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Gewoontegetrouw kijken we in ons herfstnummer terug
op wat de zomer ons heeft gebracht. Door de lens van
onze fotografe passeren dan leuke zomeractiviteiten,
originele outfits en blije gezichten de revue.
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Omzien en nog even genieten van wat geweest is … dat is
altijd fijn, al waren de weergoden ons dit jaar iets minder
gunstig gezind. We konden ons coronabeleid versoepelen
en zo werden deze zomer weer activiteiten per woonerf
mogelijk. Het leverde enkele mooie kiekjes op.
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G-AQUAGYM IN HET GIELSBOS
DE STROOM KLAARGESTOOMD VOOR
OPENING!

Leven in Het GielsBos

Mooie herinneringen zijn er dus om te koesteren. Dat
is belangrijk, maar nog belangrijker is het om naar de
toekomst te kijken. In het najaar gaan we aan de slag om
een beleidsplan op te maken voor de komende drie jaar.
We zetten onze ambities op scherp, stellen budgetten
op punt en starten nieuwe projecten. Dit alles met maar
één doel voor ogen: de kwaliteit van wonen, leven en
zorg nog beter maken voor onze cliënten.
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NIEUW GIFTENPROJECT IN DE KIJKER
BEWINDVOERDERS KUNNEN
PROCEDURES DIGITAAL INGEVEN
AFSCHEID EN NIEUWE GEZICHTEN

Hoofdredactie en eindredactie: Elke Verhagen
Deze uitgave werd mee mogelijk gemaakt dankzij:
Medewerkers en bewoners leefgroepen, Miranda Clijmans, Liesbeth
Geudens, Annelies Goolaerts, Lindsey Helsen, Jolien Heylen, Kristel
Janssens, juf Anne, juf Lieve, juf Suzanne, Christian Krols, Sofie Poppe,
Bruno Stappaerts, Monic Verheyen, An Vermeiren, Agnes Willems

In dit nummer blikken we nog eens terug op oude en
nieuwe structuren en hoe cliënten en medewerkers
de veranderingen hebben ervaren. Ja, veranderen
doet iets met mensen en roept heel wat emoties op.
Maar vernieuwen en veranderen is zoals ademen.
Als je het niet meer doet, dan ga je dood. We zullen
moeten leren dat - in deze snel veranderende
tijden en sector - omgaan met veranderingen
onze tweede natuur zal worden.

Contact: Redactie GielsBos! – Vosselaarseweg 1 – 2275 Gierle
014 60 12 11 - redactiegielsbos@hetgielsbos.be
www.hetgielsbos.be
Lay-out en druk: www.drukkerijbartels.be - Merksplas
Foto cover © Britt Gysen
MET DANK AAN ALLE CLIËNTEN, FAMILIE,
VRIJWILLIGERS EN MEDEWERKERS VAN HET GIELSBOS.

IN DIT MAGAZINE KAN JE EEN QR-CODE VINDEN. DOWNLOAD EEN QR-SCANNER OP
JE SMARTPHONE VIA DE APP-STORE OF GOOGLE PLAY. JE KAN ONZE FILMPJES OOK
BEKIJKEN OP ONS YOUTUBE-KANAAL! TYP ‘HET GIELSBOS’ IN DE ZOEKFUNCTIE.

De uitdagingen zijn groot, maar we kijken
de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Het GielsBos wordt gedragen door 600
medewerkers, 406 vrijwilligers en 133
stagiaires zoals we lezen in ons jaarverslag:
een sterk team dat elke dag het beste van
zichzelf geeft en kan verwezenlijken
wat bijna onmogelijk is!
POL
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NIEUW!

G - Aquagym
in Het GielsBos

We vinden het belangrijk dat we steeds proberen in te spelen op
de noden die er leven binnen onze doelgroep. Zo zijn we enkele
jaren geleden gestart met G-zwemlesjes met 1 lesgeefster en 2
zwemmers en vandaag kunnen we met veel trots zeggen dat we met
3 lesgevers samenwerken die een 30-tal kinderen in kleine groepjes leren
zwemmen. Waar dit aanbod zich voornamelijk (maar niet uitsluitend) richt op
kinderen, hoorden we bij onze volwassen zwemmers ook vragen waar we tot op heden
niet op hadden ingespeeld. Zo wisten enkele enthousiaste Waterlelie-gebruikers met de ziekte van Parkinson
ons te vertellen dat het een enorme meerwaarde zou zijn als zij meer zouden bewegen in het water. Oefeningen
doen op jezelf is niet altijd leuk, maar dat is het wel wanneer dit een groepsgebeuren wordt. En zo ontstond het
idee om G-Aquagym op te richten in Het GielsBos.
Onze zoektocht naar een geschikte lesgever bracht ons bij Roxane. Samen met haar gingen we het idee van deze
lessenreeks verder uitbouwen en maakten we onze plannen bekend aan het grote publiek. Vanaf de eerste dag
liepen de inschrijvingen vlotjes binnen, wat voor ons een bevestiging was van de nood, maar toch ook wel een
zekere geruststelling gaf. Want nieuwe dingen opstarten is fijn, maar stiekem toch ook altijd wel een beetje
spannend! Sinds vrijdag 3 september staat er in Waterlelie dus wekelijks een uurtje G–Aquagym gepland van
19.30 tot 20.30 uur, waarbij iedere deelnemer kan bewegen volgens zijn eigen tempo en mogelijkheden.
Veel sportplezier gewenst aan alle deelnemers!

Graag meer info? Mail naar
waterlelie@hetgielsbos.be.

Jolien
Heylen

Nieuw Collectief Overlegorgaan verkozen
In overeenstemming met hun huishoudelijk reglement, werden er nieuwe leden verkozen
voor het Collectief Overlegorgaan (de vroegere gebruikersraad), afgekort het COO. Alle
ouders en wettelijke vertegenwoordigers van de cliënten van Het GielsBos konden zich
kandidaat stellen. Het COO is de link tussen het management en de cliënten van Het
GielsBos. Ze vergaderen jaarlijks 4 maal om samen in gesprek te gaan.

Ik stel jullie graag voor aan de vertegenwoordigers die
werden verkozen voor een mandaat van 4 jaar (mei 2021
– mei 2025):
• Berthoutstraat 10: Marleen Meeuwssen
• Bisschopslaan 55: Rita Lason
• Bosheuvel : Rik Baeten en Beatrice Rossignol
• Bosheuvel 3: Christian Krols
• Dagcentrum Tielen: Maria Belmans
• Grasland 3: Yves Van Tilborg
• Grasland 4: Chantal Van Den Broeck en Eric Suyckerbuyk
• Grasland 5: Brigitte Busschots
• Klaverveld 4: Hans Wollens
• Mezenhof 5: Frank Goister
• Rozendries 1: Helena Spaepen
• Rozendries 2: Jozef Raeymaekers
• Rozendries 4: Ingrid Michielsen
• Rozendries 5: Ria Verheyen
• Salamander 3: Johan Fleerackers
• Vos 6: Peter Helsen
• Vos 7: Anita Vrolix
Het Bureau van het COO staat in voor het dagelijks
bestuur. Dit bestaat uit Christian Krols (voorzitter),
Marleen Meeuwssen (ondervoorzitter) en Frank Goister
(penningmeester).

De Stroom wordt klaargestoomd
voor opening!
Toen
de
werken
in
Jolien
ons
inclusieve
Heylen
café De Stroom
stilaan afgerond waren,
begonnen we uit te kijken naar
de officiële opening! Maar eerst gingen we enkele
weken ‘proefdraaien’. Vrijwilligers, leefgroepen en
cliënten die helpen bij de uitbating van De Stroom,
kregen de kans om elkaar en de werking te leren
kennen. Want ‘Waar vind ik de glazen?’, ‘Hoe werken
de koffiemachine en de kassa?’, ‘Zijn er rietjes?’,
‘Met wie ga ik samenwerken?’, en ‘Wie doet de
bestellingen?’, zijn maar enkele vragen die opduiken
bij het uitbaten van een inclusief café. Op 9 augustus
ging De Stroom dagelijks open van 14.00 tot 15.30 uur
met 2 leefgroepen als testpubliek, want geen café
zonder klanten natuurlijk.
Na enkele proefdraaisessies vonden de vrijwilligers
en onze cliënten meer en meer hun draai. Meer nog,
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ze gingen mee op zoek naar hoe we alles beter konden
organiseren, noteerden zaken die nog ontbraken,
brachten leuke ideetjes aan om ons inclusieve
café aantrekkelijker te maken en last but not least:
ze waren onze enthousiaste ambassadeurs naar
toekomstige klanten. Dit team is klaar om iedereen
te verwelkomen in De Stroom voor een hapje en
drankje! Hou onze infokanalen in het oog voor de
openingsdatum!
Er is enorm hard gewerkt om alles tijdig klaar te
krijgen en daarom wil ik de vele helpende handen,
naast de Dierendonkcblancke architecten en Vanhout.
pro, ook via deze weg nog een keer bedanken: ons
eigen technische team voor alle technische zaken,
team open aanbod voor het poetsen en organiseren
van het café, onze vrijwilligers: Ria, Marleen, Anita,
Patrick en Rudi, maar ook de leefgroepen van
Boskapelstraat en Berthoutstraat en onze cliënten
die binnen hun eigen mogelijkheden met een grote
glimlach hun taak uitvoeren.

Jaarverslag
2020

Gezichten
van
Het GielsBos

Christian
Krols
Voorzitter
COO

Frank Goister is afgevaardigd door
het COO als waarnemer in de raad
van bestuur van Het GielsBos en hij
is ook afgevaardigde van het COO in de
toezichtsraad die het beheer van de gelden
en/of goederen van cliënten door bestuurders
en/of personeelsleden van Het GielsBos
controleert.

Christian Krols is, als voorzitter van het COO,
automatisch de afgevaardigde in de interne
klachtencommissie van Het GielsBos.
Jos De Backer werd aangesteld als
commissaris. Hij houdt toezicht op de
boekhouding van het COO. Hij is zelf geen lid
van het COO.
Deze functies zijn vastgelegd voor een termijn
van 4 jaar en werden bekrachtigd tijdens
de installatievergadering van het COO, die
plaatsvond op 17 mei 2021.
Ik wil alle vertegenwoordigers alvast bedanken
voor hun engagement en ik ben zeker dat we
met deze gemotiveerde ploeg de komende 4
jaar alles in het werk zullen stellen om het alle
cliënten zo aangenaam mogelijk te maken.

Gezichten van
Het GielsBos IN JAARVERSLAG 2020
2020 … EEN JAAR OM NOOIT MEER TE VERGETEN!
Een overzicht van het afgelopen coronajaar kan dan ook niet
ontbreken in ons jaarverslag. Hartverwarmende initiatieven die
tonen hoe we in Het GielsBos creatief zijn met zorg in buitengewone
omstandigheden.
Maar 2020 was natuurlijk meer dan alleen corona! In het jaarverslag
zetten we 20 jaar jobcoaching in de kijker. 2020 was ook het
jaar van de verhuis van Mezenhof, onze weg naar een nieuwe
organisatiestructuur, de voorbereidingen voor de invoering van de
woon- en leefkosten én de bouw van onze inclusieve droom!
Lees het jaarverslag op onze website via www.hetgielsbos.be/
content/publicaties (onderaan doorklikken naar Jaarverslag 2020) of
vraag een papieren exemplaar via communicatie@hetgielsbos.be.

Beleef(de) je dit jaar ook een bijzonder moment of heb je een
buitengewoon verhaal dat een plekje verdient in ons jaarverslag van
2021? Laat het dan zeker weten via communicatie@hetgielsbos.be!
Veel leesplezier!

Leven in Het GielsBos
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Proefproject

BUITEN-GEWOON
FIETSEN!

BUITEN-GEWOON FIETSEN … DAT IS EEN TERM DIE DE LAATSTE TIJD WELEENS MEER
TE HOREN IS. OP HET DOMEIN VAN HET GIELSBOS ZIJN VERSCHILLENDE ‘SPECIALE
FIETSEN’ AANWEZIG. DIVERSE MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS MAKEN HIER REEDS
GEBRUIK VAN OM ONZE CLIËNTEN EEN FIJNE BELEVING TE BIEDEN. WE ZIEN EEN
GROTE VRAAG, MAAR HET AANBOD IS BEPERKT, VEROUDERD, NIET BESCHIKBAAR …
ALS HET INTERN AL ZO MOEILIJK IS, HOE MOEILIJK MOET HET DAN NIET ZIJN
VOOR MENSEN IN DE MAATSCHAPPIJ OM EEN FIETSBELEVING TE
ORGANISEREN VOOR IEMAND MET SPECIALE NODEN?
EEN CROWDFUNDING DOOR G-SPORT
VLAANDEREN!
Sinds 2019 erkennen we dit probleem. Met diverse
medewerkers waagden we onze kans toen er in Het
GielsBos een oproep was voor projectideeën rond
giften. Er werd geen project weerhouden, maar het
idee rond meer fietsen voor algemeen gebruik bleef.
In november 2020 deed G-sport Vlaanderen een
oproep om met diverse partners na te denken over
een deelsysteem van aangepaste fietsen. Dit was
onze kans om het dossier terug vast te pakken en
ermee aan de slag te gaan.
Samen met Annelies Goolaerts ben ik erin gevlogen!
We zijn er beiden van overtuigd: er is nood aan een
systeem voor iedereen die behoefte heeft aan een
aangepaste fiets. Samenwerkingsverbanden zullen
daarbij nodig zijn. Wij willen daarom niet enkel een
antwoord bieden op vragen waar wij als GielsBos
mee worstelen, maar ook op de problemen en de
maatschappelijke vragen die op ons afkomen.
WAT HOUDT ONS PROJECT IN?

DE EERSTE
BELEVING VAN
KATRIEN EN
QUINTEN: HOE
BUITEN-GEWOON
TOF ZEG!

DIKKE MERCI!

“Omdat fietsen met onze
zoon Quinten (15 jaar) steeds
moeilijker werd, waren we al een
tijdje op zoek naar een geschikte fiets
voor hem. We gingen dan ook graag in
op het voorstel van Het GielsBos om
deel te nemen aan hun project ‘Buitengewoon fietsen’. Hierdoor konden we
tijdens de grote vakantie enkele keren
kosteloos een fiets lenen. Zo ervaarden
we aan den lijve de voor- en nadelen
van verschillende fietsmodellen.

Wist je dat?

Wij willen een centraal, uniform systeem van
- Fietsen met een duofiets, waarbij
deelfietsen opzetten dat moet leiden tot: een
men naast elkaar zit, pure qualitytime
gemakkelijke manier om fietsen te ontlenen, een
is? Het naast elkaar zitten nodigt echt uit tot
intensiever gebruik en een beter onderhoud. Maar
gezellige babbels onderweg.
dat ook een duidelijk kader schept met garanties
op lange termijn, zodat er steeds een fiets in
- Diezelfde fiets wel breed is en daardoor niet elk paadje
perfecte staat klaarstaat, die ook uitleenbaar is
even toegankelijk is? Dat is een nadeel misschien. Maar
voor iemand uit de nabije gemeenten of voor
men is wel héél zichtbaar op de weg en álle auto’s en andere
iemand op vakantie.
weggebruikers stoppen om je door te laten. En zo is fietsen
door het dorpscentrum dan toch weer veel gemakkelijker dan
Om te testen of het systeem effectief werkt,
voorheen gedacht.
heeft er in de zomer van 2021 een proefproject
- De elektrische tandem er dan weer voor zorgde dat we wél door
gelopen. Er was meteen interesse vanuit
paadjes en hobbelige wegen konden fietsen? Ideaal om wat van
verschillende hoeken: een interne groep, een
de natuur te genieten dus!
woonzorgcentrum uit de buurt, ouders van
bewoners van Het GielsBos en mensen uit de
Bij elke fietstocht werden we hartelijk ontvangen op
regio met nood aan een aangepaste fiets.
Het GielsBos en konden we telkens genieten van een
buitengewone goede service.
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Het deelfietsenproject van Het GielsBos: Hoe
buiten-gewoon tof zeg!”

Ons
enthousiasme
heeft
nog anderen warm gemaakt
om dit project mee uit te
werken. Zo kunnen we nog extra
rekenen op Agnes Willems en op
vrijwilliger Rudi Verdick. Daarnaast ziet
ook het naburige bedrijf Aetec de meerwaarde
in van dit deelsysteem. Zij hebben ons zonder
twijfelen een spiksplinternieuwe elektrische
duofiets cadeau gedaan ter waarde van 8.000
euro om een mooie start te maken. Dikke merci
Aetec, deze fiets gaat zeer goed dienst doen!
HOE GAAT HET NU VERDER?
We hopen op een verdere succesvolle uitrol
van dit project. We houden jullie zeker op de
hoogte.

G-sport Vlaanderen wil drempels verlagen en mensen
inspireren en ondersteunen om te sporten en te
bewegen. Daarom hebben zij het initiatief genomen
om samen met steden, gemeenten en voorzieningen,
een toegankelijk deelfietssysteem in Vlaanderen
op te zetten voor mensen met een beperking. Via
www.gfietst.be is een overzicht beschikbaar van
de verhuurpunten en de verschillende soorten
fietsen die ze aanbieden. Het kan bijvoorbeeld gaan
om rolstoelplateaufietsen, riksja’s, rolstoelfietsen,
duofietsen, driewielers, allerhande ligfietsen en
tandems. G-sport Vlaanderen wil de verbindende
factor zijn om een volwaardig netwerk van aangepaste
deelfietsen uit te bouwen.
G-Sport Vlaanderen ondersteunt daarom ons
project door een crowdfunding op te starten vanaf
1 september 2021. Ons dossier werd goedgekeurd
voor een bedrag van € 14.362,60 ! 40% van dit bedrag
moeten we zelf verzamelen vóór 31 december 2021
en dan zal 60% door G-sport Vlaanderen betaald
worden. En zo kunnen we hopelijk een mooie deelfiets
aankopen!

Steun jij ons ook? Surf dan snel naar
https://www.gsportvlaanderen.be/campagne/het-gielsbos-gierle

Scan de QR-code
en ontdek nog
meer deelfietsen
in Vlaanderen!

Liesbeth Geudens,
Annelies Goolaerts, Agnes
Willems, Rudi Verdick

Leven in Het GielsBos
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begeleider
Rozendries
4

Lindsey Helsen,

Nieuwe teams,
nieuwe ervaringen!
VIA EEN BEVRAGING IN 2020 VROEGEN WE AAN ONZE MEDEWERKERS IN WELK TEAM ZIJ VANAF
2021 GRAAG AAN DE SLAG ZOUDEN GAAN EN HOEVEEL UUR PER WEEK MEN GRAAG WILDE
WERKEN. OP BASIS VAN ALLE VOORKEUREN EN CRITERIA ALS ERVARING, OPLEIDINGSNIVEAU,
TALENTEN EN VAARDIGHEDEN, WERDEN EVENWICHTIGE WOONTEAMS SAMENGESTELD. 77% VAN DE
WOONBEGELEIDERS BLEEF IN ZIJN/HAAR TEAM WERKEN. 95% KWAM TERECHT IN ÉÉN VAN DE TEAMS
DIE ZE ALS VOORKEUR HADDEN OPGEGEVEN. 77% KREEG EEN PLAATS IN HET TEAM VAN ZIJN/HAAR
1STE VOORKEUR. WE MIKTEN NIET OP VERANDEREN OM TE VERANDEREN, MAAR HIELDEN VOOR OGEN
DAT ELK TEAM COMPLEMENTAIR WERD SAMENGESTELD OM ZO AUTONOOM MOGELIJK TE KUNNEN
WERKEN AAN GOEDE ZORG EN ONDERSTEUNING VOOR ELKE CLIËNT. HOE HEBBEN ONZE TEAMS DEZE
STAP IN DE NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR BELEEFD? 3 TEAMS DELEN HUN ERVARINGEN.

teamleider
dagbestedingsteam
cluster 3

An Vermeiren,

“1 maart 2021, een belangrijk
kantelmoment in de geschiedenis
van Het GielsBos met de nieuwe
organisatiestructuur die uitgerold
werd. Ons team is één van de
nieuwe samengestelde teams. Met
medewerkers vanuit verschillende geledingen
van Het GielsBos (vroegere acti-teams, dramuda,
Bijenkorf, OOG, coördinatoren) vormen we een
nieuw dagbestedingsteam en staan we mee in voor
de activiteiten van cliënten van cluster 3 (Mezenhof,
Vos, Salamanderstraat en Bisschopslaan). De meeste
collega’s kenden elkaar van ziens, maar hadden nog
niet met elkaar samengewerkt, wisten vaak niet
welke activiteiten andere mensen aanbieden of waar
ze goed in zijn. Elkaar beter leren kennen, stond dan
ook hoog op ons to-dolijstje. Dat was niet evident
door de coronamaatregelen. We moesten dus op
zoek naar andere manieren.
We kozen ervoor om regelmatig tijd te maken voor
teamoverleg (eerst online, maar al snel in een grote
ruimte, op veilige afstand van elkaar). Daar kwamen
veel praktische zaken aan bod, er moest immers
nog veel aangepast worden, zoals toegangsrechten
op pc, zorgen dat iedereen de nodige lokalen kan
reserveren, beslissingen nemen in functie van
toekomstige bureaus en activiteitenlokalen, nieuw
programma … Ook inhoudelijk gingen we aan de slag:
we deelden met elkaar waar we vooral op inzetten
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bij het aanbieden van activiteiten, welke kennis
er in ons team aanwezig is en wat er volgens ons
nog ontbreekt. Er kwamen ook bezorgdheden naar
boven: gaan we met dit team de cliënten van cluster
3 voldoende activiteiten kunnen aanbieden? Kunnen
we nog blijven doen waar we goed in zijn en waar
we ons in gespecialiseerd hebben? Wat als er andere
vragen komen waar we niet voldoende expertise voor
hebben? Het ging er regelmatig geanimeerd aan toe
tijdens deze vergaderingen. Daarnaast maakten we
gebruik van informele momentjes tijdens pauzes om
elkaar beter te leren kennen. We zijn de uitdaging
aangegaan om deel te nemen aan de Roze Mars en
zetten in mei elke dag minstens 10.000 stappen! Om
ons team voor te stellen aan de groepen van cluster 3,
deden we een kennismakingsronde met een foto, een
dansje en een bloemetje. Het was een blij weerzien
vanop afstand met cliënten die sommigen van ons al
lang niet meer gezien hadden.
Nu, enkele maanden later, hebben we al een verhuis
van bureau achter de rug. Geen eenvoudige klus om
een plaatsje te vinden voor al ons materiaal. Ons
team ziet er enigszins anders uit ten opzicht van
de beginsituatie met nieuwe medewerkers voor
muzikale activiteiten (ter vervanging van Erwin
die op pensioen gaat) en iemand die zich vooral
gaat bezighouden met jobcoaching en inclusieve
activiteiten. We zijn begonnen met voorbereidingen
voor de opbouw van een nieuw programma, wat een
grote puzzel zal zijn. Kortom … werken in een nieuw
dagbestedingsteam is een hele uitdaging die we met
veel goesting aangaan!”

“Wat was het spannend om deze veranderingen door te maken.
Zowel het feit dat we te horen gingen krijgen waar we mochten
starten, alsook dat we misschien op een andere groep ons plekje
opnieuw zouden moeten vinden. Ik kreeg te horen dat ik van
Bosheuvel 4 ging verhuizen naar Rozendries 4. Ik was heel blij dat
ik naar Rozendries 4 mocht gaan. Mijn hartje ligt op Rozendries en
dus vond ik het heel spannend om op 1 maart hier te mogen starten.
Bij mij is de wisseling heel vlot verlopen en voelde ik mij snel thuis
op Rozendries 4. Ik stond natuurlijk ook heel graag op Bosheuvel
4 en had de laatste dag natuurlijk wel even een traantje moeten
wegpinken bij de gedachte dat ik Bosheuvel 4 ging verlaten. Zowel
het team als de bewoners van Bosheuvel 4 zijn top! Ik vind het
nog altijd heel fijn om hen te zien passeren. Bosheuvel 4 heeft een
plekje veroverd in mijn hart.”

Marianne Wuyts,

begeleider
Grasland 5

“Iene, miene, mutte … Zo kwam ik
tot mijn 3 voorkeuren van teams
waarin ik wilde werken. Ik wist heel
zeker dat ik graag in mijn huidige team
en woning, Grasland 5 bleef werken. Maar keuze 2
en 3? Hoe kan je kiezen tussen woningen waarvan
je de bewoners enkel een beetje van ziens kent?
Je kent wel enkele collega’s en teamleiders van
andere teams, maar je wist bij het opgeven van de
voorkeuren helemaal niet dat zij in hun huidige team
bleven werken. Kan je dit een echte keuze noemen?
Dus heb ik voorkeur 2 en 3 gemaakt met ‘10 pond
grutten en 10 pond kaas’, volgens mijn kinderen
absoluut de beste methode als je het echt niet weet.
Dan kwam het moment dat de teamleider ieder
teamlid vertelde wat er ging gebeuren vanaf 1 maart.
Blijf je werken in je huidige team? Zal je elders gaan
werken en waar dan precies? Voor iedereen een
spannend moment. Ik hoorde dat ik blijf werken
op Grasland 5. Ik ben heel tevreden natuurlijk.
Heel wat andere collega’s zijn ook erg content met
wat men voor hen in petto heeft. Maar niemand is
echt euforisch. Als je in een team werkt, stel je je
op zo’n moment wat bescheiden op want je weet
dat er collega’s zijn die minder tevreden zijn met
datgene dat komt en je draagt ook een stukje van hun
onzekerheid en twijfels.
De weken voor 1 maart beleefden we allemaal wat
weemoedig. We weten dat de collega’s die naar een

ander team gaan hartelijk ontvangen gaan worden
en dat ze dat ongelooflijk goed gaan doen. Maar op
Grasland 5 zullen ze erg gemist worden, door de
bewoners, door de collega’s, door ouders en familie.
We gaven nog een heel fijn afscheidsfeestje. Hier
heeft iedereen ongelooflijk hard van genoten.
Dan was het 1 maart en onze twee nieuwe collega’s
werden verwelkomd. Voor hen was het ongetwijfeld
een spannende en emotionele dag. Net als wij hadden
zij ook nog graag verder gewerkt op hun eigen groep.
Het is nu eenmaal moeilijk afscheid te nemen van de
bewoners, waar je met hart en ziel voor werkt en de
collega’s, waar je graag mee samenwerkt. De tijd die
er zat tussen het nieuws dat zij elders zouden gaan
werken en de effectieve start bij ons, was dan ook
erg moeilijk voor hen. Je probeert te aanvaarden
wat er voor je beslist is en je probeert er het beste
van te maken. Afscheid nemen van het vertrouwde
en energie vinden om een nieuwe uitdaging aan
te gaan. Door de coronamaatregelen konden ze
geen kennismaken met hun nieuwe team en groep.
Ze konden geen vergadering bijwonen voor hun
eigenlijke start … Maar wat doen zij dat goed bij ons!
Zij zijn zo enthousiast, willen zo snel leren, komen
met nieuwe ideeën, laten zich niet ontmoedigen
bij tegenslagen, blijven doorgaan … Dit is echt niet
evident, ik heb enorm veel bewondering voor hun
moed en doorzettingsvermogen.”
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’t Is weer voorbij die
mooie zomer ...

Chantal
Eelen

Toen de zomer voor de deur stond, hadden we allemaal mooie plannen:
we maakten een zomerbar in de tuin van het ontmoetingscentrum,
we gingen picknicken aan de vijver, kleine festivalletjes per woonerf
organiseren … enfin we zagen het weer volledig zitten!

PICKNICK AAN
DE VIJVER!

Dus vol goede moed hebben we de tuin omgetoverd tot een zalig
plekje waar iedereen graag zit. Hier kon je genieten van een lekkere
frisse mocktail of een ijsje of zelfs partysnacks. We hebben onze bar
geopend onder een stralende zon, maar dat is niet altijd zo gebleven want
ons Belgische weer heeft ons heel wat dagen in de steek gelaten. Maar met een
jas aan kan je ook ijsjes eten hoor!
Als je hier al lang werkt, vergeet je soms wel eens wat voor een verborgen pareltjes
er hier op het domein zijn. Dat had ik ook met onze eerste picknick aan de vijver. Ik
dacht, ik ben hier veel te lang niet meer geweest, zo’n idyllisch plaatsje! Dus een
mooie locatie, lekkere smoskes, wraps met zalm, nog andere lekkere dingen en
mooi weer en je hebt de perfecte activiteit.

MUZIEKFESTIVAL!

Normaal is er elk jaar een groot festival op onze weide voor het OC, maar nu
was ik dus genoodzaakt om zes kleine festivalletjes te doen per woonerf. Ik
denk dat ik wel mag zeggen dat onze bewoners weer genoten hebben van de
frietjes van de frituur, van de muziek … hier en daar werd zelfs weer stilaan
een dansje gedaan. Maar eerlijk, na zes dagen op rij hetzelfde te dansen,
droomde ik toch van een festival vóór coronatijden!
Ik kon niet anders dan de zomer afsluiten met hopen dat het najaar er toch terug
wat ‘gewoon’ gaat uitzien. Ik denk en ik vermoed dat velen onder ons uitkijken
naar activiteiten zonder nadenken: kan en mag dit, is er genoeg afstand, is dit wel
veilig voor iedereen en is het dan ook nog wel leuk?
Dus laat ons met z’n allen hopen op een prettig gestoord najaar met vele toffe dingen!
En anders vraag ik het aan de Sint of zou dat een utopie zijn?

SUPPORTEREN
VOOR DE RODE DUIVELS
MET DE STUDENTEN VAN
HO GENT - BACHELOR
ORTHOPEDAGOGIE

ZOMERBAR!
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Zomerkiekjes!
WIJ GENOTEN VAN
EEN MOOIE ZOMER!

MEZENHOF

BOSHEUVEL

GRASLAND

VOS

ROZENDRIES

KLAVERVELD
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Zomerkiekjes!
WIJ GENOTEN VAN
EEN MOOIE ZOMER!

BOSKAPELSTRAAT

BERTHOUTSTRAAT

SALAMANDERSTRAAT

BISSCHOPSLAAN
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VICTOR

1

st

Liefste Victor

Je probeerde me te leren
hakken en van je harde
muziek te houden, maar
dat is me nooit gelukt! We
hebben samen hard gewerkt.
Van was opplooien tot koken,
lezen en schrijven, verschillende
spelvormen …te veel om op te
noemen. Soms vond jij dat je te
hard moest werken of sommige
activiteiten vond je maar niets. Maar
startte bij ons in de 3master op 1
steeds heb je het geprobeerd: “Ik zal het wel
september
2015.
Gedurende 6 jaren heeft hij lief
doen juf” en dan gingen we aan de slag. En na
en
leed
met
ons
gedeeld
in de klas. In het begin was
al dat harde werken, gezellig genieten van een
hij
een
beetje
stiller
en
keek
de kat wat uit de boom.
tasje koffie, een ijsje gaan eten en vooral veel
Eenmaal
het
ijs
ontdooide,
ontpopte
Jeroen zich tot een
babbelen. We hebben elkaar door de jaren
TOP-kerel!
heen goed leren kennen. Ik ga je missen!
Victor, ik vond het superfijn
Doorheen de jaren hebben we samen superveel plezier
dat ik je juf mocht zijn!
beleefd, maar ook veel geleerd! Jeroen was een echte
Juf
Anne
levensgenieter! Zowel wanneer we kookactiviteiten
deden in de klas (die hij nadien met héél veel smaak
st
mocht opeten), als wanneer we gingen turnen, knutselen,
muziekactiviteiten deden, sociale vaardigheden … Jeroen
MAXIM
was altijd even enthousiast!

Het

schoolparcours
van Jeroen

Jeroen

CUM LAUDE!

Onze leerlingen studeren af
Tot de laatste minuut was
het spannend … Mogen we
(corona)? Kunnen we (onweer)?
Maar GELUKKIG! We mochten - met
wat afstand en buiten - feesten en hoe!
Het was een complete verrassing toen we
onze studenten gingen afhalen en - zoals
het past - hen uitdosten met een baret en
zwarte jas. We lieten het heel Het GielsBos
weten tijdens een muzikaal optochtje om dan
verwacht te worden op het plein van Mezenhof.
Vanop de terrassen werden onze studenten
toegejuicht toen hun diploma plechtig
overhandigd werd met speech, cadeautjes en al!
Proost! De cava werd ontkurkt en de leefgroepen
hadden gezorgd voor lekkere hapjes.
Met een traan en een lach dansten we het
schooljaar uit met 3 bijzondere leerlingen:
Victor (Mezenhof 3), Maxim (Vos 6) en Jordy
(Mezenhof 4).
Een dikke merci voor alle fijne momenten
samen!

1

Beste Jordy
Eerst probeerden juf Lise en meester Alain jou wat bij
te leren. Maar die draaide jij gewoon rond je vinger. Met
juf Suzanne en juf Anne was het ‘werken geblazen’.
We knutselden en frutselden! Wie ben ik? De 4
seizoenen, de zee, kerst … geen gelegenheid ging
voorbij. Puzzels, bingo, domino en speurtochten, we
werkten hard!
Je stond versteld van je eigen talent. Soms was het
niet met volle goesting omdat je
dacht dat je er al te oud voor
was. Door de zotte juffen
kwam alles goed en
werd het een leuke
boel. Wat hebben
we veel gelachen
en gedanst op
radio Minerva!
We zullen je
nooit vergeten!

Jordy
Juf Anne en
juf Suzanne
leerkrachten
De 3master
Kasterlee
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Maxim

Juf Suzanne
en juf Anne

st

1

Toen ik jou 4 jaar
geleden
leerde
kennen, dacht ik:
“Wat een kapoen!” (Dat
versta je wel hé = Antwerps
en anders een dikke deugniet).
Een stampke hier, een stampke daar en
liefst van al trek je aan mijn haar. Het
was een leuke zoektocht naar wat jij
graag deed …
Vanalles hebben we gedaan, knutselen,
snoezelen, verkleden, leren over de
seizoenen, spelletjes op de iPad, spelen
met zand, BIM … Voor eventjes was het
allemaal goed.
Maar vooral muziek maken en luisteren en
kijken naar filmpjes vond jij leuk! Kapitein
Winokio werd je dikke vriend. Maar ook ik
mocht in je vriendenclub en het werken
samen werd steeds plezanter.
Dank u wel Maxim, dat je zo hard je best
deed een flinke leerling te zijn!

We hebben Jeroen echt zien groeien … Hij leerde zijn
SMOG goed te gebruiken, hij maakt hierbij ondertussen ook
verstaanbare klanken. Hij is (mede dankzij de goede zorgen
van Vos 6) volledig droog geworden, puzzelen kan hij als
de beste, werkblaadjes maken leerde hij gaandeweg, zijn
concentratiespanne is veel groter geworden …
Jeroen was een echte hulp in de klas bij het uitvoeren van
de huishoudelijke taakjes! Tafel helpen dekken, afdrogen,
vuilbakjes leegmaken, papieren wegbrengen, eetkar gaan
halen … altijd met de grootste lach! Jeroen hield van grapjes
maken en op tijd en stond een dikke knuffel geven en krijgen!
Niet alleen door de juffen, maar ook door zijn klasgenootjes
werd hij supergraag gezien! Het was bijzonder jammer dat
omwille van corona de laatste 2 schooljaren heel anders liepen
dan gepland. Hierdoor moest hij heel wat lesdagen missen …
Jeroen is een fantastische kerel die het zeker en vast nog
super gaat doen op Het GielsBos! Zijn grappen en grollen,
zijn stralende glimlach, zijn deugnietenstreken … wij zullen
ze alvast missen! Jeroen heeft een plaatsje in ons hart
veroverd dat nooit meer vergeten zal worden!
Dankjewel voor de fijne
jaren, vriend!
Juf
Lieve

Juf
Suzanne

Juf

Huishoudhulp Lilian en Jeroen
Lieve
(Vos 6): “Sinds Jeroen afstudeerde,
helpt hij me dagelijks met het
opmaken van de bedden en hij
doet dat supergoed!”
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Het Huis van het Werkvermogen
Kader voor ons welzijnsbeleid

Onze focus binnen Het GielsBos ligt op het bieden van kwaliteitsvolle zorg en
ondersteuning aan onze cliënten. Dat vraagt veel van onze medewerkers. Ze moeten
sterk in hun schoenen staan om dit te kunnen blijven doen. Daarom vindt Het GielsBos
het belangrijk om ook voor hen zorg te dragen.
Hoe we die zorg voor medewerkers
aanpakken,
is
uitgewerkt
in
ons
welzijnsbeleid. Als kader gebruiken we het
‘Huis van het Werkvermogen’ van de Finse
professor Juhani Ilmarinen waarmee we het
thema van werkbaarheid en werkvermogen
bespreekbaar maken in de organisatie.
De verdiepingen ‘competenties’ en ‘waarden’
komen aan bod in ons loopbaanbeleid,
maar ‘werk’ en ‘gezondheid’ zijn bij uitstek
onderwerpen voor een welzijnsbeleid.
Binnen deze 2 onderwerpen selecteerden
we 5 thema’s waarrond we de komende
jaren willen werken:

© Juhani Ilmarinen

Dit voorjaar hebben we met het Comité voor Preventie & Bescherming op het Werk gewerkt rond verzuim
en re-integratie. Hoe gaan we op een ‘gezonde manier’ om met ziekteverzuim? We streven naar een win-win:

1
2

Voor de zieke medewerker:
• Er zijn heldere procedures bij ziekte.
• Zieke medewerkers worden niet losgelaten tijdens hun afwezigheid.
• Re-integratie wordt gezien als een kans en medewerkers worden optimaal ondersteund bij hun
terugkeer.
Voor de organisatie:
• De leidinggevenden voelen zich sterk genoeg om ziekteverzuim te bespreken in hun team en met
hun medewerkers.
• Het team, van wie flexibiliteit en extra prestaties gevraagd wordt, krijgt ondersteuning om de
gevolgen van de afwezigheid of de verminderde productiviteit van hun collega te verkleinen.

Meer weten?

Ons personeel kan de beleidsnota ‘Welzijn op het werk – Het GielsBos’ op de Kiosk lezen.
Heb je daar opmerkingen of vragen bij, dan kan je daarmee terecht bij je HR-partner.
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NIEUW
GIFTENPROJECT
IN DE KIJKER

Jouw gift,
goed besteed!

In het begin van dit magazine kunnen jullie lezen dat De Stroom, ons
inclusieve café in het hart van ons domein in Gierle, op poten staat. Dit
prachtige project werd mogelijk door jullie gulheid en de vele grote en
kleine giften aan Het GielsBos, waarvoor wij iedereen hartelijk willen
bedanken! Maar het werk is niet af …
Vandaag hebben we in Gierle vele faciliteiten binnen, zoals de sporthal,
het zwembad, de warme wellness, Oase en recent dus De Stroom. We
gaan nu een stap verder en willen op korte termijn ook een ‘buitenbeleving’
realiseren door de aanleg van een belevingstuin, aansluitend aan De
Stroom.
De belevingstuin wordt een plek voor ontmoetingen met anderen én
met de natuur. Een plek die aanzet tot bewegen, waarbij alle zintuigen
worden geprikkeld. Net zoals bij Oase wordt ingezet op: ontdekken,
beleven en creatief creëren. De specifieke noden van de cliënten staan
centraal en toegankelijkheid krijgt een nieuwe dimensie.
De belevingstuin zal iets helemaal anders zijn dan een klassieke
speeltuin én aansluiten bij het parkgevoel op de campus van Het
GielsBos. De materialen, constructies en interacties worden
blootgesteld aan alle weersomstandigheden en moeten daarom
duurzaam zijn en tegelijkertijd hygiënisch en veilig, gelet op de
kwetsbaarheid van de gebruikers.

Bruno
Stappaerts
Financieel
manager

Jouw vrijblijvende gift is welkom
via BE17 7330 3042 8021 op naam
van Het GielsBos, alvast een dikke
dankjewel!

Bewindvoerders
kunnen procedures
digitaal ingeven

Via de reguliere subsidiëring is de realisatie van deze
belevingstuin echter niet mogelijk. Daarom zetten we dit
project in de kijker als ons volgende giftenproject: alle
giften en schenkingen die Het GielsBos ontvangt,
zullen ingezet worden voor de belevingstuin.
Indien de schenker graag zelf een bestemming
aangeeft voor zijn/haar gift, dan zullen we
dit uiteraard respecteren.
Sinds 1 juni 2021 heeft iedere persoon met een
beschermingsstatuut (ook de oudere dossiers) een
uniek nationaal registernummer op de rechtbank.
Iedereen voor wie dit van toepassing is, werd hiervan
verwittigd per brief. Bedoeling is om procedures voortaan
digitaal in te geven en te versturen. Op deze manier
wil de rechtbank de werklast drukken, de administratie
vereenvoudigen en de procedure meer toegankelijk maken.
Professionele bewindvoerders (advocaten) zijn verplicht
om het jaarlijkse verslag digitaal in te dienen. Familiale
bewindvoerders kunnen ook gebruikmaken van deze ‘e-service’.
Je kan in het register ingeschreven worden met het nationaal
registernummer (terug te vinden op de brief die je ontving). Na
inschrijving is het mogelijk om procedures zoals het jaarlijkse
verslag, digitaal in te dienen. Eens het nummer digitaal werd
ingegeven, is het niet meer mogelijk om terug te keren naar
de papieren procedure. Wie minder vertrouwd is met het
Wil je hierover
werken op een computer, geeft het nationaal nummer
graag met iemand
best nog niet in. Voorlopig kan je nog verder werken op
overleggen, neem
de vertrouwde manier met de papieren formulieren.
dan gerust contact
Meer informatie kan je ook vinden via
op met jouw
www.rechterlijkebescherming.be
maatschappelijk
assistent.
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AFSCHEID
VAN Marc Van
Dingenen

AFSCHEID
VAN

Lieve clown
Friemelen met vingers
Spelen met een schoen
Beleving vanuit jouw eigen wereld
Alles op een rustig , zacht tempo doen
Genieten van de kleine dingen
Een sessie bij Ria
Muziek luisteren bij Erwin
Voor jou een liedje zingen
We toverden zo vlug een lach op jouw snoet
En wat wij van jou leerden:
“Neem je tijd want haast en spoed is zelden goed”
Dag Marc
Dag lieve clown
Er woont nu een clowntje in ons hart
Heel klein maar heel apart
Hij kan dansen en springen
Lachen en zingen
Heb je soms verdriet en pijn
En moet je wenen
Dan mag je hem gerust
een keertje lenen
Grasland
2

Magdje , Magdalena , Magda Peeters
De koningin van Schildpad 1 en later Rozendries 5.
Aan haar bureau … werken, werken, werken.
Met op de achtergrond Will Tura en dan maar
zwaaien met je zakdoek.
Altijd zo fier op jezelf. Iedereen moest het
weten als je wat nieuws aan had.
En dan zo dankbaar zijn voor de
complimenten die je kreeg. “MESSIP” en
een dikke kus die volgde …
Messip … bedankt Magda voor de mooie tijd
vol warme en liefdevolle herinneringen.
Rust zacht

AFSCHEID
VAN

Magda
Peeters
Rozendries
5

20.

Leven in Het GielsBos

Hilda Molenberghs
Lieve Hilda , Hildeke , Mollieke ,
ons poezeminneke …
Wat hebben wij van jou genoten en
wat zullen wij jouw missen.
Jouw neuze neuzekes…
Jouw deugenietesnoet…
Jouw gerommel op de woning…
Want niets was veilig ...
Geen doosje, geen papiertje en geen slab.
Had je het gezien, was je ermee weg.
Jouw zeteltje blijft leeg …
Maar ons hart heb je gevuld met
mooie warme herinneringen.
Rust zacht Hilda

AFSCHEID VAN
Ria Vangenechten

Rozendries
5

Ria
Bloem in je haar, gelakte nagels
Rode lippen, weinig mensen die aan je looks
konden tippen.
Door het lot voorbestemd tot een leven in een
stoel
Maar dat deed geenszins afbreuk aan je
charismatische, natuurlijke ‘cool’.
Muziek, dansen en heel af en toe clandestien
trekken aan een sigaret
Je vond het allemaal dolle pret.
We smijten je nu in de lucht, vlieg maar naar de
zon.
Geen lichaam dat je nog tegenhouden kon.
En als ik omhoog kijk, denk ik keer op keer:
De paradijsvogel van Het GielsBos is niet meer ...
Dikke kus
Yolanda,
nicht van Ria
& Rozendries
5

De bewoners van Rozendries 5 lieten ballonnen
op bij het afscheid van hun geliefden. 1 van die
ballonnen vloog helemaal naar Duitsland en de
ontvanger stuurde een mooie brief terug.

Nieuwe gezichten
Welkom Lemuel!

Ons hart heb je gestolen, vanaf het eerste moment.
Laat nu de rest van de wereld maar zien wat ’n kanjer jij bent.
Je ouders helpen mee voor jou te zorgen.
Hier in het bos krijg jij de beste zorgen.
De kleine spruit van Rozendries 5!

Het GielsBos is je nieuwe stek.
Dat voelt voor jou en je familie nog een beetje gek.
Neem maar de tijd om op jouw eigen tempo te
verkennen. We zullen je steeds met veel liefde
verwennen. ❤
Lach, dans, wandel, fiets … en vooral: geniet!
Van alles wat Rozendries 5 je biedt.
In ‘t Vonderke zijn ze een topper kwijt.
Je bent van harte welkom bij ons, lieve meid!
Wat ben ik blij
Wat ben ik blij
Wat ben ik blij
Wat ben ik blij
dat jij d’r bent

Welkom
CHARLOTTE

Welkom
Hallo allemaal!
Ik ben Julie, 22
jaar. Tot vorig
jaar ging ik nog
naar school,
nu heb ik mijn
nieuwe plekje
gevonden op
Vos 6. Ik ben
een hele vrolijke
JULIE
meid! Wat ik het
allerliefste doe, is
meezingen met liedjes
van K3, ik ken heel hun repertoire en daar laat
ik mijn medebewoners graag van meegenieten.
Verder ben ik een echte bezige bij. Ik hou van
muziek luisteren, puzzelen, trampoline springen,
wandelen … noem maar op! Zo, nu kennen jullie
mij al een beetje.
Tot ziens in Het GielsBos!
Leven in Het GielsBos
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Gefeliciteerd
Melissa en Kris!

Een leuke zomer met

jobcoaching!
HARDE WERKERS VERDIENEN EEN UITSTAP!

Axelle, Davy,
Jonas, Cédric, Silke,
Kimberly, Katrien,
Kristof, Selien,
Femke, Marij, Kristel
en Monic

Op 7 juli 2021 zijn we met een groep cliënten van jobcoaching een chocoladeworkshop gaan
volgen in de Chocolaterie in Westmalle. We kregen eerst een beetje theoretische uitleg en moesten
ons dan inpakken om op een hygiënische manier met chocolade te werken. Met papieren spuitzakjes mochten
we een mal van een clown kleur geven met witte of pure chocolade. Voor sommige een leuk werkje, voor
anderen werd hun geduld op de proef gesteld. Dit allemaal in een werkplaats waar de geur van chocolade ons
overspoelde, mmmmmmm! Terwijl de mallen met chocolade droogden, mochten we iets drinken en dan, heel
nieuwsgierig, werden de mallen geopend en kreeg iedereen zijn eigen chocolade clowns die we trots mee naar
huis mochten nemen.
Deze (lekkere) uitstap was een groot succes en is een aanrader voor iedereen!!!

VLIEGEN IN BOBBEJAANLAND
MET JOBCOACHING!

Omdat we normaal meedoen met
het jongerenkamp van Het GielsBos
en dit niet kon doorgaan, zijn
we zelf met een groep naar
Bobbejaanland getrokken. Voor
ons allemaal een leuke manier
om elkaar te ontmoeten en
anders te leren kennen. De
meesten onder ons durfden
elke attractie aan, sommigen
pasten voor de meest gedurfde
toeren. Toch was het een
erg leuke dag met zotte
herinneringen!

Jobcoaching
start nieuwe begeleidingen op!
Axelle Devocht startte in juli op maandag
en dinsdag in de wasserij van Het GielsBos. Ze
komt sinds september ook op donderdag en
vrijdag werken en op woensdag in de wasserij
van Lindeloo.
Melissa Fierens heeft een nieuwe job
in ’t Letterhuis in Kasterlee. Zij krijgt daar op
donderdag een variatie van creatieve taken.
Op donderdag en vrijdag werkt Robin
Knopper bij Ranobo in Turnhout. Hij deed
zijn stage zo goed dat hij die mocht omzetten in
Begeleid Werken.

Heuglijk nieuws! Melissa en Kris,
2 cliënten die we begeleiden vanuit
Het GielsBos, stapten op 14 augustus
2021 in het huwelijksbootje! We
wensen hen van harte proficiat en
veel gelukkige momenten samen!

Geboren

Getrouwd

Overleden

26 mei: MIEN, dochtertje van
Lisa Van Pelt (begeleidster/
opvoedster) en Filip Caers

20 juli: Cynthia Delissen
(begeleidster/opvoedster) en
Sven Van Beneden

11 mei: Magda Peeters, cliënt van
Rozendries 5

15 juni: MIEL, zoontje van Ine
van Hemelen (begeleidster/
opvoedster) en Andy Philips

7 augustus: Mieke Sleeckx
(zorgondersteuning 2) en Jan
Andriessen

24 juni: NENA, dochtertje van
Melissa Echelpoels (teamleider)
en Tom De Maeyer
4 juli: PIET, zoontje van Lotte
Van den Broeck (begeleidster/
opvoedster) en Dries Clé

Robin,
Axelle, Ivo, Robin,
Kelly, Jonas, Cédric,
Katrien, Kimberly,
Kristof, Kristel en
Monic

22.

Leven in Het GielsBos

Axelle, Melissa, Robin en Jarne,
we wensen jullie veel succes
met deze nieuwe uitdagingen!

Kristel en
Monic

1 juli: Betty Vervoort
(begeleidster/opvoedster) –
vervroegd pensioen

21 juli: BODI, zoontje van Pauline
Groenen (teamleider) en Ruud
Van den Bosch

28 juli: Rita Bellens
(medewerkster technische
dienst) – SWT

15 augustus: ARWEN,
dochtertje van Pia Schram
(zorgondersteuning 3) en Sancho
Melis

1 september: Bie Hens
(begeleidster/opvoedster) –
vervroegd pensioen

16 augustus: JACK, zoontje van
Steffi Smets (begeleidster/
opvoedster) en Jelle Neyens

Jarne Goos

startte in september op
dinsdag op de Geitenboerderij Den Boerenhoeck
in Vlimmeren en op woensdag in Het Maris Stella
Instituut in Malle.

Pensioen

DEZE LIJST WORDT
SAMENGESTELD AAN DE
HAND VAN GEGEVENS VAN
DE PERSONEELSDIENST EN
AANKONDIGINGEN BIJ HET
SECRETARIAAT.

Wil je liever niet dat jouw
aankondiging hier verschijnt?
GRAAG EEN SEINTJE AAN DE
PERSONEELSDIENST!

1 september: Goen
Vanderstraeten (begeleidster/
opvoedster) – rustpensioen
1 september: Hermine Nys
(begeleidster/opvoedster) –
vervroegd pensioen
1 september: Gerd De Schepper
(begeleidster/opvoedster) –
vervroegd pensioen

15 mei: Marc Van Dingenen, cliënt
van Grasland 2
20 mei: Ria Vangenechten, cliënt
van Rozendries 5
25 mei: Marcella Martina
van Berkel – van den Oever,
schoonmoeder van Carine Van der
Schoot (begeleidster/opvoedster
nachtdienst)
10 juni: Hilda Molenberghs, cliënt
van Rozendries 5
19 juni: Godelieve Van Slagmolen,
moeder van Werner Van Keer,
cliënt van Mezenhof 1
20 juni: Jan Schoofs, schoonvader
van Hilde Hermans (begeleidster/
opvoedster)
3 juli: Jozef Mariën, vader van
Liliane Marien (teamleider)
5 augustus: Amelie Christiaensen,
moeder van Heidi Oomen, cliënt
van Grasland 5 en Danny Oomen,
cliënt van Rozendries 2

11 september: Erwin Van Gorp
(muziektherapeut) – SWT
Leven in Het GielsBos

23.

MUZIEKFESTIVAL
VOOR ELKE
BUBBEL!

