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Je hebt ons winternummer in handen, het is nu
december, een donkere maand, winter. Dat heeft ook
heel veel charmes, knus samen, Kerst en nieuw, feestjes
en winterwandelingen.
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Toch voelt het vandaag werkelijk koud en treurig aan. Op
20 oktober overleed Dr Jacques Lormans, een donkere
datum in de geschiedenis van Het GielsBos. Het is dan ook
heel erg gepast om daar bewust en écht stil bij te staan.
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HALLOWEEN, BRRR!

Leven in Het GielsBos

Hij was, en dat mag zonder overdrijven gezegd worden,
de drijvende kracht, de bezieler, de ‘founding father’ van
Het GielsBos. Als grondlegger en daarna als geneesheerdirecteur heeft hij jarenlang aan het roer gestaan van dit
grote schip. Hij deed dat met een enorme drive, inzet,
en feeling voor onze cliënten, voor onze medewerkers,
voor de families, voor de vrijwilligers. Hij kende alles en
iedereen, persoonlijk. Iedereen die hem gekend heeft
beaamt dat.

OPROEP
Helpende handen gezocht
voor ons café
HONDEN IN DE ZORG
Vervolg in 2019

Colofon
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Peter Raeymaekers, Roos Van Bruggen, Nadine Van Gestel, Luc Vanherck,
Niels Van Rooy, Hans Wollens, Marianne Wuyts.

Het klinkt cliché maar dat is het in dit geval absoluut
niet: een groots man is van ons heen gegaan. We
zullen nooit dankbaar genoeg kunnen zijn voor
wat hij betekend heeft in al die jaren, ook na zijn
pensionering. Met al onze deelneming aan de
familie. ‘Un grand salut’.

Hoofdredactie en eindredactie: Roos Van Bruggen
Deze uitgave werd mogelijk gemaakt dankzij:
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MET DANK AAN ALLE CLIËNTEN, FAMILIE,
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IN ‘T KORT

Trainingsappartement

Symposium Autisme:

geopend!

wederom een overdonderend succes!
Met 225 waren jullie! Stuk voor stuk geboeide
professionals,
ouders,
vrijwilligers,
familieleden,
vrienden… Jullie hingen met aandacht aan de lippen van
onze spreker Thomas Fondelli van Autisme Centraal.

Je las het misschien al in de krant, maar ons eerste
trainingsappartement is een feit. Selien is de trotse
bewoonster: samen met haar hond Bruce oefent zij een jaar
lang rond de uitdagingen die zelfstandig wonen voor haar
betekenen. Het GielsBos begeleidt haar hierin. Op 5 november werd
het appartement officieel geopend onder belangstelling van de pers.
We wensen Selien héél veel succes om haar droom waar te maken.

Reden te meer om nog niet te stoppen: volgend jaar, op 21 november
2019, volgt er een vijfde editie van dit symposium rond autisme met
het thema ‘Straffen en belonen’. Daar kan je alvast op rekenen.

Honden in de zorg: vervolg!

Car Free day: de gevolgen

BEGIN 2018 ORGANISEERDEN WE ONZE EERSTE SUCCESVOLLE SESSIES
‘WAT VERTELT MIJN HOND’, EN EEN VERVOLG KONDIGT ZICH AAN.
OP DIT MOMENT ZIJN NIET MINDER DAN 6 HONDEN REGELMATIG
ACTIEF AANWEZIG IN HET GIELSBOS, ONDER BEGELEIDING VAN
VRIJWILLIGERS OF MEDEWERKERS.

Het wordt ondertussen al een traditie: het team
dat de meeste kilometers per fiets of ander nietgemotoriseerd vervoer aflegt tijdens onze jaarlijkse
‘Car Free Day’ wint gedurende een halve dag de inzet
van 2 HR-medewerkers in hun team. En onze HRdienst was ook dit jaar trouw aan hun woord!

Iedereen die interesse heeft om zijn of haar hond in te zetten
in de zorg, als vrijwilliger of als medewerker, is welkom op
zaterdag 2 maart van 9u30 tot 12u30 in het Ontmoetingscentrum.
Na deelname aan deze boeiende voormiddag krijg je individuele
begeleiding van hondengedragstherapeut Roel Renders, alvorens je
groen licht krijgt om op te starten met je hond. Je hond krijgt dan een
uniek groen sjaaltje, zodat zowel onze cliënten als medewerkers weten dat
jouw hond het voorbereidende proces helemaal doorlopen heeft.

De cliënten van Het GielsBos hebben

jou nodig! Mijn hulp? Ja, jouw hulp!
IEDERE DONDERDAGAVOND VINDT IN ONS
ONTMOETINGSCENTRUM (KORTWEG HET OC) HET
‘CAFÉ’ PLAATS, UITGEBAAT DOOR VRIJWILLIGERS:
OUDERS,
FAMILIELEDEN,
VRIENDEN…
DEZE
VRIJWILLIGE INZET LOOPT AL 10-TALLEN
JAREN ZEER GOED MET EEN FIJNE PLOEG
SYMPATHISANTEN.

Wat vragen we van jou?
- 3 donderdagavonden per jaar van 18u30 tot 20u30
achter de toog staan en/of ronddragen (geen
geldbeheer)
- MAG altijd meer dan 3 avonden zijn
- Veel goesting om dit te doen
- Een vriendelijke lach

Er kunnen nog enkele mensen bij!
Omdat vele handen licht werk maken zijn we op zoek
naar versterking van onze ploeg!

Wat bieden wij?
- Knappe werkomgeving
- Ervaren collega’s die je graag op weg helpen
- Een dankbaar publiek
- Toffe collega-vrijwilligers
- Gratis deelname aan het jaarlijkse
vrijwilligersfeest
- Geen loon maar gegarandeerd
Tot op
voldoening
een donderdag
aan de toog!

Hoe?
Je sluit aan bij andere vrijwilligers op een donderdag
of je zorgt zelf voor één of twee mensen die samen
met jou een nieuwe ploeg vormen.

Iedereen is welkom, ook deelnemers van andere voorzieningen.
Voor meer info: neem contact op met Liesbeth Geudens: vrijwilligerswerk@hetgielsbos.be

2019
vraagt je
ten dans

jaar

een
dat blijft

plakken.

Ben jij
wie we zoeken?

Neem dan snel contact
op met Chantal Eelen,
animator, via 014 60 12 11 of
animatie@hetgielsbos.be
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We wensen je een

geborgen
jaar,

Leven in Het GielsBos

5.

IEDEREEN ZEN
EEN JAAR GELEDEN KON JE HIER LEZEN DAT WE AAN DE SLAG GINGEN MET HET PROJECT ‘IEDEREEN
ZEN’: EEN RENOVATIE- EN HERBESTEMMINGSPROJECT DAT VOLLEDIG GEFINANCIERD ZOU WORDEN
DOOR GIFTEN. EEN VLEUGEL VAN HET BEHANDELGEBOUW ZOU OMGETOVERD WORDEN TOT
ZINTUIGLIJKE RUIMTEN: ZINTUIGEN STIMULEREN OF TOT RUST BRENGEN, HET KON ALLEMAAL BINNEN
DIT CONCEPT.
VOORBIJE ZOMER KREGEN WE VAN BRUNO, ONZE FINANCIEEL DIRECTEUR, GROEN LICHT: DE
GIFTENSPAARPOT LIET TOE DAT WE DE GEPLANDE WERKEN KONDEN BEGINNEN VOORBEREIDEN.
VOOR BAILLEUL ONTWERPBUREAU BETEKENDE DIT HET STARTSCHOT VAN EEN BIJZONDER PROJECT.

Thomas De Backer van Bailleul vertelt: ‘Vanaf onze
allereerste ontmoeting met Het GielsBos ging er
een wereld voor ons open die we voordien minder
goed kenden. Het begint eigenlijk al als je je wagen
parkeert op het publieke domein in Gierle: je stapt uit
en ziet mensen met een ernstige beperking die deel
uitmaken van het dagelijkse leven daar, en het klinkt
misschien gek maar het trof me dat die er allemaal zo
gelukkig uit zien! Dan kwamen we aan de receptie en
werden we onthaald door een bijzonder vriendelijke
en gedreven medewerker met een visuele beperking,
die erg professioneel is in haar vak. Dat zie je nergens,
maar wel in Het GielsBos.’
‘En dan heb ik het nog niet eens over het project zelf.
In onze projecten krijgen we wel vaker te maken met
gepassioneerde mensen die niet genoeg kunnen
krijgen van bv. wetenschap of natuur of kunst, maar
bij Het GielsBos draait deze passie om mensen! De
gedrevenheid waar iedereen mee meewerkte, hoe
ver jullie willen gaan om voor werkelijk iedere cliënt
een zo goed mogelijk aanbod te kunnen doen, dat was
nieuw voor ons.’
‘Wij werken vaak voor bedrijven, overheden, in
de toeristische en de culturele sector. Daarin is
toegankelijkheid voor ons erg belangrijk. Steeds
meer wordt gehamerd op een brede toegankelijkheid
voor groot en klein, jong en oud, voor personen
met een beperkte mobiliteit, voor slechtzienden en
slechthorenden. Maar Het GielsBos voegt daar wel
nog een aantal dimensies aan toe. Dat vormde voor
ons een uitdaging bij het uitdenken van ons ontwerp.
Ik zal niet snel het gesprek vergeten waarin me
duidelijk werd gemaakt dat relaxatie voor sommige
cliënten niet betekent ‘ga liggen en geniet’, maar dat
het een proces van een uur is om iemand naar een
toestand te brengen waarin hij kàn gaan liggen en
kàn ontspannen, en dat de omgeving die wij creëren
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daartoe cruciaal is! Dat is dus een heel ander idee van
relaxatie, waar wij niet eerder bij hadden stilgestaan.
Die mindset, waarbij aan werkelijk iedere cliënt
gedacht wordt bij het uitwerken van dit concept, was
enorm leerrijk en verfrissend voor ons.’
‘Met al de informatie die wij in Het GielsBos opdeden
en mee kregen gingen wij dan met een groep
collega’s al brainstormend aan de slag. En met de
ideeën die daar uit kwamen trokken wij een tijdje
later opnieuw naar de werkgroep. En daar merkten
we dat hetzelfde respect voor alles en iedereen dat
zij opbrengen voor hun cliënten, dat dit ook naar onze
ideeën toe leefde. Dat maakte dat we ook uit minder
goede ideeën samen iets konden leren en dat onze
ideeën konden groeien tijdens de vergaderingen. Dat
is best bijzonder, en voor alle partijen verrijkend, zo’n
wisselwerking!’

ZEN
iedereen

‘Als er één ding is dat ik meeneem uit onze ervaringen
met dit project in Het GielsBos, dan is het wel dat
aandacht voor esthetiek, mooie materialen, een
aangename sfeer en beleving voor mensen die
beperkt zijn op fysiek of mentaal vlak minstens even
belangrijk is dan voor mensen zonder beperking.
We hopen dat de begeleiders in deze nieuw
ontworpen ruimtes alle tools aangereikt krijgen om
hun cliënten te prikkelen, te voeden, te doen lachen,
uit te dagen, tot rust te laten komen…’

Thomas De Backer van Bailleul vertelt:
‘Vanaf onze allereerste ontmoeting met Het GielsBos ging er een wereld voor ons open die we voordien
minder goed kenden. Het begint eigenlijk al als je je wagen parkeert op het publieke domein in Gierle: je stapt
uit en ziet mensen met een ernstige beperking die deel uitmaken van het dagelijkse leven daar, en het klinkt
misschien gek maar het trof me dat die er allemaal zo gelukkig uit zien! Dan kwamen we aan de receptie en
werden we onthaald door een bijzonder vriendelijke en gedreven medewerker met een visuele beperking, die
erg professioneel is in haar vak. Dat zie je nergens, maar wel in Het GielsBos.’
‘En dan heb ik het nog niet eens over het project zelf. In onze projecten krijgen we wel vaker te maken met
gepassioneerde mensen die niet genoeg kunnen krijgen van bv. wetenschap of natuur of kunst, maar bij Het
GielsBos draait deze passie om mensen! De gedrevenheid waar iedereen mee meewerkte, hoe ver jullie willen
gaan om voor werkelijk iedere cliënt een zo goed mogelijk aanbod te kunnen doen, dat was nieuw voor ons.’
‘Wij werken vaak voor bedrijven, overheden, in de toeristische en de culturele sector. Daarin is toegankelijkheid
voor ons erg belangrijk. Steeds meer wordt gehamerd op een brede toegankelijkheid voor groot en klein, jong
en oud, voor personen met een beperkte mobiliteit, voor slechtzienden en slechthorenden. Maar Het GielsBos
voegt daar wel nog een aantal dimensies aan toe. Dat vormde voor ons een uitdaging bij het uitdenken van ons
ontwerp.
Ik zal niet snel het gesprek vergeten waarin me duidelijk werd gemaakt dat relaxatie voor sommige cliënten
niet betekent ‘ga liggen en geniet’, maar dat het een proces van een uur is om iemand naar een toestand te
brengen waarin hij kàn gaan liggen en kàn ontspannen, en dat de omgeving die wij creëren daartoe cruciaal is!
Dat is dus een heel ander idee van relaxatie, waar wij niet eerder bij hadden stilgestaan. Die mindset, waarbij
aan werkelijk iedere cliënt gedacht wordt bij het uitwerken van dit concept, was enorm leerrijk en verfrissend
voor ons.’
‘Met al de informatie die wij in Het GielsBos opdeden en mee kregen gingen wij dan met een groep collega’s
al brainstormend aan de slag. En met de ideeën die daar uit kwamen trokken wij een tijdje later opnieuw naar
de werkgroep. En daar merkten we dat hetzelfde respect voor alles en iedereen dat zij opbrengen voor hun
cliënten, dat dit ook naar onze ideeën toe leefde. Dat maakte dat we ook uit minder goede ideeën samen iets
konden leren en dat onze ideeën konden groeien tijdens de vergaderingen. Dat is best bijzonder, en voor alle
partijen verrijkend, zo’n wisselwerking!’
‘Als er één ding is dat ik meeneem uit onze ervaringen met dit project in Het GielsBos, dan is het wel dat
aandacht voor esthetiek, mooie materialen, een aangename sfeer en beleving voor mensen die beperkt zijn op
fysiek of mentaal vlak minstens even belangrijk is dan voor mensen zonder beperking.
We hopen dat de begeleiders in deze nieuw ontworpen ruimtes alle tools aangereikt krijgen om hun cliënten te
prikkelen, te voeden, te doen lachen, uit te dagen, tot rust te laten komen…’

expressie
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ZEN

IEDEREEN ZEN

We nemen je mee op verkenning
door de nieuwe belevingsruimtes…

Langs de inkomhal

Via een groene koker, die van buitenaf al zichtbaar is, komen de mensen binnen in het
gebouw. Jassen kunnen worden opgehangen aan de kapstokken in de gang, alvorens
men een belevingsruimte binnengaat. Het licht schijnt naar binnen in de gang via de
met een patroon beklede dakkoepel en vormt zo een lichtspel op de grond.

Naar activatie

In de activatieruimte staat beweging centraal. Er is plaats voor individuele activiteiten in de
nissen en voor activiteiten in groep. Spelelementen stimuleren spel en beweging, zoals ballen
aan touwen, een lintengordijn, en zitelementen in verschillende vormen en kleuren.
Aan één wand vind je een interactief scherm waarop verschillende spellen kunnen gespeeld worden.
Denk aan beelden die bewegen en geluid maken als je ze aanraakt, het aantikken van gekleurde,
bewegende bollen en het maken van tekeningen op de wand.

Via expressie

De expressieruimte, waar het draait om theater en dans, treed je binnen via een backstage-gang. Daar vind je
een lange make-up tafel waar cliënten zich kunnen omtoveren tot acteurs. Verkleedkledij en andere attributen
(vb. instrumenten) zijn te vinden in de opbergkast in de expressieruimte. De achterzijde van deze kast kan je
gebruiken om een film of decor op te projecteren. Toeschouwers kunnen plaatsnemen in een comfortabele
theaterstoel.

gang

Wanneer de expressieruimte gebruikt wordt voor dans, kunnen de schuifdeuren opzij geschoven worden om
de spiegelwand te onthullen.

Tot rust komen, doe je in de relaxatieruimte.
Er zijn 4 cocons in de ruimte, elk met een verschillende beleving:
1 Het waterbed met projectie op het plafond: vb. een sterrenhemel
2 Een trilvloer waardoor je muziek kan voelen
3 Een schommel die zachtjes kan wiegen
4 Een cocon gevuld met zitkussens die verschillende groottes en texturen hebben.
Elke ruimte heeft bovendien een centraal bedieningspaneel waarmee therapeuten de sfeer in de ruimte kunnen
bepalen, aan de hand van licht en muziek.

We have a dream!

ZEN

Tot relaxatie

Wanneer de nieuwe ervaringsruimtes volledig ingericht en ingewijd zijn, beginnen we
naadloos aan het tweede luik van dit project: een ‘inclusief café’!
We hebben namelijk een droombeeld voor ogen!
Bezoekers van deze nieuwe ervaringsruimten en/of van Waterlelie willen waarschijnlijk
tussendoor hun dorst wel eens lessen. Zou het niet prachtig zijn indien dit zou kunnen in een
gezellige omgeving en die bovendien makkelijk toegankelijk is, in Het GielsBos zelf?
Wat als we zo’n ‘inclusief café’ zouden inrichten vlak bij de ingang van Waterlelie, dus op
een steenworp van de nieuwe ervaringsruimtes? En wat als dit café op regelmatige uren
geopend zou zijn voor en door cliënten? Dat zou toch een droom zijn?

relaxatie

Deze droom hopen we dus in 2019 te verwezenlijken, met de hulp van giften.
Ook jij kan bijdragen aan de realisatie van dit project, door vrijblijvend een dromerig
bedrag te storten op BE02 0010 6932 2340.
Hopelijk kunnen we je dan binnenkort verwelkomen
op een inclusief smakend kopje koffie!
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PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING
cliënten die nood hebben aan opvang in Het GielsBos
bleven vaak op de wachtlijst staan omdat er geen
middelen meer waren om hen een budget te geven.
Op 30/06/2018 waren er nog 14.500 wachtenden,
waarvan 2000 in prioriteitengroep 1 of 2. De Vlaamse
overheid moet dus meer middelen vrijmaken om
budgetten toe te kennen ... Ook dragen we nog een
erfenis mee uit het verleden waardoor aanvankelijk
11 en nu nog 6 cliënten worden opgevangen die thans
nog geen budget hebben.
Ondanks de lagere inkomsten is Het GielsBos erin
geslaagd om alle personeelsleden aan boord te
houden. Daarvoor werden meerdere maatregelen
genomen: sommige maatregelen hebben voor heel
wat teams geleid tot een verhoging van de werkdruk.
Daar zijn we ons van bewust.

Impact van de

persoonsvolgende
financiering
SINDS 1 JANUARI 2017 HEBBEN MEERDERJARIGE
CLIËNTEN EEN PERSOONSVOLGEND BUDGET. WE
VROEGEN ONS AF WAT DE IMPACT HIERVAN IS OP
ONZE WERKING IN 2018.
Waarover gaat het?
De kostprijs die een cliënt betaalt aan Het GielsBos
valt uiteen in 3 delen:
1 personeelskost
(ook
wel
begeleidingskost
genoemd): personeel dat jou begeleidt
2 persoonlijke bijdrage (ook gebruikskost of
hotelkost genoemd; voor nieuwe cliënten heet dit
woon- en leefkosten): bv. gebruik van infrastructuur,
verbruik elektriciteit/water/verwarming, voeding,
enz.
3 supplementen: bv. medische en paramedische
kosten, textiel, toilet en verzorging, vrije tijd en
ontspanning, administratieve kosten enz. Het gaat
hier over kosten die niet inbegrepen zijn in de
persoonlijke bijdrage en die individueel toewijsbaar
zijn.

10.

waar dit moet gebeuren: de cliënt kiest zelf of hij deze
middelen gebruikt om thuis ondersteuning te krijgen
en/of elders zoals in een voorziening. Hoe groter de
zorgzwaarte (uitgedrukt in een B/P-waarde) en hoe
groter de zorgvraag (uitgedrukt in aantal nachten of
dagen opvang, of uren begeleiding), hoe groter het
budget.
Wat is de impact op het personeelskader in 2018?
Vroeger werd het personeelskader bepaald door de
erkenning van de voorzienig (voor de minderjarigen
is dit nog steeds zo). Dat was een heel voorspelbaar
en stabiel gegeven. Door de persoonsvolgende
financiering is dit een wisselend gegeven dat
volledig afhankelijk is van de in- en uitstroom van
cliënten. We stellen vast dat in 2018 de som van alle
persoonsvolgende budgetten gedaald is. En dus
hebben we minder inkomsten om ons personeel te
betalen. Wat is er aan de hand?

De persoonlijke bijdrage en de supplementen betalen
cliënten met hun tegemoetkoming. De personeelskost
betalen zij met hun persoonsvolgend budget (ook
wel ‘rugzakje’ genoemd). Voorlopig hebben enkel
meerderjarige cliënten zo’n persoonsvolgend
budget: met deze middelen kan Het GielsBos haar
(zorg)personeel betalen.

Ondanks onze goede zorgen zijn er dit jaar veel
bewoners overleden (12). Hier wonen heel veel erg
kwetsbare cliënten met een fragiele gezondheid,
en bovendien verouderen ze: de kans op meer
overlijdens neemt dus toe. Na een overlijden krijgen
we van het VAPH nog 2 maanden personeelspunten
voor deze cliënt. Indien ondertussen de open plaats
wordt ingevuld door een nieuwe cliënt met ongeveer
een even groot budget, is er geen probleem.

Het persoonsvolgend budget wordt uitgedrukt in
punten (voucher) en in euro (cash). Het bepaalt
hoeveel middelen een cliënt van het VAPH krijgt om
begeleidend personeel te betalen. Het bepaalt niet

Maar dit jaar verliep het invullen van de open plaatsen
moeizaam. Waarom? Veel cliënten die in 2018 een
budget kregen, waren cliënten die hun budget
gebruiken om de zorg thuis te organiseren. En de
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Is er beterschap op komst in 2019? Het is moeilijk
om een voorspelling te doen. Het VAPH verrast ons
vaak met nieuwe regels. Maar een aantal signalen zijn
positief. Zo zullen 7 minderjarige cliënten van Het
GielsBos volgend jaar een persoonsvolgend budget
krijgen op basis van de procedure zorgcontinuïteit
voor minderjarigen. De Vlaamse overheid doet in
2019 een ongeziene inspanning om de wachtlijsten
in te korten, met ondermeer 100 miljoen om nieuwe
persoonsvolgende budgetten toe te kennen.
Hoe wordt het persoonsvolgend budget van een
cliënt ingezet binnen Het GielsBos?
De regelgeving van het VAPH heeft ertoe geleid
dat Het GielsBos cliënten opvangt zonder budget,
of met een te laag budget in verhouding tot hun
profiel. Het GielsBos heeft beslist om dit zelf recht
te trekken door alle cliënten een gesimuleerd budget

te geven dat recht doet aan het zorggebruik en
zorgzwaarte van iedere cliënt, zowel meerderjarigen
als minderjarigen: zo krijgen alle teams correcte
middelen op basis van dezelfde criteria. Dit is een
vorm van solidarisering over alle cliënten heen. We
waken er wel over dat het totaal van alle gesimuleerde
budgetten exact overeenkomt met de werkelijke
inkomsten die alle cliënten samen binnen brengen.
Met het persoonsvolgend budget wordt enkel het
zorgpersoneel betaald. Dat zijn de teams in de
woningen, in de dagopvang, de nachtdiensten en
in de zorgondersteunende diensten (zoals sociale
dienst, artsen en verpleegkundigen, paramedici enz.).
Iedere cliënt draagt een stukje bij aan
de
zorgondersteunende
diensten
en
de
nachtpermanentie. De overige middelen worden
verdeeld over de woning en de dagopvang, in functie
van het programma van de cliënt.
De middelen van elk team komen niet enkel uit
de persoonsvolgende budgetten van de cliënten.
Daarnaast worden ook nog andere inkomsten (nietVAPH-middelen) verdeeld en toegevoegd aan de
personeelsomkadering van het team.
Bovenop de persoonsvolgende budgetten ontvangt
Het GielsBos rechtstreeks van het VAPH nog 21,18%
extra voor organisatiegebonden personeelskosten
(functies buiten de zorg, bv. directie, stafdienst,
administratie, logistiek, ...) en werkingskosten.
Luc
Vanherck
Stafmedewerker
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PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

de druk van

de impact van

punten

logeren

Sabine
Mertens

Niels
Van Rooy
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Ik ben Nicole en ik woon in de Berthoutstraat.
Ik ging vroeger op donderdag altijd werken in de
Maalderij in Gierle bij Anja. Anja is gestopt met de
Maalderij en nu heeft ze in Tielen een koffiehuisje.
Dat is ‘t Sjatteke Kaffe in de Kerkstraat in Tielen.
Nu werk ik daar op woensdag van 10u tot 12u. Ze
heeft heel lekkere koffie dus als je eens graag
langsvkomt, je bent altijd welkom!
Ik werk ook op Het GielsBos. Daar doe ik op
donderdag in het behandelgebouw de koffietoer
voor de mensen van de bureaus. Ik maak ook de
papiermandjes leeg en tussendoor geniet ik van
een babbeltje met de mensen en van een goei tas
koffie.
Nicole
en haar
jobcoach
Monic

Ken jij Nicole al?
Ken jij Boccia al?

COMPETITIE
NEKAREA

Boccia is een spel gelijkaardig aan petanque. We
spelen met blauwe, rode en witte lederen ballen.
De witte bal is het doelwit waar rood of blauw het
dichtst bij moet liggen.

SINDS WANNEER

2004: was de eerste demonstratie dag
2005: Boccia in Het GielsBos
2011: Eerste Boccia toernooi

AANPASSINGEN

Bij boccia wordt er gebruik gemaakt
van aangepaste spelregels en
hulpmiddelen
(o.a.: bocciabuis, scoresysteem)

2 jaar geleden is er een competitie
opgestart tussen verschillende
voorzieningen. Gedurende het jaar zijn
er verschillende wedstrijden, thuis of op
verplaatsing. Onze ploeg heeft al heel
wat wedstrijden gewonnen!

GERICHTE
TRAINING
Stap voor stap worden de
spelregels aangeleerd alsook de
nodige vaardigheden
(o.a.: krachtdosering, richting)

Elk jaar sluiten we het mooie
boccia seizoen af met een
medaille op de Nekarea!

40 JAAR HET GIELSBOS: DEEL 4

Het GielsBos

2009 - 2018
Dit jaar viert Het
GielsBos haar 40-jarig
jubileum
In iedere editie van GielsBos!
blikken we dit jaar terug op één
decennium Het GielsBos.

2009

In 2008 vierde Het GielsBos zijn 30ste verjaardag
en bereikte ons huis het potentieel van 287
bewoners. Keerzijde van de medaille is echter dat
onze woningen nu 30 jaar oud zijn en dringend aan
vervanging toe. In 2009 heeft het bestuur van de
vzw Gouverneur Kinsbergen – Gehandicaptenzorg
Provincie Antwerpen samen met de Vlaamse
Bouwmeester een wedstrijd georganiseerd om een
ZINTUIGLIJKE
WANDELING

zoniet betere - woning op het terrein van Het
GielsBos. 1 bewoner verhuisde naar een woning in
Beerse. Bij deze heroriëntering waren 14 woningen
betrokken.
Op 19 maart organiseert de werkgroep sterven en
rouw voor de eerste maal een herdenkingsdienst
voor overleden bewoners. 27 families of 79 personen
en een 70-tal bewoners en medewerkers nemen deel
aan de viering.

2010

Oogmedewerkers (gespecialiseerd in gedragsen emotionele stoornissen) zoeken samen met
verpleging, medewerkers van de naaikamer en de
technische dienst naar oplossingen en hulpmiddelen
om de bewegingsvrijheid van de bewoner op een
veilige, comfortabele manier te beperken indien
dit noodzakelijk is. Aansluitend hierbij wordt in de
dagbesteding een GES-team opgericht om deze
bewoners een zinvolle dagbesteding te kunnen
bieden: dit team start in januari 2011.

2009
2011
nieuw GielsBos uit te tekenen. Architectenbureau
DierendonckBlancke kwam als winnaar uit de
bus en zowel het hele plan als de woningen
afzonderlijk zijn veelbelovend voor de
toekomst van de voorziening maar vooral
voor onze bewoners.
Woning S3 wordt ontmanteld met als
doel om een woning specifiek voor
bewoners met gedrags- en emotionele
problemen te kunnen opstarten. Daartoe
verhuisden in maart 18 bewoners naar
een andere – minstens even goede

16.

Leven in Het GielsBos

BISSCHOP BONNY
OP BEZOEK

Op 28 oktober keurt de raad van bestuur het nieuwe
Masterplan Wonen en het voorontwerp van de eerste
7 woningen goed.
In de zomer van 2010 gaat Piet De Roeck, algemeen
directeur van Het GielsBos, op pensioen. Op 8 juni
namen de bewoners en medewerkers, tijdens het
muziekfestival, afscheid van hem. Naadloos werd de
overgang gemaakt naar zijn opvolger, Pol Vanden
Weygaert.
In het kader van de bouw van nieuwe woningen (zie
Masterplan Wonen) zullen bomen worden gerooid.
Om dit te compenseren worden in samenwerking
met ouders en familieleden ruim 9000 boompjes
geplant.
Tijdens de jaarlijkse informatievergadering van de
gebruikersraad wordt het project ‘Ouders, partners
in de zorg’ voorgesteld.

2011

Introductie van een vernieuwde website, een
nieuw intranet en de lancering van elektronische
nieuwsbrieven voor medewerkers en voor ouders.
Maar ook de introductie van een nieuwe
overlegstructuur wordt een feit, hand in hand met
een methodiek tot opmaak van beleidsplannen.
Het GielsBos heeft nu zijn eigen contactclown. En
daar komt meer bij kijken dan een rode neus, het is
echt een ‘gevoels-vak’.

2012

Door samenwerking met vzw De As komen er opnieuw
2 paarden op de boerderij, waardoor bewoners weer
kunnen paardrijden.
De psychopedagogische dienst introduceert
individueel ondersteuningsplan (IOP). Dankzij
model wordt de participatie en betrokkenheid
ouders/familie als partners in zorgplanning
bewoners voortaan een feit.

het
dit
van
van

Uit dialoogcafé met “babbeltafels” groeit nieuwe
hedendaagse en gedragen missie als houvast
en toetssteen voor nieuwe projecten rond de
bestaansredenen van Het GielsBos.

2013

Vanaf 1 januari 2013 is de vzw Gouverneur Kinsbergen
gesplitst in 2 autonome organisaties: Het GielsBos
vzw vaart vanaf nu een autonome koers.
Het GielsBos verwerft een nieuwe erkenning voor
“rechtstreeks toegankelijke hulp”, bedoeld voor laagfrequente ondersteuning op het vlak van verblijf,
dagopvang en begeleiding. Hierdoor kan zij haar
dienstverlening naar niet-residentiële cliënten
verruimen.

OPENING ROZENDRIES
EN KLAVERVELD

2014
Na een lang voorbereidingstraject
worden in oktober de nieuwe missie, visie, 6 waarden
en 9 strategische doelstellingen voor de komende 6
jaar gepresenteerd.

2014

Op 1 januari 2014 is de fusie tussen Het GielsBos en
’t Margrietje een feit. De nieuwe organisatie telt
meer dan 550 medewerkers en heeft in totaal 311
residentiële cliënten in 36 woningen in Gierle, Beerse,
Lille en Tielen, en 13 cliënten in het dagcentrum te
Tielen.
Om de 6 waarden stevig te verankeren in
de
organisatie
worden
“visieverkiezingen”
georganiseerd. Medewerkers, ouders, vrijwilligers…
iedereen mocht nomineren en kon genomineerd
worden. Met meer dan 130 nominaties een groot
succes.
Om aan de strenge FAVV-eisen te voldoen, voeren
we een nieuw voedseldistributiesysteem in. De
oude vertrouwde winkelwagen verdwijnt uit het
straatbeeld van Het GielsBos.
Onder grote belangstelling openen Vlaams minister
Jo Vandeurzen en gedeputeerde Peter Bellens
op 21 maart 2014 officieel de nieuwe woningen op
woonerven Rozendries en Klaverveld. 66 cliënten
van het GielsBos krijgen een nieuwe en comfortabele
woonst.

2015

Het GielsBos stapt op 1 januari 2015 in de
zorgvernieuwingsprojecten
Multifunctioneel
Centrum (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen
(FAM).
Start van het ‘Mobi-team’. Het woord suggereert
het al: dit team werkt (ook) op verplaatsing, en biedt
uitsluitend ondersteuning aan cliënten die niet in Het
GielsBos wonen.
In samenwerking met de gemeente Kasterlee opent
op 1 maart het lokaal dienstencentrum ‘Harten Drie’
de deuren in Kerkstraat 3 te Tielen.

Leven in Het GielsBos
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2018
OPENING
WATERLELIE

2009
Het vrijwilligerswerk kent de laatste jaren een
ongeziene groei. In 2015 kunnen we rekenen op de
inzet van maar liefst 322 vrijwilligers (tegenover
135 in 2012). Het aantal uren vrijwilligerswerk in 2015
komt overeen met bijna 10 voltijdse equivalenten.
Deputatie van de Provincie Antwerpen opent op
21 oktober officieel Waterlelie, het gloednieuwe
belevingsbad en wellnessruimte voor personen met
een beperking.

2016

Tussen 20 april en 17 mei verhuizen 44 cliënten naar het
nieuwe woonerf Bosheuvel. Tegelijkertijd realiseert
Het GielsBos een 37ste woning, wordt het volledige
Klaverveld-woonerf gereorganiseerd, en nemen we
5 kamers voor flexibele opvang in gebruik: specifiek
en exclusief bedoeld voor cliënten met beperktere of
tijdelijke vragen naar woon- of dagondersteuning.
9 juni: De raad van bestuur keurt het masterplan van
DierendonckBlancke Architecten voor de heraanleg
van het parkgebied van Het GielsBos goed. Het
GielsBos doet hiermee een belangrijke investering
in de verfraaiing van het publiek domein. In oktober
leggen we de eerste nieuwe fiets- en wandelpaden
aan.

De tikklok tikt niet meer ... Eén van de gevolgen van
het project ‘Iedereen Directeur’. Samenwerken op
basis van vertrouwen behoeft geen tijdsregistratie
(wel een uurrooster natuurlijk).
In het voorjaar van 2018 wordt het nieuwe woonerf
Grasland in gebruik genomen. Hierdoor stijgt de
residentiële capaciteit naar 323 ‘bedden’, inclusief
10 kamers voor flexibele opvang. Vermits oude
woningen worden afgebroken blijft het totaal aantal
op 37 staan.
Op 31 mei vieren we ons 40-jarig bestaan, samen met
de officiële opening van woonerf Grasland.
Woning Merel 5 wordt ontmanteld met als doel om
een woning specifiek voor bewoners met gedragsen emotionele problemen te kunnen opstarten.
Vanaf het najaar werkt Het GielsBos samen met
2 thuisverplegingsdiensten, die onze leefgroepen
ondersteunen tijdens de ochtendsituatie. Zij bieden
een extra ondersteuning en vervangen het personeel
niet. Ze worden gefinancierd via het RIZIV en kosten
dus geen extra personeelspunten of middelen. Een
opportuniteit dus, om de werkdruk te verlagen en
tegelijk de kwaliteit van zorg te verhogen.
Om nog beter te kunnen inspelen op de uitdagingen
van de toekomst wordt in het kader van ‘Iedereen
directeur’
een
nieuwe
reorganisatie
voorbereid in samenwerking met Ginkgo
Consulting.
Luc
Vanherck

8 september: Het GielsBos gaat als partner een
samenwerking aan met Thomas More en Rotonde
voor het project ‘MODEM’. De cirkel is rond: ooit stond
Het GielsBos aan de wieg van MODEM en vandaag
brengen we opnieuw onze expertise in.

Stafmedewerker

TAI-CHI TIJDENS
DE ZOMERMAANDEN

2017

Op 1 januari is de persoonsvolgende financiering een
feit voor meerderjarigen. De implementatie gebeurt
met vallen en opstaan in een moeizaam traject.
21 september: Car Free Day in Het GielsBos. Een
bijzondere uitdaging: 8 uur lang lossen medewerkers
en cliënten elkaar succesvol af op de cirkel. Als
tegenprestatie mogen de drie directeurs in volle
wieleruitrusting aan de start komen van een unieke
fietswedstrijd op rollen.

18.

9 november: Derde namiddagsymposium autisme in
Het GielsBos. Deze keer heeft Steven Degrieck van
Autisme Centraal het over zintuiglijke verwerking bij
personen met autisme, en dit voor 220 enthousiaste
deelnemers.
DAG VAN
DE ZORG
Leven in Het GielsBos

Iedereen
Directeur
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... zo heten ze. De mensen die in de loop van 2017 een eerste opstart maakten voor het ambitieuze project
‘iedereen directeur’. Elly vertelde er al heel wat over in ons jaarverslag van dat jaar.
Een groep bevlogen medewerkers die mee nadachten over hoe we onze organisatie korter bij de mensen, de
cliënten, de familie kunnen brengen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat het kloppend hart van Het GielsBos, het
leven en werken van mensen samen, nog meer dan vandaag uit de verf komt? Hoe kunnen we er voor zorgen
dat ons beleid en onze afwegingen zo goed mogelijk van daar uit vertrekken, van uit de echte ‘bedoeling’ van
onze werking?
Vertaald: hoe zorgen we er voor dat alles en iedereen in en rond de directe zorg zoveel mogelijk eigen
verantwoordelijkheid, eigen middelen, eigen bevoegdheden heeft? Niet van bovenaf opgelegd, maar met veel
ruimte om zelf te bepalen hoe alles best loopt in de eigen concrete context en situatie. Denken en doen samen,
‘doenken’ dus.
Die prachtige ambassadeursgroep werkte heel wat ideeën uit of gaf ze eerste vorm. Zo werd het eerste pad
geëffend voor de oefening waar we nu mee aan de slag zijn, in samenwerking met Ginkgo, om onze organisatie
heel weloverwogen uit te tekenen.

Twee mooie voorbeelden van hun initiatieven?

2017

1
2

We werken graag samen: de tuindienst verruimde haar werking naar een echte servicedienst waar
bewoners en woningen rechtstreeks, makkelijk en eenvoudig beroep op kunnen doen voor kleine
ondersteuning zoals vervoer. Dat wordt erg warm onthaald.
We werken graag in volle vertrouwen: alle teams werden uitgedaagd om samen afspraken te maken,
veel eer dan mekaar te (laten) controleren. Begin 2018 werd ieder team gevraagd hier werk van te
maken en er tegen het einde van het jaar zover te staan dat de tikklok overbodig was en weggehaald
kon worden. Veel sneller dan verwacht, al einde augustus was dat voor gans Het GielsBos een feit.

Dat lijken kleine dingetjes, maar zó groot als elementjes in de veranderbeweging waar we volop in
zitten. Vertrekken vanuit de directe zorg, alle kansen die mogelijk zijn leggen waar ze moeten liggen.
Guy
En vertrouwen, vertrouwen geven en krijgen, met heel veel goesting en het engagement dat ons
Bruyninckx
kenmerkt.
Met een absolute merci aan onze ambassadeurs en iedereen die dit traject toen en nu mee waar maakt.
Leven in Het GielsBos
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HMMM Lekker!
Voeding in Het GielsBos

We gaan op

Wandelkamp!
Maandag 12 november 2018: we vertrekken gepakt
en gezakt richting “Home Fabiola” in Maasmechelen.
Toen we daar toekwamen, konden we meteen onze
benen onder tafel schuiven en genieten van een
heerlijke maaltijd. We hadden snel door dat we op
bourgondisch vlak niets tekort zouden komen.
Snel daarna maakten we allemaal ons bed op en
installeerden we ons op onze eigen kamer.
Voilà... We hadden nog tijd over om onze
wandelschoenen aan te trekken en de prachtige
omgeving te gaan verkennen! Vele mooie
wandelpaden en heerlijke cafés waar we op tijd en
stond een koffietje of wat ander lekkers konden
nuttigen.
Op dinsdag gingen we alweer allemaal op pad. Het
ene groepje maakte een kleine wandeling, het andere
nam een grotere uitdaging aan en trok er verder op
uit. Voor iedereen was er wel iets! Ook in ons huis
konden sommigen genieten van een snoezelbad of
relaxen in de mooie snoezelruimte.
Iedere avond maakten we het gezellig! De ene dronk
een biertje, de andere een cola. We konden TV kijken
of spelletjes spelen... aan aanbod was er zeker geen
gebrek.
Woensdag: de grootste uitdaging van de week...
de dagtrip! We maakten onze picknick, trokken
onze wandelschoenen aan en gingen richting het
natuurreservaat “Connecterra”. Het was daar
zoooooooooo mooi! Nu en dan waanden we ons in
Canada en leek België ver van ons af te liggen. Er

Jammer genoeg duren mooie liedjes nooit heel lang
en kwam vrijdag veel sneller dan we wilden. We
rommelden onze spulletjes bijeen en gingen voor de
laatste keer nog eens een goeiendag zeggen in onze
stamkroeg “Het Salamanderke”. Met pijn in ons hart
stapten we de bus op en reden we terug richting Het
GielsBos.
Wat een heerlijke vakantie! Bedankt aan alle
deelnemers en begeleiders om er weer een
fantastische editie van te maken!

Vanuit verschillende hoeken (ouders, personeel, …)
kwam de vraag om ons menu eens met kritische
ogen te herbekijken. Want het kon best wel wat
plantaardiger: dat is tenslotte gezonder voor iedereen
én het is goed voor ons milieu!

Ook onze artsen en diëtiste zijn voorstander om meer
plantaardige voedingsmiddelen te gebruiken in de huidige
maaltijdbereidingen. Denk bijvoorbeeld aan soepen, sauzen
en vleesvervangers.

waren prachtige uitzichten maar daarvoor moesten
we eerst het beste van ons zelf geven. We klommen
de berg op. Dit was voor de ene al een makkelijkere
opdracht dan voor de andere, maar na veel puffen en
klimmen bereikten we de top!
Op donderdag konden onze kampgangers kiezen
tussen een duik nemen in het zwembad of terug de
bossen in om te gaan wandelen. Iedereen werd op
zijn eigen manier in de watten gelegd. ‘s Namiddags
vonden we dat we wel een extraatje hadden verdiend
en gingen we met z’n allen een pannenkoek of een
ijsje eten.

WE WETEN ALLEMAAL HOE BELANGRIJK GEZONDE
VOEDING IS VOOR ONS WELZIJN, DUS OOK VOOR
ONZE CLIËNTEN. EN DUS IS HET OOK LOGISCH DAT
DAAR WEL EENS VRAGEN OVER WORDEN GESTELD.

We volgen op deze manier ook de gezondheidsrichtlijnen (zie de ‘voedingsdriehoek’) die de
overheid aanraadt. Bewuste voeding is tenslotte
een preventieve manier om te werken aan de
gezondheid van al onze huidige én toekomstige
cliënten.
Stapsgewijs doen we ook inspanningen om de eigen
catering te verduurzamen. Zo maken we kritischere
keuzes in de dierlijke producten en willen we het aanbod
van plantaardige producten gaan verruimen.

Voedingsdriehoek
Vlaams Instituut
Gezond Leven

Wat doen we nu al:

- We maken meer gebruik
van groentebouillon.
- We gaan op zoek naar
en maken kennis met
gezonde alternatieven
voor vlees.
- In het weekmenu
geven we aan wat van
plantaardige oorsprong is.

Wist je trouwens dat:

- veel van onze cliënten een menu op maat krijgen, dat optimaal is
afgestemd op hun behoeften?
- Als we vlees serveren, dat dit dan steeds Halal is, zodat al onze
cliënten kunnen mee genieten? Wanneer er varkensvlees op
het menu staat, krijgen sommige cliënten ook een alternatief
aangeboden.
- Er van de familieleden en personeel ook vraag is naar een
volledig vegetarisch aanbod, maar dat dit voorlopig nog
toekomstmuziek is?
Ann Van
Turnhout

Catherine
Van Deun
Merel 2

Picknick! Wandeling! Theater!
Een perfecte dag.
Op 25 september trokken
we met 10 cliënten van
Merel en Vos naar Kessel.
Onder begeleiding van
de zon genoten we met
z’n allen buiten van
een heerlijke picknick.
Nadien maakten we een
kleine wandeling om het
domein van vzw Iona te
verkennen.
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In de namiddag gingen we ter plaatse kijken naar
een prachtig belevingstheater van Het Huispaleis: ‘t
Is het vliegen, niet de vlucht. Het hoofdpersonage,
Oscar, wil iets doen wat een mens eigenlijk al heel
zijn leven zou willen kunnen : vliegen. Zou het hem
lukken? Misschien met de hulp van anderen?
Zowel onze cliënten als hun begeleiders
genoten met volle teugen van deze
Kathleen
voorstelling over wilskracht, over
Willemse
doorzetting maar vooral ook over
solidariteit.
Leven in Het GielsBos
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Ode aan ‘onze’

Roger

Nieuwe gezichten

Wist je dat ROGER…

We verwelkomen Artur als nieuwe bewoner op Rozendries 3.
We kenden Artur al langer: hij verbleef al eerder bij ons tijdens
weekends.

…geboren en getogen is in Tielen

en dat hij nu nog steeds in Tielen woont
(Berthoutstraat 12).

Mattias is begin november in Rozendries 5 komen wonen.
Niels verblijft sinds oktober 1 nacht per week in de

…op 24 oktober 78 jaar wordt

Berthoutstraat in Tielen.

en dat hij daarmee de oudste bewoner is
van heel Het GielsBos.

…heel graag dieren ziet

en hij dus heel graag naar de vogels
kijkt in de tuin
en dat hij de vogels ook herkent per soort.

ARTUR

…ook de allerbeste zorg draagt voor de kat

‘Tijger’ die bij ons in de tuin woont
en dat hij stiekem een stukje vlees van zijn
maaltijd apart legt om aan Tijger te geven.

…erelid is bij de fanfare in Tielen,

Geboren

maar dat hij geen instrument kan spelen.

…graag op reis gaat (Turkije, Cadzand, …)

5 september - SEBAS,
zoontje van Saar Vanhoof
(begeleidster/opvoedster) en
Kim Pluym
19 september - ROMI, dochtertje
van Jeroen Broeckx (begeleider/
opvoeder) en Evelien Paulussen
30 september - BO, dochtertje
van Lieve Huybrechts (begeleidster/
opvoedster) en Tom Noyens

Maar dat hij nooit goed weet waar hij dan precies is.

… graag naar FC de Kampioenen kijkt op tv

en heel hard kan lachen met de verschillende typetjes.

…enorm geniet van het leven en dat hij graag een trappist of een koffie gaat drinken.
MATTIAS

De medebewoners waarderen Roger enorm:
Liesje

‘Roger is mijn beste maat. Ik wil dat het altijd zo blijft. We kijken allebei graag naar Lili en Marleen
op tv. Samen kunnen we er goed om lachen. Hij is echt een goeike.’

Frans

‘Roger komt graag onder de mensen en is een echte voetbalfan. Hij heeft zelf nog gevoetbald bij
FC de Kempen in Tielen in zijn jeugdjaren.’

Nicole

‘Ik zorg graag goed voor Rogerke. Ik schenk hem graag een koffie uit. Ook als Roger het moeilijk
had met het verlies van zijn zus Maria heb ik goed voor hem gezorgd.’

Gunther

‘Roger is een hele toffe man. Roger is ook altijd grappig. Als ik dan vraag waar hij naartoe geweest
is, dan zegt hij altijd dat hij het niet meer weet. Dan moet ik al eens lachen.’

Ingrid

‘Ik vind Roger een knappe man. Ik doe graag samen dingen met Roger, zoals op vakantie gaan of
iets gaan drinken/eten.’

Cis

‘Roger is een hele toffe gast. Ik heb er graag mee te doen, want hij is zo rustig altijd. Vroeger
rookten we samen ons sigaretje en raapte Roger de peukjes op en zorgde dat ons rookplekje
altijd proper was.’

Getrouwd
22 september:
Joke Smeyers
(begeleidster/opvoedster) en Jef Caymax
10 oktober: Debbie Verhagen (begeleidster/
opvoedster) en Davy Devolder
24 november: Anke Theuns (begeleidster/
opvoedster) en Tim Debie

Overleden

Ben jij de
nieuwe kameraad
van Roger?

Word jij ook zo warm van ‘onze’ Roger?

Laat het ons weten via
vrijwilligerswerk@hetgielsbos.be

Om nog wat extra te genieten in zijn leven zoekt hij nog een
hele toffe vrijwilliger om met hem wekelijks of twee keer per maand
een wandelingetje met de rolstoel te maken in Tielen. Hij zou er ook
van genieten om nadien nog een koffietje te gaan drinken. Kortom een
momentje om te genieten waar Roger centraal staat.

22.

Leven in Het GielsBos

Britt
Geudens

NIELS

Tijdelijke opvang

We boden crisisopvang aan 1 kind.

7 september - Josephine Jacobs, schoonzus
van Es Verelst (begeleidster/opvoedster)
30 september - Ria Mertens, moeder van
Stephanie Cuypers (Rozendries 4)
7 oktober - Lena Van der Velde, moeder van
Lutgarde Avonds (huishoudhulp Dagopvang
Tielen)
10 oktober - Marcel Peeters, broer van Magda
Peeters (Rozendries 5)
24 november - Patrick Verboven (Rozendries 1)

Leven in Het GielsBos

23.

AGENDA
13 FEBRUARI
muzieknamiddag in het Ontmoetingscentrum

1 MAART
carnavalbal in het Ontmoetingscentrum

6 MAART
vrijwilligersfeest in het Ontmoetingscentrum

4 APRIL
paasfeest in de sporthal

HALLOWEEN… BRRR!!

