vrienden- en paviljoensfeesten van getuigen.
Veel succes An, we zien je nog!
Paviljoen Vos
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22 kaarsen
en een dj voor
Olivier!

18 april was het groot feest voor mijn
verjaardag op de gang van Merel, met
top-dj Marjolein.
Amai wat was ik zenuwachtig. Kort na
de middag was ik er helemaal klaar
voor. Zodra het feestje begon draaide
de dj allerlei muziek zoals ik die graag
hoor. Vooral van Milk Inc. ben ik fan!
Zelfs mijn zus Anouck heeft speciaal
voor mij enkele liedjes gezongen.
Wat was dit mooi. Ze kan heel goed
zingen. Er was heel veel bezoek
van heel Merel en ook mijn familie
mocht niet ontbreken.
Natuurlijk was dit met alles erop
en eraan: met chips, nootjes, cola,…
Ik kreeg veel kadootjes waaronder
cd’s, en een mooie t-shirt van dj
Marjolein zelf. Op de foto zie je
mijn t-shirt!
Tegen 15u 30 was mijn feestje
gedaan, ik was doodop! Ik heb er
enorm van genoten, mij helemaal
uitgeleefd
en
goed
gedanst!
Een feestje om zeker nooit te
vergeten.
Als kers op de taart mocht ik
ineens mee op weekend naar huis.
Wat een fantastische dag was
het vandaag!
Olivier

Op 3 maart mochten we dan onze nieuwe
wooncoördinator verwelkomen. Iedere groep
had alvast een knutselwerkje voorbereid om haar
bureau alvast wat in te richten. An, wees welkom
en we wensen je veel succes op Egel.
Ils De Busser
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AfscHeid lAngoor

bewoner die het langst op paviljoen Langoor

Na wat zoek- en telwerk blijk ik, Wim, de

kijkje te gaan nemen of om ongestoord te

stapte ik gewoon de gang op om eens een

Als ik het dan wat beu was op de groep,

en
bl o e i
Ach
.
ullen
ngoor
M
a
rgrietje,
zen z
o
n La
r
e
d
eer i
O ok a l
iet m
zie je mij n
heeft vertoefd. Welgeteld 36 jaar heb ik

fietsen op de gang. Plezier gegarandeerd!
Maar mooie liedjes duren niet lang. Ook in

deel uitgemaakt van één van de leukste

beleefd:

paviljoenen die er zijn. Mijn vaste stekje is
wat

Langoor 5 werd na een tijdje gerommeld

heel

altijd Langoor 5 geweest.
ik

en ingepakt. Tot de dag dat we die grote

heb

Op

Langoor

geweldig lekkere barbecues, lachwekkende

nieuwe gezichten en ruimtes wennen maar

ruimte moesten inruilen voor onze nieuwe

de

woning: Schildpad 6. Ik moet nog aan al die

naar

playbackshows, huifkartochten, proevertjeswandelingen

Lilse

wandelingen,

zoals ik 36 jaar lang op Langoor heb mogen

ook hier zal ik leuke momenten beleven net
meemaken.

Bergen en noem maar op.
De laatste maanden werd er heel veel

op

gerommeld en ingepakt op Langoor. Zo
daarna

graag

ze

kort

ook

dat

1,

Ik

Langoor

Schildpad

eerst

Langoor 2, en ook Langoor 4 en Langoor

Margrietje“ horen, want mijn

vertrok

3 trokken naar andere oorden. Tot alleen

lijflied, dat laat ik door de

“Ach

Langoor 5 nog overbleef op dat grote

gangen schallen, waar ik ook

hier

paviljoen.

woon…

hoop

Omdat we die stilte en de kale lange gang

bewoner Langoor

Wim, Langst wonende

maar niets vonden, zwierden we de deur
open, sloten we alle ingangen af en zetten
we de tafel op de gang.
Leven in Het GielsBos

LANG LANG GELEDEN NAM ERGENS IEMAND
HET INITIATIEF OM EEN VOORZIENING
TE BOUWEN VOOR PERSONEN MET EEN
ERNSTIGE EN DIEPE VERSTANDELIJKE
HANDICAP. ERGENS VER WEG VAN DE STAD,
ERGENS IN DE BOSSEN, OP EEN PLEK WAAR
HET EEN HEMEL OP AARDE WAS VOOR VELE
KONIJNEN, MOEST ER EEN HUIS GEBOUWD
WORDEN WAAR HET GOED WONEN WAS.

In het bos daar staat een huisje,
keek eens door het vensterraam

Langoor werd een huis dat sinds bijna 36 jaar, eigenlijk
bijna een half mensenleven, een thuis was voor velen.
Sinds 1982 was Langoor ook een beetje míjn thuis.

Als ik aan Langoor denk, zal ik altijd denken aan een
warm en solidair hol / huisje in het bos waar het goed
was te nestelen en voor elkaar te zorgen. Verbondenheid
was onze troef.

Op vrijdag 21 februari 2014 stonden we samen met de
bewoners, collega’s, ouders, genodigden, in de speelstraat
en gang van paviljoen Langoor om afscheid te nemen. ‘In het
bos daar staat een huisje, keek eens door het vensterraam,
kwam een haasje…….‘ Tijdens deze inkijk passeerden alle
woningen van Langoor de revue.

Aan alle collega-konijntjes: mijn welgemeende en oprechte
dank voor jullie inzet! Ik wens jullie allen het beste in jullie nieuwe
woning. Wat ik jullie nog meer wil toewensen: veel rozengeur en
maneschijn, veel klavertjes 4, veel huiselijk genot samen met de
schildpadden en de vossen.
Het lief klein konijntje vangt nu zijn reis aan naar de eeuwige jachtvelden.
In mijn herinneringen zal het nog een lang, lang leven leiden.
Hilde Van Eetveldt
Wooncoördinator Langoor 1992-2014
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Quiz

AfscHeid lAngoor

Langoor,
merci voor de mooie jaren!
AFSCHEID NEMEN VAN LANGOOR. HOE DOE JE
DAT? DE COLLEGA’S VAN LANGOOR NAMEN ZELF
HET HEFT IN HANDEN.
VOOR HET PERSONEEL ORGANISEERDEN ZIJ EEN
qUIZ.
DE BEWONERS KOMEN SAMEN VOOR EEN
BARBECUE EN EEN PLAyBACKSHOW.
EN VOOR IEDEREEN DIE NOG EENS AFSCHEID WOU
NEMEN VAN HET PAVILJOEN WAS ER EEN GROOTSE
EEN AFSCHEIDSRECEPTIE.

niet zo maar een receptie!
Langoor zag er prachtig uit: er was duidelijk
veel aandacht en werk in de versiering
gekropen! Het plafond van de gang vol
huppelende oranje konijnen, alle ramen
beschilderd met konijnen met lange oren.
De eerste fles cava was nog maar net
geopend en het volk begon toe te stromen.
En er was veel volk, heel veel volk. De speelstraat
stond vol bekenden, wat een gezellige drukte!
Na wat bijpraten was het tijd voor dé speech: Hilde
mocht het podium op. Over elke leefgroep had ze iets
te vertellen, we hingen aan haar lippen. Jarenlang
heeft ze de groepen ondersteund en dat ze ons goed
kent is duidelijk. We herkenden onszelf in haar
verhaal.
We zetten Hilde welverdiend nog in de
bloemetjes en we vergaten ook Heidi Caris
niet! Anka gaf op haar beurt een bevlogen
speech.
Daarna kwamen er nog lekkere hapjes,
iedereen genoot. Tijd om je te vervelen was
er niet want je kon ook een dia voorstelling
over Langoor vroeger en
nu
bekijken, onze gasten konden nog een
boodschap achterlaten op een canvas doek, én
om deze feestelijk gelegenheid nooit te vergeten
hadden we een foto hoek voorzien met gekke
attributen. Het resultaat mag gezien worden!

Hoe neem je afscheid van elkaar als je al zo lang
samenwerkt? We waren erg close op Langoor en
iedereen sloeg een praatje met iedereen. Omdat
het vroeger al een succes bleek organiseerden
we een quiz. Wilde ieder team de quiz winnen?
Misschien wel maar het was toch vooral het
plezier, het samenzijn, het samen aperitieven, de
fysieke proef en de humor die het belangrijkst
was. En lachen, we hebben vooral gelachen!
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Dit jaar was onze ouderavond speciaal. Eindelijk
werd de nakende verhuis concreet. Vera sprak
de aanwezigen toe. Er werd geluisterd maar
iedereen zat toch al stiekem vooruit te denken.
Het opzet was om onze nieuwe woning Klaverveld
te gaan bezichtigen. Natuurlijk was iedereen heel
nieuwsgierig om te zien waar hun zoon of dochter
in de toekomst ging wonen. Het was mooi om de
blikken van de ouders te zien toen ze eenmaal ter
plaatse waren. Er gingen veel oogjes blinken, het
zag er dan ook knap uit. Er werden tips gegeven,
opmerkingen gemaakt, iedereen ging naar de
kamer van zijn kind kijken en er werd ook vol
lof gepraat over deze nieuwe accommodatie.
Toen we terugkeerden werd er volop nagepraat.
Iedereen had nu een idee hoe de toekomst er
ging uitzien. Een belangrijke ouderavond en hele
geruststelling voor onze ouders.
Langoor 3

ouderavond langoor 3

Een barbecue
als afscheid

DE
ALLERLAATSTE
PLECHTIGHEID,
DE
ALLERLAATSTE BIJEENKOMST. IEDEREEN IS NU
BIJNA VERDWENEN UIT LANGOOR MAAR TOCH
HADDEN WE NOG EEN BARBECUE EN PLAyBACKSHOW
GEPLAND. NOG EEN LAATSTE KEER SAMENKOMEN.
NOG EEN LAATSTE KEER IETS VOORBEREIDEN.
DAAR WAREN WE ALTIJD GOED IN. ENTHOUSIAST
PLANNEN, SOMS ZAGEN WE HET GROOTS EN DAT
KUNNEN UITVOEREN GEEFT EEN GOED GEVOEL.
VEEL
PLAyBACKSHOWS,
VERKLEEDPARTIJEN,
BARBECUES EN IJSSALONS PASSEERDEN DE REVUE.

De ‘laatste barbecue’ begon in een regenbui maar
de Technische dienst sprong bij met een tent en
het bakken kon gelukkig doorgaan. Het was lekker,
iedereen smulde, de sfeer was uitstekend omdat we
elkaar terugzagen.
Maar het hoogtepunt was natuurlijk iets waar
Langoor altijd heel sterk in was. Het organiseren van
een playbackshow. We kunnen niet verklaren waarom
we het zo graag doen maar het enthousiasme en
de gekte slaan toe als we er nog maar aan denken.
Clowns Anka en Chantal praatten de liedjes aan elkaar
met een kwinkslag.
De ‘best of’ van de Langoorse playbackshows
werden afgewisseld met nieuwe nummers waar het
publiek moest meedoen. Sjoe Sjoe wa wa kennen
we allemaal maar klassiekers als Barbie Girl en
The Sound of Music werden nog eens herhaald.
Soms zag je mannen in jurken en vrouwen als man
verkleed. Het hoort er allemaal bij.
En uiteindelijk werd de playbackshow afgesloten
met een knaller. We probeerden al jarenlang Hilde
te overtuigen om een nummertje te doen maar dat
lukte nooit. Nu kwam er wel een grote surprise act:
Hilde als Tina Turner met ‘The Best’. Ze heeft ons
helemaal verrast en verbaast. Beter kan je de dag niet
afsluiten. Of toch: met ijs, chocoladesaus, aardbeien
en slagroom. Playback, dessert en de sfeer van de
grote dagen van Langoor.
We zullen het missen!
Gert Van Hove

13.

14.

Het vierde leerjaar van
Basisschool Scharrel
uit Minderhout

Eef Lauryssen

Het was een prachtig mooie en
leerrijke dag. Aan iedereen
een dikke dankjewel voor
het enthousiasme!

In de namiddag hadden de leerlingen een grote
playbackshow voorbereid. Deze spectaculaire show
ging door in de tuin van Merel 1. Onze bewoners
genoten ieder op hun manier: gillen van enthousiasme,
vlot meeklappen, dansen, meezingen,…
Tot slot gaven de kinderen aan elke bewoner een
eigen tekening. Ze mochten zelf kiezen aan wie ze
deze tekening gaven. En aangezien Ruben één van
de vlotste jongens is, moesten alle kinderen nog een
“vuistje” doen met Ruben. Cool!

ETS
M EHet GielsBos!

JAARLIJKS BRENGT DE MAMA VAN RUBEN, BEWONER
VAN MEREL 1, MET EEN GROEP LEERLINGEN EEN
BEZOEKJE AAN HET GIELSBOS. OOK DIT JAAR WAS
HET EEN WEDERZIJDS VERKENNEN EN TOENADEREN,
MET HEEL WAT VROLIJKHEID TOT GEVOLG.
Natuurlijk was iedereen wat zenuwachtig voor de
“grote dag” zowel Ruben, bewoners, kinderen, als
begeleiding. Je krijgt tenslotte niet elke dag veertig
kindjes op bezoek!
Voor de kindjes van het vierde leerjaar is dit vaak hun
eerste kennismaking met personen met een handicap.
In het begin zijn onze bezoekertjes begrijpelijk een
beetje bang en onzeker. Iedere bewoner droeg
daarom ook een naamkaartje, zodat de kinderen hen
konden aanspreken bij hun naam.
’s Morgens begonnen we schoorvoetend met wat
kennismaken maar tegen het einde van de dag zag
je een mooie evolutie: van zenuwachtig en bang naar
oké en begripvol en samen plezier maken!

Het dagprogramma was heel gevarieerd, maar met
een rode draad: samen met de bewoners plezier
maken. Bij elke activiteit merkten de kindjes dat
mensen met een handicap eigenlijk net zijn als zijzelf:
dansen, zingen, wat zotte kuren doen,…

Leven in Het GielsBos
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kaarsjes voor
de huizen in de
Bisschopslaan!

‘De buitenhuizen’, ‘extern wonen’, ‘wonen in een
huis in de straat’, ‘begeleid wonen’, al deze termen
gebruiken we om aan te geven dat we ook buiten het
groene domein in Gierle woongelegenheid bieden
aan cliënten.

sschopslaan
… zowel Bi
een eigen
53 als 55
nleegmaker
brievenbusse
hebben?
h van deze
Marc kwijt zic
op nr. 55 is
taak op 53 en
(zie foto)!
het duidelijk

10 jaar geleden opende Het GielsBos de eerste twee
huizen in de Bisschopslaan in Beerse, midden in het
dorp. Sommigen verklaarden ons gek, anderen waren
wildenthousiast. Een decennium later blijven alleen
de enthousiasten over. De bewoners zijn dol op hun
manier van leven, de begeleiders willen het evenmin
ooit nog anders. Met andere woorden, dit jubileum
moet gevierd worden!
Medewerkers en bewoners geven je alvast een indruk
van de sfeer in ‘de Bisschopslaan’.

d
aag bij ieman
… wij heel gr
het
an, zeker als
op bezoek ga
fel is bij onze
aan de feestta ke en haar
lp El
logistieke hu
gezin?

geleid wonen’
… we onder ‘be
rs
dat de bewone
ook verstaan
koken?
zelf (helpen)

… Jef en Be
rt W ieder m
et
ee
n
vr
ijw
illi
ge
r hebben naar
de mis gaan in
Beerse?
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naar het
...we jaarlijks
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freak?
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foto van on
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… wij al
tot
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onze beschikk
, nu
gehad hebben
aar
een grijze, m
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dat er een
op komst is?
kleur
Rood! De
door
gekozen
rs!
onze bewone

Wist je dat…

or
…wij zelf vo
s
ons dagelijk
?
brood zorgen
elkaar
regelmatig
…we
om ergens te
moeten helpen
geraken?

op
genieten…
… we graag
een terrasje?
is
ehalte groot
… het knuffelg
slaan?
op de Bisschop
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Ting

!

Iedere Euro goed besteed
wat doen we met giften en sponsoring in Het gielsbos?
WE HEBBEN IN HET GIELSBOS HET GELUK AF EN TOE GIFTEN TE MOGEN
ONTVANGEN. IEDER BEDRAG, GROOT OF KLEIN, IS WELKOM EN IEDERE EURO
WORDT GOED BESTEED. OMWILLE VAN DE TRANSPARANTIE, MAAR OOK OM
HET GOEDE GEVOEL VAN ONZE SCHENKERS TE VERHOGEN, VERDUIDELIJKEN
WE IEDER JAAR WAAR WE DEZE MOOIE ‘CADEAUS’ AAN ZULLEN BESTEDEN.
GIFTEN DIE IN DE LOOP VAN 2013 EN 2014 TOEKOMEN IN HET GIELSBOS
WORDEN RECHTSTREEKS BESTEED AAN DE RENOVATIE VAN HET ZWEMBAD
EN DE REALISATIE VAN EEN AANSLUITENDE WELLNESS-RUIMTE. EEN
PROJECT DAT DE MOEITE WAARD IS, EN WAAR IEDEREEN MEE DE SCHOUDERS
ONDER WIL ZETTEN.
EEN GIFT KLINKT ALS IETS TOEVALLIGS, MAAR WE WILLEN
VAN DE GELEGENHEID GEBRUIK MAKEN OM ENKELE
NIET-ZO-TOEVALLIGE VORMEN VAN GIFTEN EN
SPONSORING IN DE KIJKER TE ZETTEN.

Dank, Kolonel!
Op 19 februari vond in deSingel in Antwerpen het 30ste
lenteconcert door het Militair Commando Provincie Antwerpen
plaats. Sinds vele jaren is Het GielsBos één van de sociale
projecten die op deze avond in de bloemetjes gezet worden, door
middel van financiële steun vanwege het Militair Commando.
De drijvende kracht achter dit jarenlange engagement is Kolonel
Verhaegen. De militaire pensioenleeftijd bereikt, nam hij de
avond van het Lenteconcert afscheid van zijn functie als Kolonel.
Voor de laatste keer als gastheer van het Lenteconcert, kon
Kolonel Verhaegen samen met de andere genodigden genieten
van marsliederen en het schallen der trompetten. Naar goede
gewoonte werd dit alles verzorgd door de Koninklijke Muziekkapel
der Gidsen die dit jaar vergezeld werd door niemand minder dan
Helmut Lotti.
Als dankbetuiging voor jarenlange steun maakten we een beeldverslag van de avond, om achteraf als fotoboek
aan Kolonel Verhaegen te schenken. Een klein gebaar dat hem de volgende jaren hopelijk zal herinneren aan
één van de vele waardevolle projecten die hij in zijn professionele leven realiseerde.
Het GielsBos wenst hem het allerbeste!
Sine Van Menxel

Motorclub 2Nowhere
organiseerde tijdens Heieinde Kermis traditiegetrouw enkele
activiteiten, waarvan de opbrengst dit jaar naar de Salamanderstraat
ging. In en rond clublokaal Café Calypso werd livemuziek gespeeld en
de heerlijke geuren van de barbecue waren al van ver op te snuiven.
Maar het echte hoogtepunt van de dag: groot en klein mocht een ritje
meerijden op de motor. Jacky, Ronald, Gonda, Michel, Joost, Agnes
hebben genoten van het heerlijke eten en de rondritten. Merci, ‘motards’!
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Bewegen
en bewogen
worden,
stil zitten en
stil worden.

SINDS MAART 2014 HEERST ER EEN GEZELLIGE
AMBIANCE OP ROZENDRIES. VIJF GROEPEN VAN
TIEN BEWONERS NAMEN HUN INTREK IN DE
GLOEDNIEUWE WONINGEN. IN DE AANLOOP NAAR
DE VERHUIS DACHTEN WE NIET ENKEL NA OVER DE
INRICHTING VAN DE WONING OF DE KLEUR VAN DE
KAMERS, MAAR OOK OVER HOE WE ONZE BEWONERS
– DE MEESTEN MET EEN ERNSTIGE MEERVOUDIGE
BEPERKING – EEN AANGENAME DAGINVULLING OP
DE WONING KUNNEN BEZORGEN.

Activiteiten voor onze bewoners bestaan meestal
uit het opdoen van basale indrukken: we hebben
aandacht voor stimulatie van ieder zintuig. Minder
vanzelfsprekend is het bewogen worden, omdat de
meeste bewoners rolstoelgebonden zijn. Ook het
ervaren van diepe druk, voor veel bewoners heel
aangenaam, is moeilijker.

Er bestaan materialen specifiek om deze behoeften
in te vullen, specifiek voor deze doelgroep zelfs,
maar dat is niet goedkoop! Daarom deed Het
GielsBos een aanvraag bij CERA, een organisatie die
via maatschappelijke projecten wil investeren in de
samenleving. Onze aanvraag werd goedgekeurd,
en zo kregen we de nodige financiële middelen
voor de aankoop van een hangmatstoel en een
baarmoederzetel.

Een baarmoeder-wat?
In deze bijzondere zetel kunnen bewoners zich echt
nestelen. De verzwaarde flappen leggen we over het
lichaam, om zo een diepe druk te laten ervaren. De
zetel vormt zo een ‘coconnetje’ dat geborgenheid
en bescherming biedt. Heel speciaal! Zo werd Julien
van Rozendries 5 zelfs kwaad toen hij er weer
werd uitgetild. Ook Wout (foto) vindt het een zalige
rustplek, dat zie je wel aan zijn gezicht!
De hangmatstoel biedt de bewoners eens een heel
andere lichaamservaring dan bv. de rolstoel of een
zachte mat. Het is voor een rolstoelgebruiker heel
bijzonder om op een veilige manier beweging en
schommeling te ervaren. Karen-Ann (foto) van
Rozendries 3 vindt het heel comfortabel! Vanuit de
hangmat kan ze het reilen en zeilen op de woning
goed in de gaten houden. Voor Adam is het dan weer
eerder een momentje van gibberen en lachen. Ook hij
geniet er zo op zijn eigen manier van.

De baarmoederstoel en hangmatzetel zullen
afwisselend op de verschillende woningen terecht
komen. Aan de reactie van onze bewoners te zien:
een schot in de roos!

Dankjewel CERA!
Hanne Willemsen

Wil ook jij een project
t.v.v.
Het
GielsBos
indienen bij CERA?

Het directiesecretariaat
verzamelt de ideeën en
mogelijke aanvragen!
www.cera.be

wil je meer weten, bv. ook over giften in je
testament of sponsoring, neem dan zeker
contact op met het directiesecretariaat!
tel. 014 601 211 of info@hetgielsbos.be.
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Visie op

Roos Van Bruggen

Vraag je gratis
exemplaar bij
info@hetgielsbos.be
of bekijk de bundel
op onze website
www.hetgielsbos.be.

Wil je graag de
volledige visietekst
lezen?

Elkaars vertrouwen waard zijn, daar streven we naar
in alle relaties, zij het naar cliënten en hun netwerk
toe, of naar collega’s, of als organisatie. We tonen
respect voor ieders eigenheid. Uiteindelijk streven
we zowel als cliënt of familielid, als medewerker en
als organisatie dezelfde doelen na: goede persoonlijke
contacten en ondersteuning die ten allen tijde op
maat en kleinschalig is.

we kunnen op elkaar bouwen

integer

OM ONZE NIEUWE VISIE LEVEND TE MAKEN, KREEG IEDEREEN DE
VOORBIJE WEKEN DE KANS OM MEDEWERKERS, OUDERS, VRIJWILLIGERS IN
DE KIJKER TE ZETTEN. ONZE VISIE IS NAMELIJK AL VOLOP AANWEZIG IN DE ORGANISATIE:
ZOVEEL MENSEN DIE DE WAARDEN DAGELIJKS AL IN DE PRAKTIJK OMZETTEN!
NIET MINDER DAN 120 NOMINATIES LIEPEN BINNEN, EN BIJ HET TER PERSE GAAN VAN DIT BOEKJE
WAREN ER AL MEER DAN 100 STEMMEN UITGEBRACHT.
MAAR DE VISIE IS MEER DAN EEN SPEELSE CAMPAGNE OM WAT GOED GAAT VOOR HET VOETLICHT
TE PLAATSEN. HET IS OOK EEN TOEKOMSTBEELD, EEN STREEFDOEL. ‘HIER GAAN WE VOOR!’
DAAROM ZULLEN WE IN 2014 NOG REGELMATIG ENKELE VAN DE 6 WAARDEN ER UIT PIKKEN EN EVEN
INZOOMEN.

cliëntgestuurd
we beginnen … met luisteren.

Luisteren is iedere dag opnieuw open staan voor
wat cliënten aan ons willen vertellen, met woorden,
lichaamstaal, stilte. Hoe beter we hen kennen, hoe
beter we ons handelen kunnen afstemmen op hun
noden en talenten, en hoe beter we rekening kunnen
houden met hun beperkingen. Medewerkers laten zich
leiden door de noden van cliënten, en gaan met hen
betekenisvolle relaties aan. In deze warmmenselijke
verbondenheid krijgt het leven vorm: een leven dat
‘zo goed als mogelijk’ is. Ook op het niveau van de
organisatie toetsen we steeds de richting af aan het
belang van de cliënt.
Leven in Het GielsBos
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bevraging van de ouders
over het ioP traject

IN HET GIELSBOS WILLEN WE ONZE BEWONERS
GELUKKIG MAKEN. DAAROM ZOEKEN WE VOOR
ELKE BEWONER INDIVIDUEEL UIT WAT HEM OF
HAAR GELUKKIG MAAKT EN HOE WE DAT KUNNEN
WAARMAKEN.

Sinds 2011 doen we dit aan de hand van het Individueel
Ondersteunings Plan (IOP). Ouders worden van
dichtbij betrokken bij het opstellen van dit plan.
Enkele jaren en vele ervaringen later, vroegen we
aan de familieleden van de bewoners die reeds het
proces van het IOP doorliepen hoe zij dit traject
hebben ervaren.

In een notendop:

De bevraagde familieleden waren zo goed als unaniem: het traject is
echt de moeite waard om tijd voor te maken. Werkende familieleden
waren allemaal bereid zich vrij te maken.

De meeste bevraagden waren aanwezig bij het vertellen van het
levensverhaal en het gesprek over het hier en nu van de bewoner.

?
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NIET TEVREDEN

Zo goed als alle familieleden vonden het een meerwaarde om van de gesprekken een verslag te
ontvangen. Hoewel de meeste mensen wel weten dat ze zelf aanvullingen kunnen doen op dit
verslag, gebeurde dit in de praktijk zelden.

Het was fijn te lezen dat de families voldoende eigen
inbreng ervaren hadden in het IOP.

Tijdens het traject leert de familie allerlei betrokken
personeelsleden kennen. Bijna de helft van de
ondervraagden kende één of meerdere aanwezigen
tijdens de gesprekken voordien niet.

Als werkpunt noteren we dat een actievere en meer
formele terugkoppeling van de afspraken wenselijk
is. Familieleden willen veel meer op de hoogte zijn
van veranderingen en aanpassingen. We willen dus
nog meer aandacht besteden aan het bezorgen van
de verslagen aan de betrokken familieleden.

Wel is iedereen het er over eens dat we er met
het IOP goed in slagen om de bewoner centraal
te stellen.
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Vakantie
in eigen land

Maandag 5 mei was het langverwachte moment
er eindelijk: Tehuis Lille en Tielen vertrokken
samen op vakantie naar Beverdonk te Retie. Snel
de bus ingeladen, en dan met onze fiets richting
Retie. Eén platte band en een ongelukje later, dan
toch op onze bestemming geraakt!
Onze vakantie kon beginnen, en hoe kan je dat
beter doen dan door de omgeving eens te gaan
verkennen. Vroeg te bed want ’s anderendaags
hadden we een druk programma: eerst naar de
markt en vervolgens een heuse huifkartocht.
Genieten hoor!
Ook de Olmense zoo mocht niet ontbreken tijdens
deze reis: van vogels tot olifanten en tijgers, alle
dieren zijn de revue gepasseerd. Een vermoeiende
maar leuke dag! Donderdag een rustige dag:
uitslapen, uitgebreid ontbijten, voor sommigen
een wandeling in de regen en voor anderen een
gezelschapsspel namiddag. Als afsluiter van de
dag nog een lekkere barbecue, de dag was weeral
geslaagd! Vrijdag was het mooie liedje uit, inpakken
geblazen dus zodat we terug naar huis konden
fietsen of rijden met de bus. Eindigen deden we
met een lekker frietje! Zoals jullie kunnen lezen,
we hebben er met volle teugen van genoten!

Nekarea
2014:
veel winnen,
een klein beetje
verliezen.

Op donderdag en vrijdag 22 mei en 23 mei 2014 was
het dan eindelijk zo ver. We reden met het blauwe
busje van Het GielsBos naar Brasschaat om er ons
jaarlijkse netbaltornooi te gaan spelen.
In Brasschaat aangekomen hebben we ons eerst
klaargemaakt om onze eerste wedstrijd tegen Apollo
5 te spelen. We hebben daar tegen gewonnen. De
scores zijn 25 – 17 en 25 – 16. Na de wedstrijd zijn
we terug naar de tent geweest en hebben we onze
broodjes opgegeten.
In de namiddag moesten we terug een wedstrijd
spelen maar dan tegen De Sprinkhanen. Ook deze
wedstrijd hebben we gewonnen met 25 – 13 en 25- 18.
Omdat we zo goed gespeeld hadden vonden Teske
en Machteld dat we wel een pannenkoek of een ijsje
verdiend hadden. Daarna zijn we met het blauwe
busje terug naar huis gegaan en hebben Machteld en
Teske ons allemaal thuis afgezet.
De volgende dag zijn we voor een 2de dag naar
Brasschaat gereden met de grote bus van Het
GielsBos. Rond 10u30 begon onze eerste wedstrijd
tegen de 4 notelaars. Alweer een overwinning! De
score van deze wedstrijd was 25 – 10 en 25 – 13. Na
deze wedstrijd moesten we ineens onze volgende
wedstrijd al spelen tegen Apollo 5, waar we gisteren
tegen gewonnen hadden. Deze keer verloren we met
25 – 17 en 25 – 16.
Na het eten was het wachten op de medaille uitreiking.
Nadien traden de Romeo’s op en dat was een zeer
goed groepje waardoor er zeer veel ambiance was
in de tent. Het waren spannende en sportieve dagen!
Peggy Van Buel (bewoonster van ’t Margrietje Lille)

ST van de PP
D
PO

•

•

Feesten is...

Marianne Wouters

* PPD = Psycho-Pedagogische Dienst
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Feesten is leuk, maar in Het GielsBos
alleen als het op maat gebeurt!

Niet alleen het feesten zelf gebeurt op maat, ook de
aankondiging en voorbereiding van een feest is voor
vele cliënten héél belangrijk voor het aangenaam
beleven van de tijd die aan het feest vooraf gaat.
Hoeveel keer nog slapen? Wie zal er bij zijn? Waar zal
het feest zijn? Welk eten zal er zijn? Welke muziek zal
er zijn? Zal het leuk zijn? Zal ik kunnen genieten? Krijg
ik kadootjes? Welke kadootjes? ...
Als de spanning te hoog oploopt, manifesteert dit
zich in probleemgedrag, als signaal om te zeggen
“het lukt me niet meer, help!”. Genieten is dan niet
meer aan de orde. Daarom worden feesten en de
aanloop er naartoe vaak voorbereid in team, op een
vergadering. Soms werken we met een kalender, of
een picto-draaiboek. Soms vertellen de begeleiders
pas de dag op voorhand of de dag zelf dat er een
feest zal zijn. Of werken de begeleiders voor zichzelf
praktische afspraken uit.

verwarrend. Of praktisch moeilijker, als er bv. eten op
verplaatsing moet gemixt worden, wisselhoudingen
moeten gegeven worden,...
Of voor cliënten die in het hier-en-nu leven, kunnen de
vele prikkels op het feest zelfs heel onaangenaam zijn.
Grote feesten worden in Het GielsBos daarom vaak
opgesplitst in verschillende formules van “feestjes”.
Een kerstfeest bijvoorbeeld, kan gevierd worden in
grote groep, met eten en muziek in de sporthal. Leuk
voor velen, na jaren tamelijk voorspelbaar ook, want
elk jaar gebruiken we (bewust) min of meer dezelfde
formule. Er zijn ook cliënten die Kerst liever vieren
in hun vertrouwde woning, met minder drukte en
vertrouwde mensen om zich heen. Of in de gang van
het paviljoen, iets tussen de sporthal en de eigen
woning in.

...niet altijd makkelijk !

Ook in Het GielsBos feesten we graag. Ook onze
cliënten hebben graag dit jaarlijkse ritme en de
bijhorende vrolijkheid in hun leven. Maar wanneer
wij als begeleiders dit feesten niet heel doordacht
aanpakken, wordt het feesten geen feest! Feesten
betekent voor onze cliënten (en begeleiders) een
doorbreken van de dagelijkse routine en structuur.
Kan leuk zijn, maar vaak ook heel spannend en

FEESTEN ZIT IN DE MENS INGEBAKKEN. AL SINDS
MENSENHEUGENIS WORDT ER GEFEEST: OM HET
LENGEN VAN DE DAGEN TE VIEREN, DE OOGST,
VERJAARDAGEN, DE GEBOORTE VAN JEZUS,
SINTERKLAAS ENZ. MENSEN BLIJKEN DIT NODIG
TE HEBBEN, OM RITME TE GEVEN AAN HUN LEVEN,
OM SAMEN TE ZIJN IN VERBONDENHEID, OM
IETS TE VRAGEN AAN HOGERE KRACHTEN EN OM
DIE HOGERE KRACHTEN TE DANKEN ALS ZE HET
GEVRAAGDE EFFECTIEF KREGEN. ER ZIJN DAN OOK
FEESTEN DIE JAARLIJKS TERUGKOMEN, NAAST
FEESTEN DIE EENMALIG ZIJN.

feest (het; o; meervoud: feesten) 1 (plechtige)
viering van een belangrijke gebeurtenis of
gedenkdag - 2 vrolijke bijeenkomst ter viering
van een heuglijk feit
fees-ten (feestte, heeft gefeest) 1 feestvieren

volgens van dale:

!*

Peggy Van Buel
(bewoonster van
’t Margrietje Lille)
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Hallo !

Het ontmoetingscentrum.
Zondag de plaats waar bewoners, begeleiding en familie wat
kunnen snoepen en drinken, en elkaar ontmoeten in een leuke
ontspannen sfeer, even weg van de groep.

Ik ben Dorien, 16 lentes jong en samen met mijn ouders en
mijn broer woon ik in Herentals. Sinds eind april is Merel
5 mijn stekje. Dit was even aanpassen, maar stilaan begin
ik me er echt thuis te voelen. Ik luister graag naar muziek.
Vooral Plop, K3 en Piet Piraat vind ik geweldig. Uit mijn collectie dvd’s kies ik
ook graag eens een filmpjes uit. Maar wanneer mama en papa mij komen halen,
dan ben ik pas écht blij, want in het weekend doen we allerlei leuke activiteiten
samen! Nu je mijn helder blauwe ogen hebt gezien, zal je me zeker herkennen als
je me eens tegen het lijf loopt.

Groetjes!
Dorien

Mee OC ?

Eddy de Kroon

Lotte,
Lotje petotje,
ons Lotteke,

Dinsdag de plaats waar we voor en/of na de creatieve concerten
de ervaringen wat kunnen nabespreken aan ‘den toog’.
Woensdag het schouwtoneel van menig schlagerzanger. Dan
is het zingen, meewiegen en in de handen klappen. Ambiance
verzekerd.
Donderdagavond ? Naar het OC natuurlijk. Even de week gebroken
door een gezellige babbel bij een lekker glaasje.
Vrijdag? Dan is het radio omroep natuurlijk. In het OC. Volle bak
leuke muziek. Kan je het weekend nog beter inzetten?
‘Mee OC ?’ Natuurlijk gaan we mee naar het OC !
En natuurlijk zijn we ook heel blij met de mensen die ervoor
zorgen dat dit alles blijft draaien. En geven we meteen Marleen
een bedankje voor al de jaren dat zij het OC overeind gehouden
heeft.

Zondag. Je kan de gang van Vos niet op of Danny klampt je aan: Mee OC ?

Marleen stuurde zelf ook
nog een woordje afscheid
naar de redactie:

het OC
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Groetjes,
Marleen van

Leven in Het GielsBos

Getrouwd
5 APril
Saskia Baert (medewerkster PPD)
en Don Wijnands
26 APril
Kirsten Denis (medewerkster
logopedie)
en Tom Lambrechts
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!

6 mAArt - LORIEN
dochtertje van Leen Jochems
(woningverantwoordelijke)
en Dries Herthogs

6 mAArt - NORA
dochtertje van Katharina Coolsaet
(medewerkster Boskapelstraat 80
A) en Kristof Van den Broeck

Geboren

2 APril
Martha Van Echelpoel,
moeder van Gerda Willems
(medewerkster huishoudelijke
dienst)

25 mAArt
Charel Cabanier,
vader van Sabine Cabanier
(begeleidster/opvoedster)

26 mAArt
Karel Van Laer, vader van
Chris Van Laer (medewerkster
huishoudelijke dienst)

Overlijdens

24 mei
Flor Borgmans,
vader van Vera Borgmans
(begeleidster/opvoedster)

23 mei
Maria Vermeiren,
moeder van Rachelle Geerts
(medewerkster verpleegkundige
dienst

22 mei
Margriet Hufkens,
schoonmoeder van Daniëlle
Embrechts
(medewerkster keuken)

14 mei
Lotte Pijnenborg, bewoonster
Rozendries 4

26 APril:
Bernadette Wouters,
schoonmoeder van Liesbeth Stijnen
(medewerkster verpleegkundige
dienst)

18 APril
Marcel De Feyter,
schoonbroer Eddy De Nef, bewoner
Merel 4

14 APril
Henri Vloemans,
schoonvader van May Versteynen
(medewerkster nachtdienst)

8 APril
Rosa Van Rillaer,
moeder van Hermine Nys
(begeleidster/opvoedster)

11 mAArt - JONAS
zoontje van Jenny Van Beeck
(begeleidster/opvoedster)
en Stef Scheltjens

5 APril - THOR, zoontje van
Sandra Fransen
(begeleidster/opvoedster)
en Herman Ducheyne

6 APril - KLAAS
zoontje van Tinne Kempen
(medewerkster sociale dienst)
en Johan Seghers

8 APril - MIE,
dochtertje van Tinne Lauryssen
(begeleidster/opvoedster)
en Sam Marcelis

25 APril - NORE
dochtertje van Christel Van Gansen
(medewerkster Berthoutstraat 10)
en Mark Lenaerts

19 mei - RIK
zoontje van Inne De Breuker
(medewerkster Berthoutstraat 12)
en Wouter Faes

Heel plots verdween ons zonnetje in huis.
We kunnen het nog steeds niet geloven.
Je stralende glimlach nooit meer zien of horen…
Je was heel erg blij wanneer je naar huis ging,
bij mama, papa en Thomas.
Dan toverde je de grootste glimlach op je mond,
je ogen glinsterden als sterretjes.
Een lief woordje, een liedje, een knuffeltje voor jou …
Voor ons een mooie lach.
We hebben ook aan je bedje gestaan,
je handje vastgehouden als je het wat moeilijk had.
We gaan je missen.
Je hebt een plaatsje diep in ons hart.
Lotteke petotteke, ons Lotje

Dag zonnetje daarboven, met je mooie lach, dat je altijd stralen mag…

Leven in Het GielsBos

23.

AGENDA
30 JUNI T.E.M. 4 JULI EN 7 T.E.M. 11JULI
JONGERENKAMPEN IN HET GIELSBOS

16 JULI, 20 AUGUSTUS EN 17 SEPTEMBER
SCHLAGERNAMIDDAG IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

23 JULI
MUZIEKFESTIVAL OP DE VOETBALWEIDE

2 AUGUSTUS
HALVE MARATHON (ESTAFETTENLOOP) I.S.M. DE AFSTANDLOPERS VAN
VOSSELAAR IN HET GIELSBOS

13 T.E.M. 20 SEPTEMBER
SPECIAL OLyMPICS EUROPEAN SUMMER GAMES IN PROVINCIE
ANTWERPEN

26 SEPTEMBER
NAZOMERBAL GEBRUIKERSRAAD IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

4 OKTOBER
SPORTDAG PERSONEELSVERENIGING
JANSSEN PHARMACEUTICA I.S.M. DE WERKGROEP
GEHANDICAPTENZORG ZONDER GRENZEN

