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COlOfOn

BeSte leZer,

Gedreven door buitengewone mensen wordt
de nieuwe baseline van het GielsBos. een baseline
moet in enkele woorden een gevoelsmatige en
informatieve aanvulling zijn bij de naam het GielsBos.
het geeft iets aan, zonder expliciet te zijn, het is als
het ware de handtekening van onze organisatie.
natuurlijk verwijzen we naar die buitengewone mensen
die onze bewoners zijn, met hun beperkingen maar
vooral met hun unieke mogelijkheden. Buitengewone
mensen refereert evenzeer naar onze gedreven en
deskundige medewerkers die driehondervijfenzestig
dagen lang, jaar in jaar uit, het beste van zichzelf geven
voor onze bewoners.

er beweegt dus wat in Het GielsBos. “Bewegen” is
dan ook niet toevallig het thema van deze editie.
het domein van het GielsBos is een schitterende
omgeving om te bewegen. Bewoners kunnen hier
fietsen, wandelen, en zelfs zwemmen of gebruik
maken van andere sportfaciliteiten. ons domein,
sporthal en zwembaden bieden hen een ruime
waaier aan bewegingsmogelijkheden. en dat willen
we graag zo houden.

deze baseline is een eerste resultaat uit het dialoogcafé
en de oefening rond het formuleren van een
toekomstgerichte missie en visie voor het GielsBos.
ondertussen legde Vlaams minister Jo Van deurzen
de eerste steen van ons nieuwbouwproject en sloten
directie en werknemers een omvattend sociaal akkoord
dat hefbomen aanreikt voor een verdere evolutie naar
vraaggericht werken op maat van de bewoners.
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onlangs namen we afscheid van de lachgrage Paula.
na bijna 10 jaar de gebouwen van het GielsBos
schoongemaakt te hebben, gaat zij welverdiend op
pensioen. het ga je goed, Paula!
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oP Bezoek. manuel lacHt. zijn lieve oGen omHelzen de mijne...
ik weet: Hij is GelukkiG.

dit mooie verhaaltje wil ik opdragen aan de bewoners die - zoals ursula - dank zij hun attente opvoeders
en opvoedsters, het schaarse zonlicht kunnen omarmen, en even blij en gelukkig zijn.

Blij om wat scHemeRlicHt

Ursula is blind.
Ze kan alleen een zee van licht onderscheiden van heel diep donker.
Het is een zwaarbewolkte dag geweest vol regen.
Tegen de avond breekt plots de hemel open.
Een gouden zon doopt het groene land en valt ook binnen in de kamer waar Ursula woont.
Dan is daar een begeleidster.
In één seconde ziet ze de zon door de wolken komen.
In de tweede is ze al bij Ursula en zet haar voor het raam in die zee van binnen stromend licht.

Dan lacht Ursula, blij om wat schemerlicht.

(uit “met nieuwe ogen” ad Goos)
marIanne teerlInCk - moeder Van manuel (eGel 4)

de eeRsTe

lenTesTRAlen

VAnGen ze zó Op,

de MeRels!

tingelingeling…klak-klak-klak…
wat is dat daar aan merel? wauw, een groot paard,
met een huifkar!

snif snif…wat ruikt het hier lekker!? nee, het is
niet de geur van een paard…
Het ruikt naar kermis, feest… smouteBollen!!!

Roger van loon (vrijwilliger bij merel) en zijn
vrienden kwamen in de hof van merel 1 voor ons
smoutebollen bakken. Buiten picknicken en smullen
maar, meer moet dat niet zijn op een zomerse
dag. de ongeduldigen onder ons werden beloond
met een ritje met de huifkar. die gezichten had je
moeten zien: elk een grote glimlach, schaterlachen!
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enkele reaCtIeS Van leerlInGen ‘Voor’ en ‘na’:

‘Ik zag al veel bewoners die binnenkwamen en heel
hard lachten, die maken veel plezier!’

’misschien reageren de bewoners soms wat anders
maar ’t zal wel lukken!’

vooR:

•
•
•
’waarschijnlijk zal’t wel leuk worden vandaag maar
ik ben wel zenuwachtig hoor!’

leven in Het GielsBos

•

•
•
•
maar

janice HuyGens

‘Ik heb een rolstoel mogen duwen!’

‘Sommigen praten niet zo duidelijk,
uiteindelijk begrepen we het wel!’

‘Bart was altijd grappig en tof om mee te sporten!’

‘Ik zou nog eens willen terugkomen!’

na:

Veel van deze leerlingen maakten voor de eerste keer kennis met iemand met een handicap. we maakten
gemengde groepjes van bewoners en leerlingen, voor extra plezier.
een greep uit het programma: fitbal, parachute met ballonnen, airtrack, circusinitiatie en katapult schieten!
Geen wonder dat jong en oud enthousiast waren.

“samen kunnen we alles aan!” was de leuze tijdens de integratiesportdag op 22 mei 2012.
onder een stralende zon genoten we van sport en spel maar ook van de aanwezigheid van de leerlingen
van het 5de leerjaar van het Heilig Graf vosselaar!

animatie - inteGRatie - activatie

GewOOn sAMen spORTen

HeT GIelsBOs zIT nIeT sTIl!

tHema: BeweGinG

6.

als iedeReen

een sCHuIVeR
maakt, is Het niet zo eRG
dat je eR ook zelf

BIj GAAT lIGGen.

TOMMy’s eeRsTe

wInTeR spORT
VAkAnTIe.

het was midden in de winter: koud, grijs, helemaal niet
het weer dat me aan vakantie deed denken. maar het idee
om de boel hier een weekje gedag te zeggen en weidse
sneeuwlandschappen op te zoeken, ja dat zag ik wel meteen
zitten.

nu wist ik dat het heel koud zou worden, en dat er dikke pakken
sneeuw konden liggen. In mijn kleerkast vond ik geen gepaste
kledij voor dit soort vakanties! Samen met mijn begeleider
ben ik naar de sportwinkel gereden, en met een accuraatheid
die alleen shoppende mannen hebben, dosten we ons helemaal
‘winterproof’ uit. en het stond me beeldig. met mijn knalrode
skibroek en hemelsblauwe jas zou ik weldra het mooie weer
maken in Sankt Johan.

na een spannende eerste nacht op de bus, stopten we stipt op tijd
aan het hotel. wauw! en amai! wat een dik pak sneeuw…
eerst een heerlijk ontbijt, dan de kamers verdelen en testen of ik
wel in mijn bed paste… net groot genoeg!
’s namiddags gingen de begeleiders op zoek naar skischoenen maat
50: makkelijker gezegd dan gedaan, maar ze hebben ze gevonden!
het langlaufen kon beginnen.

langlaufen is niet zoals skiën. Je moet stappen met latten aan je
voeten, en steunen op de stokken. heel fijn, altijd de juiste weg, als
een treintje achter elkaar aan. Bergjes en afdalingen vergen meer
techniek, maar dat is een kwestie van oefenen én van het juiste
gezelschap! want als iedereen een schuiver maakt, is het niet zo
erg dat je er ook zelf bij gaat liggen.
na iedere vermoeiende dag in de frisse bergenlucht, hoorden
we onze magen grollen. de koks Sylvia en tony verwenden ons
met stevige oostenrijkse kost. Ik lustte alles!
Vlak voor we op de bus huiswaarts stapten was er nog een
verrassing: we werden gehuldigd en met een chique oorkonde
beloond voor onze sportieve prestaties.

Inmiddels is alle sneeuw weg en zijn de skikleren
opgeborgen. maar de grote langlaufschoenen hebben we
al gereserveerd voor volgend jaar!
Sportieve groeten,

tommy staes - GediPlomeeRd lanGlaufeR.
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7.

de nekAReA
fInAledAGen
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nadien konden de feestelijkheden op de nekarea
finaledagen beginnen. tijdens het optreden van
nicole en hugo werden de beentjes losgemaakt. dit
was voor onze spelers de kers op de netbaltaart!

Beide ploegen hebben dit superformitastisch goed
gedaan!

de PluS-ploeg heeft na 2 superspannende
wedstrijden, zich nog net op het podium kunnen
plaatsen. ludo, erwin, dirk en Gert zijn met een
mooie bronzen medaille naar huis mogen gaan.
de B-ploeg speelde 4 mooie matchen. daardoor
hebben ze hun plaats in de eindrangschikking als 5de
kunnen behouden.

de GielsBosploegen die mochten aantreden in 1ste en
5de afdeling, hebben ook dit jaar weer het beste van
zichzelf gegeven.

na een jaar hard trainen en verschillende
indrukwekkende matchen hebben onze netballers het
seizoen weer afgesloten met 2 spannende topdagen:
de nekarea-finaledagen te Brasschaat.

31 MeI – 1 junI 2012

jos toRRemans

dat het Jogclubke nog lang mag blijven bestaan, en
dat ik nog lang jogbegeleider mag zijn!

telkens opnieuw zetten de joggende GielsBosbewoners een ongelooflijke prestatie neer. Ik ervaar
het als een voorrecht om samen met hen te mogen
joggen. het is een deel van mijn leven geworden. een
deel dat ik voor geen geld zou willen missen.

de lopers van het Jogclubke van het GielsBos
genieten van het lopen, van de integratie tussen de
andere lopers, van de aprés-jogging, … Ieder op zijn
eigen manier, maar altijd met de glimlach.

aankomst, na 5 km, nog altijd met de glimlach.
dan, een welverdiende drank, met nog steeds met
een brede glimlach.

al lopend honderduit babbelen over eten, drinken,
familie, weekends, activiteiten, actualiteiten … met
de glimlach.

staRten met de GlimlacH.

jOGGen en lACHen

tHema: BeweGinG

8.

Is HeT GIelsBOs Op de

zoals elk jaaR oP HemelvaaRtsdaG in mei,

speCIAl OlyMpICs
VAn de pARTIj.

6:00u: Vroeg uit de veren want de kine’s
gaan broodjes smeren.
7:00u: alle atleten zijn goed op tijd, dus vertrekt
de bus die ons richting luik rijdt.
9:00u: onze eerste atleten melden zich aan voor
atletiek, zwemmen en triatlon en hier
schijnt ook al de zon.
10:00u: Zenuwen voor de wedstrijd hebben
we allemaal en vol spanning wachten we
op het startsignaal.
11:00u: ook de deelnemers van de sportspelen
tonen hun beste kant hockey, speerwerpen,
estafette,…. elk hun eigen variant.
12:30u: even rust met drinken en eten, ook in de
namiddag zullen we nog moeten zweten.
13:30u: de vrijwilligers supporteren hevig mee
daardoor waren onze prestaties meer dan
oké.
16:00u: niet alleen voor de sport zijn we hier ook
voor het maken van plezier.
moe maar tevreden, zijn we met al onze
medailles terug naar het Gielsbos gereden.

18:00u:

in 2013 zijn de sPelen in Gent.

en wie na ons verslagje mee wil komen supporteren
voor iemand die hij kent, kunnen we al verklappen:
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VOs 1:
Op de ROlsTOelfIeTs
Zalig op de rolstoelfiets:
genieten, relaxen, zorgen zijn er niet.
Joepie, joepie jee…
sinds kort hebben we ‘r op Vos zelfs twee.
nu kunnen we Gierle en omstreken nog meer gaan
verkennen,
onze bewoners met een ijsje verwennen,…
we zijn superblij
want met onze 2 rolstoelfietsen voelen we ons vrij!
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VOs 2:

Bewegen is leuk,bewogen worden is nog véél leuker!
en dat kunnen we op vele manieren, samen met de
opvoedsters:
een themadag in het zwembad
rolstoeldansen
huifbed rit tijdens het kamp
met z’n allen op de huifkar
…
Zoals je leest, we zitten niet stil en genieten met volle
teugen.

een Helpende HAnd BIj
HeT spORTen

de zomer is in aantocht en dat laat zich zien. overal zie je buiten mensen fietsen, wandelen, joggen.
ook in Het Gielsbos is dit niet anders. sterker nog: er is beweging het ganse jaar door.
ondanks hun beperkingen bewegen de vosjes zich op allerlei vlakken.

VOs In BeweGInG

Paviljoen in de kijkeR

10.

VOs 3:

spRInGT HOOG!
Het is zo’n fijn gevoel,
springen zo hoog als je kunt,
al dat gejuich en gejoel
en soms een gekke stunt.
Steeds beter gaat het,
steeds meer kriebels.
En dan voelt het net
alsof je alles kan.
Een mooie afzet,
één sprong nog, nog één.
De trampoline in de tuin van Vos 3
is er voor iedereen.

VOs 4:

zIT nIeT sTIl

naast de talloze doordeweekse wandelingen en
fietstochtjes is er constant sportieve beweging op
Vos 4.

drie maal per week gaat een divers samengesteld
loopgroepje joggen op de verharde bospaadjes
rond het domein. Ze worden daarin gecoacht
door vrijwilligers en sportieve begeleiders van
het GielsBos, an, ans, Inne, may, Chris, kamil, Jos,
Bart en Simone. Ieder op zijn eigen tempo legt een
tocht af van max. 5 km.

daarnaast sluiten Bart, Peter en Gert van de
Salamanderstraat om de twee weken aan bij
de atletiekclub alV in Vosselaar. daar trainen
ze intensiever met mensen die zich hebben
opgegeven voor Start to run. onze sportievelingen
zijn helemaal geïntegreerd en genieten van de
sociale contacten.
tussen al die bedrijvigheid door fietsen we
wekelijks naar de markt in Beerse, en nemen
bewoners van Vos 4 ook vaak de benenwagen voor
korte opdrachtjes. Soms zie je ze over het domein
stuiven met boodschappen voor de apotheek. dan
weet je dat Vos 4 in beweging is!

VOs 5:

kleIne BeweGInGen, een
weReld VAn VeRsCHIl…

onze bewoners zijn vrij mobiel binnen de woning.
Voor een wandeling hebben ze bijna allemaal hun
rolstoel nodig.
daarom betrekken we onze bewoners in kleine
huishoudelijke taakjes:
Zo mogen ze mee het middagmaal gaan halen,
de vuilzakken mee wegdoen naar de container,
de vuile was mee onder het afdak gaan zetten,
Frisdrank mee gaan halen naar het dranklokaal.
Zo heeft één ieder van onze bewoners toch weer
een beetje meer beweging gehad gedurende de dag.
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11.

Foto’s: Paviljoensactiviteiten
door de jaren heen.

30 rolstoelbewoners in beweging brengen,
niet altijd even evident, er is immers heel
wat mankracht vereist maar gelukkig slagen
we er toch geregeld in om een grotere
bewegingsactiviteit te organiseren bij Vos
(met dank aan een aantal van onze mobiele
bewoners!).
denken we maar aan onze jaarlijkse
rolstoelwandelvakantie, schaatsen,
(water-) estafetten, fietstochten naar
boer Jan, wandelzoektochten,…
Zo voelen we ons als paviljoen
verbonden in één activiteit!

BeweGInG…

pAVIljOen In

Paviljoen in de kijkeR

GROTe kuIs
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tijdens hun gewone dagdagelijkse
taken doen onze huishoudhulpen
al constant aan lichaamsbeweging.
Gedurende de grote poetsen op
de woningen doen ze daar nog een
schepje bovenop: alle spieren komen
dan aan bod, je kan gerust spreken van
een totale workout. Petje af daarvoor!

12.

wat deden we dan nog? een ritje naar de
kabouterkesberg en dan een fikse wandeltocht.
op donderdag komt nils komt ons vervoegen: Salli is
ziek en gaat jammer genoeg terug naar huis. helaas
zijn de weergoden ons niet goed gezind deze week,
dus maken we dankbaar gebruik van onze bus om een
leuke rit te maken.
hopla, de week zit er weeral op! we sluiten onze
vakantie af in de frituur met een lekker frietje!
de frisse boslucht heeft ons weer goed gedaan, we
zijn er echt eventjes helemaal tussenuit geweest!
tom, Veerle, Salli, leslie, nils, mich, Inge en Greet van
Vos 3

BOsHuIsje Te lICHTAART.

kAMpVeRslAG
VAn HeT

maandag 16 april. Gepakt en gezakt vertrekken we
rond de middag richting het Boshuisje in lichtaart:
tom, Veerle, Salli en leslie zijn er helemaal klaar voor.
na aankomst en picknick verkennen we de buurt
met een stevige wandeling en een bezoek aan het
plaatselijke café.
de dagen die volgen zijn goed gevuld: de eerste dag
al maken we een treinrit naar lier! we verkennen
er de vesten, we picknicken en we gaan iets warm
drinken want het is behoorlijk koud!

MAnèGe

zOndeR dReMpels:
7-11 MeI

7 mei, onze koffers staan klaar,
het zonnetje schijnt… vertrekken maar!
Springen, schommelen, rondje draaien,
tussendoor de paardjes aaien.
op de huifkar of een ritje op het huifbed
bezorgt ons kriebels en dolle pret.
Zelfs de regen krijgt ons niet klein
want ook op het waterbed, in de hangmat of rollebollen in het ballenbad is
een waar festijn. uitgerust en voldaan keren we terug met een rugzak vol
leuke herinneringen op onze rug.

Vakantiegroetjes van wout, Stéphanie, kristien, karin en Peggy van Vos 2
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13.

de weReld VAn

sAsskIA
en MIdAss

inleefPaRcouRs autisme
mensen met autisme stellen ons vaak voor een
uitdaging: welke is nu net de gepaste zorg of aanpak?
in Het GielsBos zorgen we voor een goede leefplek
voor bewoners met autisme. aangepaste vorming is
daarbij noodzakelijk.
op 29 en 30 maart nodigden we daarom alle medewerkers,
vrijwilligers en ook de ouders en familieleden in het
ontmoetingscentrum, op het inleefparcours rond autisme
spectrum stoornis (aSS) en zintuiglijke prikkelverwerking.
de bedoeling was om te ruiken, proeven, voelen, ervaren…
! de figuurtjes saSSkia & midaSS leerden ons dat autisme
een bijzondere manier van zijn is, die je met niets anders
kan vergelijken. ondersteunen kan: met een aangepaste
pedagogische en didactische aanpak. Bovendien helpen
ondersteunende maatregelen en materialen om overprikkeling
te beperken en onderprikkeling te stimuleren.
uit alle hoeken van het GielsBos kregen we nieuwe inzichten
aangereikt. Vanuit wonen en de psycho-pedagogische dienst
zorgden tine en marij ervoor dat vragen een gepast antwoord
kregen. Zij daagden de bezoekers ook uit om eigen ervaringen
te delen op de ideeënmuur. de kinesisten, logopedisten, het
autiteam en de boerderij breidden het inleefparcours uit met eigen
informatiestands over hoe we omgaan met onze bewoners met
autisme.

AuTIsMe
is een BijzondeRe manieR van zijn,

waut nICkmanS
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niemand liep verloren, want met duidelijke verwijzers werd je
met veel structuur van infostand naar infostands geloodst.
deelnemers aan dit inleefparcours konden deelnemen aan een
loterij. een onschuldige hand (in dit geval de hand van bewoner
Jack wens) trok de winnaars van het boek ‘Ze noemen mij
Gabriël’ van kate rankin.
de gelukkige teams zijn: dramuda, kinesisten, diëtiste,
merel 3 en langoor 5! wil je meer weten? dan kan je het
boek bij deze winnaars eens gaan lenen…

kan veRGelijken

dIe je MeT nIeTs AndeRs

14.

ROllen MAAR!

BOCCIA TORnOOI

donderdag 15 april was het de grote dag: het Boccia team van het GielsBos nam samen met de teams van de
regenboog, ’t margrietje en de Boomgaard deel aan een heus Boccia tornooi in de sporthal van het GielsBos.
we konden natuurlijk niet beginnen als de spieren nog niet waren losgegooid. daarom werden er eerst enkele
opwarmingsdansjes gedaan en konden de deelnemers hun gooitechnieken nog wat bijschaven met enkele
opwarmingsoefeningen. de verschillende Boccia teams werden verdeeld over zes gemengde ploegen die elk
twee matchen speelden van twintig minuten.
het was enorm spannend en iedereen werd enthousiast aangemoedigd door de supporters. het roze team
was de grote winnaar maar iedereen kreeg een welverdiende medaille die ze vol trots rond hun nek droegen.
hanne allaert

leven in Het GielsBos
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sTudenTen VAn HIVseT

meeR info:
www.Hivset.Be

Roos van BRuGGen

Zullen we zeker doen!
Bedankt katrien, koen, lisa
en leerkracht wim appels.

alle drie willen ze graag op de hoogte gehouden
worden: ‘als jullie die 335 euro aan iets specifieks
besteden, meneer Bruyninckx sprak bv. van een
tandem of zo, houden jullie ons dan op de hoogte?
dat zou een fijne beloning voor ons werk zijn!’

het GielsBos was bij de meeste klasgenoten wel
gekend, maar het bezoek van Guy Bruyninckx heeft
hun beeld toch veranderd. dat de zorg voor mentaal
gehandicapten toch zo aan het veranderen is, dat
er zoveel inhoudelijke beweging zit in de sector.
leerkracht wim bevestigt dat het muisstil werd in de
klas toen Guy vertelde over de visie en de toekomst
van het GielsBos. lisa: ‘wat mij vooral opviel is dat
jullie de bewoners niet beschouwen als patiënten,
maar als mensen, die net zoals wij hun talenten en
hun zwaktes hebben.’

Ten VOORdele VAn HeT GIelsBOs

BAkken wAfels
335 euro. dat was de opbrengst van een wafelenbak
bij het Hivset (Hoger instituut voor verpleegkunde
sint-elisabeth turnhout), georganiseerd door
‘iv13’, eerstejaarsstudenten verpleegkunde.
Geen onaardig bedrag! Guy Bruyninckx werd
uitgenodigd om de cheque in ontvangst te nemen
en een woordje uitleg te verschaffen.
Beide partijen waren enorm gecharmeerd. Guy
vond dit jeugdige enthousiasme een artikeltje
in dit magazine waard. de studenten van hun
kant waren onder de indruk van Guy’s verhaal en
gedrevenheid: ‘die is zo… normaal!’

In het kader van het pastoraal thema van dit jaar “maak
tijd, neem plaats; neem tijd, maak plaats” gingen de
eerstejaarsstudenten op zoek naar een goed doel
waar ze zich achter konden scharen. koen dacht
meteen aan het GielsBos: ‘Ruben, mijn achterneefje,
woont in Het GielsBos. ik hoor van mijn familie
dat ze zo tevreden zijn, dat iedereen er altijd zo
vriendelijk is.’ nadat de klasgroep overtuigd was,
gingen ze als een team aan de slag.
katrien nam veel van het coördinerende werk van
de wafelverkoop op zich. tijdens de pauzes zat zij
centjes te tellen. ‘of ik Het GielsBos zou overwegen
als stageplaats? voordien waarschijnlijk niet, maar
nu heel zeker wel.’
leven in Het GielsBos

HeT AlleRlAATsTe

VRIendenfeesT…

de bouwperikelen zijn al even aan de gang binnen
het Gielsbos, dat zal niemand ontgaan zijn. dit heeft
natuurlijk ook gevolgen voor de huidige paviljoenen.
In het bijzonder voor langoor. Jaren deden we ons
tweejaarlijks vriendenfeest, zonder te beseffen dat
aan alles wel eens een einde komt. langoor wordt
in 2013 afgebroken, waardoor we nu toe zijn aan ons
allerlaatste vriendenfeest!

op 30 juni worden ouders, vrienden en familieleden
uitgenodigd om mee te komen vieren, bij een stukje
taart en tasje koffie. een nog vrij onbekende, maar
heel goede groep komt het beste van zichzelf geven
tijdens een spetterend optreden. ‘totally soul’ zal
iedereen entertainen met hun zeer breed repertoire,
van ann Christy tot Gabriel rios.

Gelukkig hebben we nog een jaartje tijd om ons
traditionele vriendenfeest om te toveren tot een
spetterend afscheidsfeest en het paviljoen langoor
een plaatsje in ons hart te geven.
lynsaye GoRis

tijdens Het voRiGe
vRiendenfeest van
lanGooR was eR

VOOR IedeR
wAT wIls!

wIe kOken?!

’s morgens als ik uit mijn kamer kom, ga ik meteen op
zoek naar wie er aan het werken is .
er brandt namelijk één vraag op mijn lippen. Ik
vraag niet of ze uitgeslapen zijn of zeg niet eens
goedemorgen. neen, mijn belangrijkste vraag van de
dag stel ik misschien wel 100 keer: ‘wie koken?’
eigenlijk weet ik dit al wel want dat wordt me de
avond tevoren al verteld maar ik kan het niet laten
om het toch nog eens te vragen. eens ik weet wie er
eten zal maken of bij ons ‘de late’ werkt, ben ik gerust
en kan mijn dag beginnen.

In de voormiddag gaan we winkelen voor het
avondeten. wat we die dag eten staat op het menu
genoteerd. af en toe staat er ook niks op en mogen
we mee helpen kiezen en wat denk je dan dat ik
kies?! Ja, ja inderdaad: frietjes of kroketjes. Gelukkig
houden onze koks een beetje in het oog dat we wat
afwisseling hebben en toch vooral gezond eten!
In de namiddag begint dan de voorbereiding: soep
maken, patatjes schillen,… en dan tasten we toe!
tenslotte is er ook nog de afwas, waar ik aan probeer
te ontsnappen.

en dan komt de dringende vraag voor de dag nadien:
‘wie koken?’…

Hans (salamandeR 1)
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www.VlAAMse-BedRIjfsspORT.Be

leen van deR kaa en niels BeckeRs

Voor info en inschrijvingen:
michel.huybrechts@hetgielsbos.be of
niels.Beckers@hetgielsbos.be

noteer dus alvast in je agenda: op 30 september
2012 word ook jij een triatleet.
laat je van je meest sportieve kant zien & neem deel
aan dit leuke evenement!

de
firma
laerenbergh-demont
(orthopedie,
bandagisterie, rolstoelen) die nauw samenwerkt
met het Gielsbos, sponsort de t-shirts. onze
personeelsvereniging draagt haar steentje bij door
het inschrijvingsgeld, de BBQ en de huur van het
materiaal te betalen. eén voor allen, allen voor één!

IedeReen TRIATleeT!
‘ik kan niet loPen…’
‘ik kan wel loPen, maaR niet zwemmen…’
‘ik kan wel fietsen, maaR vooR de Rest Ben
ik Helemaal niet sPoRtief…’
enkel van de vele ‘uitvluchten’ die we te horen krijgen
als het gaat over ‘ons bedrijf is triactief’.
JullIe heBBen het Verkeerd!
we doen met 10 personen samen 1 triatlon.
hop, met z’n tienen dat zwembad in, tot we met z’n
allen 3.8 km gezwommen hebben. redders tellen de
baantjes voor ons, hoeven we dit ook al niet te doen
terwijl we zwemmen!
met 10 op de fiets, die je daar kan lenen, samen 180
km fietsen. dit hoeft niet tegen de tijd, ontspannend
toch?
als laatste lopen we: elk rondje krijg je een pingpong
balletje dat je in een buisje steekt, als de buis vol is
hebben we 42 km gelopen!
en eerlijk… die BBQ achteraf smaakt eens zo goed! de
gezelligheid is een extraatje!

leven in Het GielsBos
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je THuIs Is nIeT
wAAR je wOOnT
MAAR wel wAAR je
BeGRepen wORdT

ook BewoneRs van de BisscHoPslaan zijn
vaak zoRGBeHoevend.

een Plekje

wAAR Ik Mezelf
kAn zIjn,
ook als Het eens wat
moeilijkeR Gaat.

“Je zou het niet zeggen” en “ nog geen grijs haar”…
het moet gezegd, ons Chris ziet er goed uit. op 10
maart mocht ze 60 kaarsjes uitblazen.

dat moest gevierd worden met een feestje of twee.
daar heeft ze lang naar uitgekeken en zelfs wakker
van gelegen. Ze droomde van veel kadootjes, lekker
eten en genieten samen met haar familie.

o

en dan nog een feestuitstap! Samen met heel
Salamander 3 naar het Stadspark in turnhout.
Soms komen dromen uit en dat is voor ons Chris
welverdiend!

lief melis

ilse veRHeyen
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dag, mag ik me even voorstellen? Ik ben Joris, 28
jaartjes oud.
Sinds september 2002 woon ik in het GielsBos,
aanvankelijk in de woning van de Bijenkorf, later ben
ik verhuisd naar de Bisschopslaan 53.
dat was geen voor de hand liggende keuze, hoor.
Ik heb heel wat ondersteuning en hulp nodig, en
een duidelijke, consequente begeleidingsstijl. en
structuur, daar moet je soms wel een beetje achter
zoeken in mijn woning. en toch past het me als
gegoten!
Ik ben een echte doorzetter. het gebeurt regelmatig
dat mijn begeleiders plots beseffen dat ze iemand
teveel in de bus hebben. haha, ikke dus, want als ik de
kans zie, rijd ik mee!
Vroeger droeg ik altijd pampers, maar op de
Bisschopslaan is me duidelijk geworden dat dit ook
anders kan. nu draag ik een pamperbroekje dat ’s
avonds meestal droog de vuilbak in gaat.
Spreken kan ik niet, maar ik kan mijn wensen een
beetje kenbaar maken door de gebaren van SmoG.
dat is wel fijn, want het is mijn taal!
Je merkt, ik heb mijn plekje gevonden. een plekje
waar men mij kent en ik de anderen ken. een plekje
waar ik mezelf kan zijn, ook als het eens wat moeilijker
gaat. mijn plekje, waar ik enorm gegroeid ben, en dan
bedoel ik niet in de lengte! en op dit plekje is altijd wel
wat te doen! het is mijn eigen plekje.

o

19.

20.

Au Revoir peter!
In januari 2012 wuifden we Peter
van merel 5 uit. hij is verhuisd naar
rozemarijn in keerbergen. Peter woont
nu veel dichter bij zijn familie, waardoor
hij meer naar huis kan gaan en meer
bezoek ontvangt.
daarom hebben we Peter in januari nog
een laatste maal in de bloemetjes gezet
met een feestje en enkele cadeautjes.
enkele maanden later missen alle
bewoners en medewerkers Peter nog
steeds. er worden nog regelmatig
herinneringen opgehaald, en vele
bewoners vragen nog regelmatig waar
Peter nu woont en hoe het er mee is.
we kunnen hen dan ook vertellen dat
het heel goed gaat met Peter, dat hij
gelukkig is, zich snel aanpast en veel
bezoek krijgt van zijn familie. ook al
heeft Peter nu een nieuwe thuis, hier
wordt hij nooit vergeten!
evelien Belmans

leven in Het GielsBos

AfsCHeId neMen BesTAAT nIeT?
Tien jaar geleden wandelde er een jonge,
knappe kerel Langoor 4 binnen,
Om aan een nieuwe periode in zijn leven te beginnen.
Stilaan begon Toon zijn weg te vinden op het domein,
Vrienden maken en werken in Het Gielsbos vond hij echt fijn!
Toon is een man van weinig woorden, niets was hem ooit teveel.
Een lieve blik, een warme knuffel of een aai door je haar,
Zijn waardering en respect voor je waren duidelijk voelbaar.
Stille waters en diepe gronden zijn op zijn lijf geschreven,
Want met Toon kon je vanalles beleven.
Het nieuws dat Toon dichter bij huis gaat wonen,
Deed hem over een mooie nieuwe kamer dromen.
Met veel vrienden en collega’s vierden we zijn afscheidsfeest,
Vooral de aanwezigheid van al zijn fans bekoorde hem het meest!
Nu moeten we Toon aan andere handen overdragen,
Hopelijk komt hij hier voor een bezoekje nog eens opdagen!
lieve toon, veel succes in je nieuwe Huis!
dikke knuffel, Het Ganse team van lanGooR 4
tekst: lynsaye GoRis
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Ik VOnd Alles

leuk!

‘alles.’ zei noa heel overtuigd, ‘Ik vond alles heel leuk.’
daar sta je dan als interviewer.
‘de gocarts? de trilvloer? Snoezelen?’ probeerde ik
nog.
‘Jaja, alles!’
Spiderman, twee leeuwtjes en een prinsesje knikten
ijverig mee. het schminken was blijkbaar ook een
topattractie.

en daar bleef het niet bij: enthousiast en uitgelaten
sprongen kinderen uit de huifkar, vol trots hun zelf
geknutseld bloemstukje voor zich uit dragend. de
mama’s ook blij, het was tenslotte moederdag.
In de sporthal was het ook al feest. muziek, linten en
hoelahoeps, trampolines en luchtkussens, wat wil je
nog meer om je te amuseren?

en de ouders? die hadden aan wat hockeysticks en
tennisballen genoeg om het kind in zich terug boven
te halen. leuk om zien.

Pannenkoeken waren er ook volop. Je had tenslotte
wat extra energie nodig voor al die koene ridders die
het springkasteel nog moesten bestormen met hun
zwaarden van ballon.

onderweg naar huis wou zijn mama nog weten of
hij er van genoten had, maar robbe was al aan het
dromen. Van echte draken en echte zwaarden, en wie
weet, van een echt prinsesje om te redden.
eddy de kRoon
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Ik weet niet hoe ik je moet zeggen
Dat je meer waard bent
Dan zonneschijn
Meer dan bloemen
Meer dan grond en huizen
Ik weet niet hoe ik je moet zeggen
Dat je meer waard bent dan geleerde dingen
Ik mag alleen veel aan je denken
En dat doe ik ook
Daniëlleke, je stoel blijft leeg
je bordje blijft in de kast staan
En in je schriftje is de dag blijven stilstaan…
Op 13 mei
We wisten dat het niet goed met je ging,
Maar altijd kwam je weer terug en was er
weer hoop…
De dokters hebben alles voor je gedaan en je
hebt hard gevochten.
Maar nu is het zover,
We moeten je laten gaan.
En we zullen je missen
En nog veel aan je denken.
Het is goed Daniëlleke,
Ga nu maar
Vlieg… vlieg naar de overkant,
En wees gelukkig.

leven in Het GielsBos

DAG LuTjE,
Vanaf de eerste seconde dat we jou zagen, wist je
een speciaal plaatsje in het hart van iedereen te
veroveren.
Daarom gaan we je missen om 1001 redenen:
We gaan je missen om de liefde die je ons kon
geven via kleine dingen.
Kleine dingen die voor ons een grote waarde
hadden:
Een dikke kus, een grote grote knuffel of de
woorden “kom eens hier”. We gaan je missen om
die oh-zo-lieve lach die plots kon omslaan in de
grootste deugenietenlach die iemand zich kan
voorstellen. Dan vloog er een kannetje in het rond,
sloeg er een plank op de grond of zwierde er een
beker coca cola door de lucht.
We gaan je missen om dat eigen willetje van je,
waar we dan weinig tegen in konden brengen.
We gaan je missen om je duidelijke aanwezigheid
op de woning en de zichtbare indruk die je bij ons
naliet.
Geen duimen meer in de lucht, geen handen meer
die onze armen vastnemen, je herkenbare geluid,
waar we wel steeds op moesten reageren.
We gaan je missen om je onovertreffelijke
lenigheid, waar we steeds versteld van stonden.
We gaan je missen Lutje, ondanks dat je onze foto
bijna altijd op de grond wilde gooien en die van ons
Brigitteke in de plaats wilde hangen.
We gaan je missen om het simpele feit: we zien je
allemaal ontzettend graag!
Daarom geven we een laatste lief kruisje op jouw
voorhoofd
En een dikke dikke kus
En zeggen we met jouw woorden:
“God zegene en beware u!”
Lutje, slaapwel!

21 maaRt:
emiel Proost, grootvader van katrien Proost
(begeleidster/opvoedster)

16 maaRt:
august Stoffels, grootvader van ann Stoffels
(begeleidster/opvoedster)

OVeRleden

GeBORen

7 aPRil:
nancy Bensch (begeleidster/opvoedster)
en willy de hondt

2 maaRt:
linda thys (woningverantwoordelijke)
en Peter Van Gorp

GeTROuwd
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10 mei:
Bram, zoontje van Claire remeysen
(begeleidster/opvoedster) en Jef Gielis

7 mei:
Jutta, dochtertje van Joyce Veulemans
(begeleidster/opvoedster) en Geert wouters

30 aPRil:
ruBen, zoontje van evie Cools
(begeleidster/opvoedster) en Shaun Brown

17 maaRt:
FIen, dochtertje van tinne nuyts
(begeleidster/opvoedster en wim Bosch

14 maaRt:
hanne, dochtertje van tinne Vermetten
(begeleidster/opvoedster) en davy Peeters

25 maaRt:
Broos Strijbos, schoonbroer van denis devries
(medewerker technische dienst)
27 maaRt:
lutgard Van Gerwen, bewoonster egel 5

31 maaRt:
Irma adriaensen, grootmoeder van karin van der kaa
(begeleidster/opvoedster), Joke aerts (begeleidster/
opvoedster) en leen van der kaa (begeleidster/
opvoedster)

17 aPRil:
Vic driesen, schoonvader van rita Sysmans
(medewerkster nachtdienst) en grootvader van tinnie Van
Gestel (begeleidster/opvoedster)
20 aPRil:
adri Van Gorp, vader van Viviane Van Gorp
(medewerkster autiklas)
20 aPRil:
maria Pauwels, zus van willy Pauwels, bewoner
Bisschopslaan 55

21 aPRil:
Jos Van lishout, schoonvader van heidi Pijnenborg
(woningverantwoordelijke)

22 aPRil:
Jef (Jos) Pauwels, broer van willy Pauwels, bewoner
Bisschopslaan 55
2 mei:
rita Geerts, zus van rachelle Geerts
(begeleidster/opvoedster)
13 mei:
danielle Schuer, bewoonster langoor 2

17 mei:
Frans ‘Sus’ matthys, schoonvader van Simonne Goossens
(huishoudhulp Vos) en annie wolput (huishoudhulp merel)

wil je lieveR niet dat jouw
aankondiGinG HieR veRscHijnt?

Graag een seintje aan de
personeelsdienst!

23.

Peking Mysteries
op donderdag 26 april vertrokken alle leefgroepen op een heuse zoektocht om
de Peking mysteries op te lossen. de zaak van de zieke zebra, het probleem
van de zijden pyjama, de ping – pong – ballen - boef en het mysterie van de
halsketting. Ze werden allemaal opgelost door naar de verschillende posten
in het GielsBos te gaan.

AGendA
30 junI:
VrIendenFeeSt
PaVIlJoen
lanGoor In het
ontmoetInGSCentrum

VAn 2 T.e.M. 6 julI
en VAn 9 T.e.M.
13 julI:
JonGerenkamPen

Zo kon je in de juwelierszaak in de sporthal een heus parcours volgen,
in de wasserij in de Bijenkorf mooie chinese tekens kleuren en in de
haven bij de boerderij eendjes vangen. In de tempel en in het schoonheidssalon kwam je helemaal tot rust door de klankschalen, trommels
en lekkere geuren en in het restaurant en op de markt kon je vanalles
proeven en ruiken. door al deze opdrachten te volbrengen kon men
zo de daders opsporen en werd iedereen een ware speurneus!

AG

5 julI:
FeStIVal aan de weIde
Van PaVIlJoen merel

18 julI, 22 AuGusTus
en 19 sepTeMBeR:
SChlaGernamIddaG In het
ontmoetInGSCentrum

3 AuGusTus:

DAG=!

lunChtdooP

4 AuGusTus:
halVe marathon
(eStaFettenlooP) I.S.m.
de aFStandloPerS Van VoSSelaar In het GIelSBoS

28 sepTeMBeR:
naZomerBal ouderVerenIGInG
In het ontmoetInGSCentrum
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