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Colofon

En dat is echt wel nodig, want de uitdagingen die ons
als sector wachten, zijn groot. De Vlaamse regering
besliste om 230 miljoen euro vrij te maken voor
uitbreidingsbeleid in 2021. Dat betekent dat zeer veel
mensen dit jaar waarschijnlijk een persoonsvolgend
budget gaan krijgen en op zoek zullen gaan naar een
zorgaanbieder.
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Wonen zodat we alle bewoners op termijn een
aangepaste en comfortabele woning kunnen
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Dat en nog veel meer lees je in dit nummer
van GielsBos!
Geniet van een deugddoende vakantie
en van die mooie zomer!
POL
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IN DE KIJKER

EEN VLEUGJE GESCHIEDENIS …

ONZE VZW

50 jaar jong

Op 7 mei 2021 was het exact 50 jaar geleden dat de ‘Stichting
Gehandicaptenzorg provincie Antwerpen vzw’ werd opgericht. Het
statutaire doel van de vereniging was oorspronkelijk ‘de bevordering van
de gehandicaptenzorg’. Zo simpel kan het zijn …
De vzw was een samenwerking tussen de provincie en de ziekenfondsen. Bezielers waren gouverneur Andries
Kinsbergen en Jules Deprins, voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten Verbond Mechelen.
Uit een studie van de ziekenfondsen binnen de provincie Antwerpen in 1971 bleek dat er dringend behoefte
was aan opvangmogelijkheden voor personen met een ernstige en diep verstandelijke handicap, in hoofdzaak
volwassenen. Meerdere personen met een handicap verbleven toen in instellingen in Oost- en WestVlaanderen of in psychiatrische instellingen. Bijkomend probleem was dat kinderen die in een internaat of in het
buitengewoon onderwijs verbleven, op de leeftijd van 21 jaar deze instellingen moesten verlaten en niet direct in
een andere voorziening terecht konden. Van ondersteuning in het thuismilieu was toen nauwelijks sprake. De raad
van bestuur besloot daarom een voorziening op te richten die later Het GielsBos werd genoemd.
Door verschillende instanties en gemeenten uit de provincie werden gronden aangeboden voor de oprichting van
de voorziening. Het aanbod van de gemeente Gierle was het meest interessant door de ligging en bereikbaarheid.
In 1974 schonk de gemeente ± 45 ha van haar patrimonium aan de vzw.
Bron: ‘Historiek van Het GielsBos’ door Rik Van Looy, voormalig administratief directeur

Handen van Het GielsBos
Op 3 juli 1978 opende Het GielsBos zijn deuren. Het omvatte toen 3 paviljoenen voor
in totaal 150 bewoners (Langoor, Egel en Schildpad), het behandelgebouw en het
dienstengebouw. In die eerste maand werden 13 bewoners opgenomen. Onder
de luifel aan de voordeur van het behandelgebouw vind je een onopvallend
kunstwerk met de handafdrukken van de eerste bewoners.
Via onze ex-collega, Michel Huybrechts, kwamen we te weten dat er toen geen
foto’s zijn gemaakt van dat memorabele moment. Maar hij wist ons wel te
vertellen dat die handafdrukken van de toenmalige bewoners van Egel 2 zijn. Dat
waren ondermeer: Chris Driesen (SAL3), Agnes Fleerackers (SAL3), Maria Aznar
(BS1), Patrice Vos (GL3), Rita Van Loo (overleden), Meen Olmer (overleden),
Myriam Hoymans (overleden) en Lies Otten (overleden).

Ereplaats voor Het GielsBos!
Na een wel heel uitzonderlijk jaar besloot het
managementteam om Het GielsBos kandidaat te
stellen voor de award van ‘(Andere) zorgorganisatie
van het jaar 2021’, een van de 10 awards van
‘Zorgwerkgever van het jaar’ georganiseerd door
Zorgmagazine.
Tijdens een show in de Minard Schouwburg in
Gent op 29 april 2021 werden de genomineerden
bekendgemaakt en de awards coronaproof uitgereikt.
Pol mocht als algemeen directeur de show bijwonen
en wachtte in spanning af … Tromgeroffel en jawel …
Het GielsBos was een van de genomineerden! Na de
award van Zorgwerkgever van het jaar in 2013, had
Het GielsBos dus opnieuw een nominatie op zak!
Overige genomineerden in de categorie ‘(Andere)
zorgorganisatie’ waren Brake-Out en MPI Oosterlo
vzw. Brake-Out mocht uiteindelijk de award in de
wacht slepen. We feliciteren hen van harte!
Deze award wordt uitgereikt aan zorgorganisaties
uit de geestelijke gezondheidszorg, de sector voor
opvang van mensen met een beperking, specifieke
opvang voor andere doelgroepen zoals kinderen of
lokale initiatieven.
De jury, die bestaat uit leden die professioneel
actief zijn binnen de zorgsector, beoordeelde de
113 ingediende dossiers op basis van criteria als
innovatieve aanpak, toekomstvisie, engagement,
betrokkenheid enz.
Het managementteam van Het GielsBos is fier op
zijn 450 cliënten, zijn 600 medewerkers en vele
vrijwilligers. In een jaar met veel vernieuwing,
vond ons personeel toch de weg in ons nieuwe en
innovatieve organisatiemodel waarin we de zorg
nóg meer rond onze cliënten organiseren. In een

Deze nominatie is
een beloning voor het
schitterende werk van
alle zorgmedewerkers
in een moeilijk
coronajaar.

Pol Vanden
Weygaert,
algemeen
directeur van
Het GielsBos

jaar met één hoofdpunt, zijn onze medewerkers
er toch in geslaagd om onze cliënten steeds op de
voorgrond te plaatsen. Ondanks, of net dankzij, de
vele coronamaatregelen, werden zij creatiever en
flexibeler dan ooit tevoren. Hun inzet kende geen
grenzen!
Deze ereplaats is dan ook een bijzonder mooie
erkenning voor de buitengewone mensen waardoor
Het GielsBos elke dag gedreven wordt!
Zonder onze medewerkers, onze cliënten en hun
familie en onze talloze vrijwilligers, geen nominatie.
Vanuit de grond van ons hart, een welgemeende,
DANKJEWEL aan jullie allemaal!
Pol mocht een mooi aandenken aan onze nominatie
ontvangen. En omdat we die aan onze medewerkers,
onze cliënten, hun familie en onze vrijwilligers
te danken hebben, geven we deze herinnering
graag een centraal plekje aan de receptie in het
behandelgebouw.
Elke
Verhagen

In het kunstwerk werd ook een oorkonde ingemetseld waarin verwezen wordt naar
de schenking van 45 ha grond door de gemeente Gierle en zoals gebruikelijk werd
een stuk van de toen gangbare Belgische munten in de koker gevoegd. De burgers van
Gierle konden de oorkonde mee ondertekenen en ontvingen een akte ter bevestiging
hiervan. Zij drukten daarbij de wens uit dat de bewoners van Het GielsBos zouden
Neem zeker eens
opgenomen worden in de Gielse gemeenschap.
een kijkje als je
de volgende keer
voorbijwandelt!
Luc
Vanherck
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Een verslag en foto’s van de uitreiking kan je vinden op
www.zorgwerkgevervanhetjaar.com/editie-2021/
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BUSJE KOMT ZO...

Robin neemt de
opstap naar meer
zelfstandigheid!

ROBIN, MARIJ EN IK ONTMOETEN ELKAAR OP EEN PRACHTIGE LENTEDAG AAN DE
STADSBOERDERIJ IN TURNHOUT. EEN IDYLLISCH PLEKJE IN DE NATUUR, VLAKBIJ DE
NIEUWE KAAI EN HET BRUISENDE STADSCENTRUM WAAR ROBIN WOONT MET ZIJN
OUDERS. MARIJ BEGELEIDT ROBIN VIA HET MOBI-TEAM EN HIELP HEM
EEN VAN ZIJN DROMEN WAAR TE MAKEN.

Marij: “Ik bleef in het begin nog
stand-by vanop afstand. En Robin
bezorgde mij nog een ‘stressje’ toen ik
las in een sms dat hij ineens onverwachts
een andere opstapplaats had genomen
(lachend).”

Marij: “Robin en ik hebben hier vaak al wandelend
onze begeleidingen gedaan tijdens de coronaperiode.
Eigenlijk is Robin een echte stadsjongen. Hij zou nog
liever door de drukke winkelstraat wandelen.”

Robin: “Ja, ik ging eerst mijn vriendin nog ophalen om
samen de bus te nemen aan het station. Eén keer belde ik Marij omdat de bus niet
kwam opdagen door de sneeuw. Zij ging het even opzoeken en wist me te zeggen
dat er een serieuze vertraging was.”

Robin, we kennen elkaar nog niet. Kan je jezelf
even voorstellen?

Wat is de meerwaarde voor jou dat je dit nu zelfstandig kan?

Robin: “Ik ben 21 jaar en zit in mijn laatste schooljaar
in De 3Master in Kasterlee. Als voorbereiding op het
leven na school krijg ik sinds iets meer dan een jaar
begeleiding van het mobi-team. “

Robin: “Ik moet niet meer met de schoolbus en kan wat langer slapen en mama nog
helpen. Ik voel me veel vrijer en heb ook meer tijd met mijn lief samen.”
Marij: “En het geeft hem meer zelfwaardegevoel. Voor mij was het iets ‘kleins’ om te
begeleiden, maar voor Robin is het ‘groots!”

Een van jouw begeleidingsvragen was om met de
lijnbus te leren rijden. Hoe kwam deze vraag bij het
mobi-team terecht?

Ilse
Eykens

Robin: “Ik denk via juf Lie. Zij bekeek met mij al veel
dingen voor als de school stopt.”
Marij: “Er liep ook een traject met de Dienst
Ondersteuningsplan (DOP) waarbij heel wat mensen
uit Robin zijn netwerk betrokken waren. Daar werd
afgesproken dat wij deze vraag zouden oppikken.”
Waar wil je zelfstandig met het openbaar vervoer
naartoe?
Robin: “Ik wilde zelf op school in Kasterlee geraken,
want de schoolbus vind ik niet zo leuk. En op termijn
wil ik ook mijn grootouders kunnen bezoeken in
Lommel.”
Nu ben ik heel benieuwd hoe jullie dit dan aangepakt
hebben.
Marij: “We hebben eerst onze tijd genomen om dit
goed voor te bereiden. Robin kreeg de opdracht om
zelf opzoekwerk te doen en ik deed dat ook.”
Robin: “Ik ging folders ophalen en installeerde de app
van De Lijn.”
Marij: “We legden alles samen en wisten welk
busnummer en welke haltes we moesten nemen.
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Het was nog even ingewikkeld omdat er werken aan
de gang waren in het centrum van Kasterlee met
tijdelijke haltes.”
Robin: “De eerste keer hadden we heel vroeg
afgesproken, al om 06.45 uur. Het was nog pikdonker.
Ik was super zenuwachtig.”

VEEL SUCCES
NOG ROBIN MET
HET NEMEN
VAN DE BUS EN
BIJ VOLGENDE
PROJECTEN!

Marij: “Robin wil altijd heel goed op tijd zijn en heeft
dan de gewoonte om te vroeg te komen. Om hem
gerust te stellen, spraken we zo vroeg af.”
En zijn jullie er goed geraakt?
Robin: “Gelukkig wist ik nog te zeggen dat onze
opstapplaats in de Herentalsstraat was en niet op de
Grote Markt zoals de meeste bussen.”
Marij: “En zo zijn we goed op school geraakt!”
En de volgende keren?
Robin: “We hebben dan niet meer zo vroeg
afgesproken, omdat ik al wat geruster was dat het zou
lukken. Vanaf de derde keer lukte het me helemaal
alleen.”
Leven in Het GielsBos
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Dromen waarmaken
via Design Thinking!
Eind november 2020 kreeg iedereen in Het GielsBos een mailtje met de vraag ‘Wat willen jullie waarmaken?
Dream big, dream small!’ De reacties waren mooi om te zien en soms ook heel grappig. Er werd echt naar
hartenlust gewenst. Niet alleen voor de bewoners, ook voor het personeel. Met de verzamelde dromen
en wensen stapten Magd en Liesbeth naar de studenten van 5STW in Kogeka Kasterlee en LGW in HIVSET
Turnhout. Via de methodiek van Design Thinking gingen de studenten aan de slag en realiseerden ze
volgende projecten:

Een wafelfeest met muziek en mocktails:

“Het was een waar feest bij elke leefgroep.
Waarbij de een nog meer deed, dan de ander. Het
lentefeestje was voor ons geslaagd. Wanneer
mogen we het terug doen is onze vraag.”

Disney-feest met thema Vaiana
voor Grasland 3 met mocktails,
muziek, limbo, kledij in thema, fruit
in chocolade: “Het deed ons goed om

Grasland 3 zo te zien genieten. We hebben
enorm genoten van ieder onderdeel en hebben
ons volledig gegeven. We zijn ook dankbaar dat
we deze mooie kans hebben gekregen om dit
project te mogen uitvoeren.”

Een jaar lang post
voor Peter (Bosheuvel 4):
Verjaardagsfeest om
nooit te vergeten voor Sem
die 18 wordt met wafels, feest,
palettenlounge en huifkar! “Dit was het

grootste project. We hebben gebrainstormd
met een aantal leerlingen over hoe we dit best
konden aanpakken. We kwamen al snel met
ideeën. We vonden het leuk om wafels
te voorzien!”

“We vonden het een zeer
leuk idee om een map te
maken met allerlei post voor
Peter. Dit was voor ons een kleine moeite.
Hier hebben heel wat mensen aan gewerkt.
De leerlingen zelf, kleuters in de
kleuterschool, nichtjes, neefjes …”

Scan de
QR-code om
het filmpje
van Kogeka
te bekijken!

KOGEKA

Dierenbeleving in Manège Eerselingen voor
bewoners van de Bisschopslaan: “Lichaamstaal

is zeer belangrijk bij dieren. Deze gaan dus beter
dan wie ook de bewoners begrijpen. Dit zorgde
voor veel vreugde en plezier voor alle partijen. Iedereen
kon dit zien aan de glimlach op hun gezicht. Deze
wensen laten uitkomen, doet ons dromen van een
beloftevolle toekomst als begeleider. Kortom, het
was een onvergetelijke dag!”

HIVSET
Een zintuigenwandeling doorheen Het GielsBos:

“Giels Belevingspad
Eerst Het GielsBos bezoeken
Daarna ideetjes zoeken
We werkten als 1 team samen
Dit kan ons resultaat wel beamen
Hopelijk gaan jullie onze wandeling beleven
En zal het jullie veel ontspanning geven
Met veel voldoening vervulden we jullie wens
We deden dit voor jullie van mens tot mens”

Een boekskesabonnement voor Michael
(Grasland 3): “We hadden in totaal

ongeveer 150 boekjes! Wat een resultaat!”

Een juwelenbox voor Patrice (Grasland 3):
Een loungeset voor (Grasland 3):

“Om de lounge te maken hebben we eerst
wat paletten afgeschuurd zodat niemand
splinters zou krijgen. Daarna begon het in
elkaar zetten. We hebben hier met heel
wat leerlingen aan gewerkt. We kwamen
tot een mooi geheel.”

“Er kwamen heel wat leerlingen met leuke
spulletjes. Ook hebben we gezorgd voor
leuke zakjes om de sieraden en nagellak in
te steken.”

Een lounge set voor
de zomerbar aan het
ontmoetingscentrum

De methode Design Thinking is een herhaaldelijk bewezen
probleem-oplossingsstrategie die in elke situatie kan leiden tot
buitengewone resultaten. Tijdens de samenwerking met beide scholen kregen studenten
de kans om zelf te kiezen wat ze wilden realiseren, vertrekkende vanuit hun intrinsieke
interesses en krachten. Wat een prachtige realisaties! Nogmaals bedankt aan de
studenten die dit zo fantastisch gedaan hebben!
Wil jij ook kans maken?
Vergeet dan zeker niet dromen en wensen door
te geven via liesbeth.geudens@hetgielsbos.be
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Groetjes!

Magd en
Liesbeth
Leven in Het GielsBos
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Nieuwe bewoners in het BOS!
SMOG oefenen met Giel & Bo!
Communiceren zien we vaak
als iets vanzelfsprekend. Voor
ons is het heel normaal dat we
kunnen vertellen over ons weekend, dat
we op café kunnen bestellen wat we willen of dat we
gewoonweg kunnen praten over het weer.
Voor heel wat van onze cliënten is dat helemaal niet
zo, maar is communicatie net iets onbereikbaars of
frustrerend. Ze ervaren problemen om te begrijpen
wat er gezegd wordt of om iets duidelijk te maken.
Of soms kunnen ze wel spreken, maar kan je hen niet
goed verstaan door een onduidelijke uitspraak.
Om deze redenen leren we vaak SMOG aan bij onze
cliënten. SMOG is ‘Spreken Met Ondersteuning van
Gebaren’. Er wordt aan het spreken iets toegevoegd,
dus het is zeker niet de bedoeling het spreken weg te
laten of te verminderen. We stimuleren verschillende
kanalen (auditief en visueel) door gebaren,
gezichtsuitdrukkingen en intonatie toe te voegen aan
het spreken. Door meerdere kanalen te stimuleren, is
de kans groter dat onze cliënten ons beter begrijpen.
Daarnaast kan de persoon zich duidelijker uitdrukken
waardoor de boodschap wél overkomt en wensen en
behoeften beter kenbaar gemaakt kunnen worden.
Wij zijn als omgeving een heel krachtig rolmodel. Onze
cliënten leren van ons. Door zelf ook SMOG te gaan
gebruiken, stimuleer je ook je communicatiepartner
om dit te gaan toepassen. We kunnen niet van hen
verwachten dat ze het helemaal alleen gaan doen,
dan dooft het gebruik uit. Dus begeleiding, ouders,
activiteitenbegeleiders, leerkrachten, vrijwilligers …
moeten samen inzetten op SMOG om de stimulans
des te groter te maken.

Om onze cliënten en hun omgeving SMOG aan te
leren en iedereen te stimuleren dit zelf steeds te
gebruiken, hangen we elke week het ‘gebaar van de
week’ op aan de paviljoenen. We organiseren ook
geregeld SMOG-cursussen.
Daarnaast hebben we nu ook de hulp ingeroepen
van Giel & Bo. Ze zijn lief en klein en leren jullie heel
graag enkele gebaren aan! Ze doen dit via filmpjes.
Het eerste filmpje dat we van hen maakten heeft als
thema ‘picknick’. De gebaren rond ‘eten en drinken’
worden hier op een leuke manier aangeleerd.

Scan de QR-code
om het filmpje te
bekijken!

Na het bekijken van dit filmpje, kunnen onze cliënten
ook nog op zoektocht gaan in Het GielsBos en zo
de SMOG-gebaren extra inoefenen. En zo volgen
er verschillende filmpjes van Giel & Bo rond een
nieuw thema. De filmpjes en de zoektocht zijn leuk
voor iedereen, ook voor diegenen die op een andere
manier dan SMOG communiceren!
We hopen jullie op deze manier warm te maken voor
het gebruik van SMOG-gebaren. We wensen jullie
alvast veel kijk- en SMOG-plezier!
Daaaag!

De
logopedisten
van Het
GielsBos

ALS EEN
SNELTREIN!
Scan
de QR-code
Het team animatie blijft
als een sneltrein
en we vliegen
om lopen
het filmpje
te

nog altijd van de ene activiteit in de andere. Spijtig genoeg
vliegen er geen kilo’s mee af want het gaat nu eenmaal
altijd samen met de nodige lekkernijen des levens.

Het paasfeest werd dit jaar weer in de gebruikelijke
leefgroepbubbel gevierd en dus ging de paashaas met zijn
team dansen aan elke voordeur als een topanimatieteam van
Club Med! Ja ja, we kunnen met z’n allen in Spanje terecht in
eender welk animatieteam aan de Costal del Sol na de coronacrisis.
Kijk zelf maar even als je de QR-code scant!
Voor boekingen kan je terecht op volgend
nummer: 014 601 404

☺

In de paasvakantie bouwden we de
grote zaal om tot filmzaal en konden
onze cliënten in de namiddag of
avond terecht voor een film met natuurlijk iets
lekkers uit onze snoepwinkel. Voor wie de ‘full
option’ wenste, kwam er voor de film eten van het
restaurant ‘De Cinema’ uit Turnhout. Lekker eten
en dan onderuit gezakt genieten van een leuke
Disneyfilm … zalig kan het zijn! Het was die periode
dan ook echt filmweer en buiten nog nat en guur,
ideaal dus.
En nu met het betere weer in het vooruitzicht zijn we
gestart met een barbecue. Op donderdag kan er telkens een
leefgroepbubbel de voetjes onder tafel steken en genieten van al
het lekkers dat een barbecue te bieden heeft. En we sluiten af met een
zalig ijsje met aardbeien en slagroom!
Dus je hoort me al aankomen hé … die overtollige kilo’s kwijtspelen
gaat voor volgend jaar zijn!
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Haal deze pagina’s uit het magazine
en hang ze op als poster!

Chantal
Eelen
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KLEURWEDSTRIJD!

Corona heeft heel wat impact op de normale
activiteiten in Het GielsBos. Hierdoor moeten we
steeds op zoek naar leuke alternatieven waarbij
we onze bewoners kunnen betrekken, maar de
‘bubbels’ toch niet overschreden worden. Vandaar
kwam het idee om een kleurwedstrijd te organiseren rond
het thema Pasen. Alle leefgroepen mochten een tekening naar
keuze nemen en die, al dan niet met wat hulp van een begeleider, inkleuren. We
mochten heel wat mooie tekeningen met paashazen, paaseieren … ontvangen
van de verschillende leefgroepen. Sommigen waren echte knutselwerkjes
geworden. Geweldig om te zien! Al deze tekeningen werden
verzameld op een grote zuil en een onschuldige hand koos
Jolien
uiteindelijk de winnende tekening.
Heylen

Maria Aznar van
Bosheuvel 1 werd zo de
gelukkige winnaar van
een leuk paaspakket!
Dikke proficiat Maria
en laat de chocolaatjes
smaken!

DE VOETJES ONDER
TAFEL EN GENIETEN VAN
DE OVERHEERLIJKE
BARBECUE!

NAAR
DE CINEMA!
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Belevingszwemmen met

Mezenhof 5

Pik de

g
a
Vl

In april hebben we twee weken het ‘Pik de
vlag-spel’ gespeeld met de woningen van
cluster 1.

Diana van Klaverveld 12 maakte een prachtige vlag
die verstopt werd op het domein van Het GielsBos. Elke woning
binnen cluster 1 moest op zoek gaan naar de vlag, deze ongezien
proberen te stelen en opnieuw verstoppen. Aan de hand van foto’s
kon je op zoek gaan naar de vlag.
Zo ontstond de eerste activiteit van cluster 1! Alle woningen van
Grasland, Klaverveld en buitenhuis Tielen deden hier aan mee. Het
was een spannend spel!
Enkele keren kon Tielen de vlag bemachtigen door met hun
bewoners toertjes te doen op het domein en de vlag werd verstopt
aan hun woning. Met de bewoners richting Tielen om de vlag terug
te veroveren, was dan ook een hele uitdaging maar werd met veel
plezier gedaan. Na een lange, harde strijd kon Grasland 3 met de
eer gaan lopen. Met wel 17 overwinningen op hun naam!
We hebben hulde gebracht aan de overwinnaars met een berg
snoep. Tot aan de volgende competitie zullen zij de trotse
vlaggenhouders zijn. Maar voor hoelang?!
Jossie Van
Loy en Evelien
Lodewyckx
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Door corona werden we uitgedaagd om creatief te zijn in onze activiteiten
en daarom besloten we om een namiddagje belevingszwemmen te
organiseren. Het GielsBos heeft alle accommodatie voorhanden, dus
waarom er niet optimaal van genieten?
Samen met de collega’s van Waterlelie staken we de koppen bij elkaar
om een geschikt moment te vinden en een passend thema. Gelukkig
biedt de kelder van het behandelgebouw wel wat inspiratie.
Zo kwamen we op het thema ‘FLUO’. Alles wat fluo was en
een beetje waterbestendig, belandde mee in het water.
Daarnaast nog wat leuke kledingattributen en we waren
Ook zin gekregen
vertrokken! We kregen het zwembad gelukkig lang genoeg ter
in
belevingszwemmen?
beschikking. Onze bewoners genoten zonder druk allemaal heel
Spreek zeker de medewerkers
erg van deze variatie op het gebruikelijke baantjes zwemmen!
van Waterlelie aan
(waterlelie@hetgielsbos.be).
Sabrina van het dagbestedingsteam van Mezenhof–Vos begeleidde ons om
Ze helpen je graag verder
er een leuke activiteit van te maken. Achteraf zei Sabrina dat ze er, net
op weg!
zoals wij, van had genoten om de lach op de gezichten van onze
bewoners te zien! We hebben al beslist om zeker een volgend
moment en thema te zoeken zodat we onze zwembeurt nog eens
mooi kunnen aankleden.

Tessa
en Britt
Mezenhof 5

Rolstoelfiets voor de

Berthoutstraat

Leen
De Kort

Tijdens de eerste lockdown konden we
in de Berthoutstraat gebruikmaken van
de rolstoelfiets van het dagcentrum. Hier
hadden vooral de bewoners die niet zelfstandig
kunnen fietsen, veel deugd van. “Hadden we er
zo zelf maar eentje” kwam nogal vaak naar boven.
Om onze droom waar te maken zijn we op zoek
gegaan naar sponsors. Zo zijn we terechtgekomen
bij Campine in Beerse, Astra Sweets uit Turnhout
en een aantal privé-investeerders. Via Astra
Sweets kregen we een aantal kilo snoep, die wij op –
coronaveilige manier uiteraard - ingepakt en verkocht
hebben. Ook via de website iksteunmijngoededoel.
be kregen we verschillende giften waardoor we eind
februari genoeg geld bij elkaar gesprokkeld hadden
om onze fiets aan te kopen. Op 1 april, nee het was
geen grap, mochten we onze fiets ophalen en er een
eerste ritje mee doen. Onze bewoners hebben er al
volop van genoten!
Leven in Het GielsBos
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Eerste aardbeien van
het seizoen geveild ten
voordele van Het GielsBos
COÖPERATIE HOOGSTRATEN VEILDE
DE EERSTE AARDBEIEN VAN HET SEIZOEN
OP 31 MAART 2021. DÉLIDIS, EEN VAN DE
LEVERANCIERS AAN ONZE KEUKEN, KOCHT
DE EERSTE DOOS. DE AANKOOPPRIJS WERD
VERDUBBELD EN GESCHONKEN AAN HET
GIELSBOS. WE MOCHTEN EEN CHEQUE
VAN MAAR LIEFST 8.000 EURO IN
ONTVANGST NEMEN OP DE
VEILING!
Met dit bedrag
steunen Coöperatie
Hoogstraten en Délidis ‘De
Stroom’, ons inclusieve café
in het hartje van ons domein
in Gierle waar mensen met en
zonder beperking welkom zijn
voor een drankje!

Naast deze mooie
cheque ontvingen we
van Coöperatie
Hoogstraten ook
3 verrassingsboxen
vol lekkers.

Een
greep uit de
inzendingen!

We zijn bijzonder blij met
dit zoete gebaar!

De leefgroepen
werden uitgedaagd om
creatief te zijn met aardbeien.
Er kwamen heel wat reacties,
waarvoor dank!
Vos 6, Grasland 3 en Bosheuvel
4 werden door loting
uiteindelijk de gelukkige
winnaars!

DE
WINNAARS!

Bekijk het filmpje
dat Coöperatie
Hoogstraten maakte
door de QR-code te
scannen!
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We breiden onze
capaciteit uit

De Vlaamse
regering besliste om
230 miljoen euro vrij te
maken voor uitbreidingsbeleid in 2021. Dat betekent
dat zeer veel mensen dit jaar
waarschijnlijk een persoonsvolgend budget gaan krijgen
en op zoek zullen gaan
naar een zorgaanbieder.

VOS 3

Berthoutstraat

AANDACHT
VOOR ONS

energieverbruik

Nog energiezuiniger dankzij extra zonnepanelen
In 2017 tekende de zorgsector 13 klimaatengagementen met toenmalig minister Jo Van Deurzen.
Dat paste in de Green Deal die de Vlaamse regering
probeerde uit te rollen over de verschillende
sectoren. Twee specifieke maatregelen lichten wij er
graag uit:
•
•

De sector doet daarom een oproep aan alle vergunde
zorgaanbieders om initiatieven te nemen die nieuwe
budgethouders een passend aanbod kunnen geven.
De analyse van de wachtlijsten leert ons dat er in
onze regio heel wat mensen staan te wachten met
een vraag naar woonondersteuning en een profiel
dat past binnen Het GielsBos. Ook het aantal vragen
naar dagondersteuning blijft groot.
Het GielsBos heeft momenteel geen open plaatsen
voor residentieel verblijf. Als we nieuwe budgethouders met een vraag tot woonondersteuning
perspectief willen geven, dan vraagt dit extra
capaciteit die op korte termijn kan worden ingezet.
Er moet dus snel actie ondernomen worden. De raad
van bestuur besliste op 1 april 2021 om over te gaan
tot capaciteitsuitbreiding:
In de Berthoutstraat zullen de 2 zolders die er nu
casco (ruwbouw) bijliggen, afgewerkt worden. In
die ruimtes zullen 4 extra kamers komen en 1 studio.
Daarnaast maken we ook plaats voor een polyvalente
ruimte en realiseren we een goede werkplek voor
het personeel. Op de benedenverdieping zullen de
huidige livings uitgebreid worden met een veranda,
zodat er voldoende plaats is in het woongedeelte. We
hopen dit alles in de eerste maanden van 2022 klaar
te hebben.

Vos 3 zal mits een aantal aanpassingswerken
opnieuw als woning in gebruik genomen worden.
Dit liefst spoedig, omdat er nu al een aantal vragen
binnenkomen en wij deze mensen snel perspectief
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willen geven. Om dat mogelijk te maken, moet
er een nieuwe plek gevonden worden voor de
dagbestedingsteams (die sinds de afbraak van Merel
in die woning hun bureau hebben) en moet ons
technisch team de woning opfrissen. We mikken op 1
september 2021 om deze woning opnieuw in gebruik
te kunnen nemen.
De raad van bestuur keurde eerder al de uitbreiding
van Klaverveld goed met een vijfde woning. We
hopen deze werken in de loop van de zomer aan te
vatten.
VOORBEREIDING 5DE FASE MASTERPLAN
WONEN VAN START
De raad van bestuur besliste om de
voorbereiding van de 5de en laatste fase van
het Masterplan Wonen, woonerf Hazendonk,
op te starten. Zo kunnen we binnen een
redelijke termijn van maximaal 5 jaar ook
de bewoners van Vos een moderne woning
aanbieden. Concreet betekent dit dat het traject
zal opgestart worden om Vos te vervangen
door een nieuwbouw: het aanstellen van een
architect, het opmaken van plannen en het
indienen van de omgevingsvergunning en het
subsidiedossier. Als dat allemaal rond is, dan
kan de bouwfase volgen.

HAZEN

Ook de raad van bestuur van Het GielsBos
onderschreef deze elementen in zijn strategische
doelstelling voor de periode 2020-2025: “Wij dragen
als zorginstelling bij aan de zorg voor het klimaat en
de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame
samenleving door extra investering in hernieuwbare
energie en de verbetering van de energie-efficiëntie
van onze gebouwen”.
Aandacht voor ons energieverbruik is nodig, omdat
wij met een aantal zware installaties zitten die veel
stroom verbruiken: denk maar aan het zwembad, de
wasserij en de grootkeuken. Momenteel verbruiken
wij op jaarbasis circa 2 mio kwh elektriciteit, het
equivalent van het verbruik van zo’n 570 gezinnen. Wij
hadden bij het realiseren van onze nieuw woningen
de voorbije jaren al heel veel aandacht voor het
beperken van het energieverbruik. Hierdoor daalde
dat verbruik en de bijhorende CO2-uitstoot van Het
GielsBos. Ter herinnering: het zijn de CO2-gassen die
zorgen voor de opwarming van de aarde.

Evolutie
CO CO
2 uitstoot
Gielsbos
(kg)(kg)
Evolutie
2 uitstoot
GielsBos
2016-2020=
2016-2020
= -21-21
%%
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In de Berthoutstraat werden in april
extra zonnepanelen geplaatst. Daar kozen wij
ook voor een batterijsysteem, zodat het teveel
aan stroom dat wij op zeer zonnige dagen
produceren, wordt opgeslagen en ’s nachts kan
gebruikt worden.

3)

Einde mei werden op de centrale campus
in Gierle op verschillende daken extra panelen
geplaatst: op De Bijenkorf, de sporthal, het
ontmoetingscentrum en Klaverveld 12. Het gaat
hier om grotere installaties, zoals je die ook
aantreft op grote magazijnen.
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In de Salamanderstraat werden in maart
zonnepanelen geplaatst op zowel het schuine
dak als het platte dak. Die zijn een mooie
aanvulling op de reeds aanwezig zonneboiler,
die een groot stuk van het warm water
produceert voor deze woning.

Onze totale productie zou op die manier moeten
stijgen van 5 naar 20 % van ons verbruik, wat
meer in de zonnige maanden en wat minder in de
winterperiode. Het GielsBos draagt zo zijn steentje
bij aan een duurzame samenleving!
Claude
Seyns

600000
400000

Claude
Seyns
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KLAVER

Voor alle bestaande gebouwen streeft de sector
naar een jaarlijkse energiebesparing van 2.09 %
tegen 2030.
Er wordt maximaal ingezet op hernieuwbare
energie en groene stroom.

Om ook de komende jaren verder in te kunnen zetten
op een duurzame samenleving kende de raad van
bestuur in januari 2020 extra budget toe voor de
plaatsing van zonnepanelen op verschillende locaties.
Het coronajaar zorgde voor een moeilijke start van dit
project, maar ondertussen laten de eerste resultaten
zich toch zien:

2016

2017

2018

2019

2020

VELD
Leven in Het GielsBos

19.

Merel is afgebroken ...

extra groene zones
herrijzen!

Waardevolle
samenwerking
met Hidrodoe

Jullie hebben het waarschijnlijk al
gemerkt: het voormalige paviljoen Merel
is helemaal afgebroken en in de omgeving
Vos–Mezenhof zijn wij volop bezig met
het vernieuwen van de wandelpaden en de
bijhorende buitenaanleg. De afbraak ging niet
vanzelfsprekend, omdat we steeds meer proberen om
materialen selectief uit de afbraak te halen. Dat betekent
dat wij het gebouw niet zomaar afbreken, maar eerst materiaal
per materiaal uit het gebouw halen tot er alleen maar beton en bakstenen
overschieten. Pas dan kwam de grote sloophamer om de laatste resten
neer te leggen.
Sinds april worden ook de nieuwe wandelwegen gegoten die een leuke
verbinding maken tussen de zone Mezenhof en het behandelgebouw. Rond deze
nieuwe wandelwegen en rond het zwembad wordt de bestaande grond aangevuld en
ingezaaid met gras. De berm aan het zwembad zal ook een stuk uitgebreid worden.
In afwachting van de aanleg van een belevingstuin is de vrijgekomen plaats van Merel
eerst opgevuld met grond (zavel en zwarte grond) waarbij we maar liefst 5000
m3 zand nodig hadden om de ‘put’ van Merel te vullen. Voorlopig gaan we deze
zone inzaaien met weidegras en bloemen en er met de grasmaaier enkele
paden doorheen maaien. Op die manier creëren we een mooie groene zone
én een groene verbindingsweg tussen het gras en de bloemen door. Het is
de bedoeling dat we het gras langer laten worden om een beter effect te
krijgen en ook voor de vlinders, bijen en vogeltjes is dat een goede zaak!
De huidige speeltuin krijgt ook een fikse opknapbeurt zoals je kan merken.
We verzetten weinig hemel maar vooral véél aarde!

MEREL

Op termijn willen we ook werk maken van de grote open oppervlakte aan
Bosheuvel en De Bijenkorf door het verbeteren van de grond en het gedeeltelijk
heraanplanten van deze zone. Ook het beter uitrusten en ontsluiten van de zone
aan de herdenkingsplaats Waterkant staat op de planning. Ideeën hier zijn het
plaatsen van extra banken, het zaaien van bloemenzones en het afgebakende stuk heide
opwaarderen en laten begrazen door enkele schapen. Kwestie van wat leven te brengen in dit prachtige stukje
natuur! En misschien kunnen onze cliënten wel helpen bij het verzorgen
van de schaapjes.
Claude
Seyns

Dirk
& Cuyvers

Hidrodoe is een waterDOEcentrum voor jong
en oud waar bezoekers alles over water op een
interactieve manier kunnen ontdekken. Je leert er
spelenderwijs hoe belangrijk (zuiver) water is en
kan er ook zelf je steentje bijdragen aan een beter
waterbeleid met de tips en tricks die je opsteekt
tijdens je bezoek. Door de coronacrisis blijven de
deuren van Hidrodoe al enkele maanden gesloten.
Dit negatieve nieuws wist Hidrodoe om te zetten
in iets positiefs. Ze kozen er namelijk voor om hun
medewerkers in te zetten op locaties waar extra
helpende handen zeer zinvol zijn. Een van deze
locaties is uiteindelijk Het GielsBos geworden. Sinds
begin dit jaar heeft Hidrodoe-medewerker Silvie al
heel wat verschillende activiteiten uitgewerkt voor
onze cliënten: activiteitenboxen in verschillende
thema’s, geanimeerde wandelingen … Dergelijke
samenwerking is enorm waardevol en daarom willen
we Hidrodoe in naam van heel Het GielsBos nog een
keer extra bedanken voor dit super initiatief!
Jolien
Heylen

WIE IS SILVIE VAN HIDRODOE? ZE STELT ZICH
GRAAG AAN JULLIE VOOR!
Mijn naam is Silvie. 18 jaar geleden begon mijn
verhaal als edutainer in Hidrodoe! Normaal ging
ik slechts 1 jaar werken in Hidrodoe en daarna de
wereld verkennen … Maar mijn verhaal kreeg een
andere wending: huisje, tuintje, vast contract en
ook enkele jaren later een kindje. 18 jaar werken bij
Hidrodoe wil zeggen dat ik erbij was vanaf het begin
en het centrum heb zien groeien. Net zoals Hidrodoe
is gegroeid, ben ik ook gegroeid. De eerste shows die
ik moest geven, waren met knikkende knieën en een
krop in de keel. Nu doe ik niets liever dan mij volledig
smijten voor onze demo’s en shows en geniet ik van
de interactie en het dankbare applaus. Naast het
edutainen van de bezoekers in Hidrodoe heb ik ook
nog andere taken zoals de organisatie van externe
events, werkplanning opmaken, het watercafé van
Hidrodoe …
Helaas kregen we vorig jaar te maken met corona en
moest ook Hidrodoe de deuren sluiten. We gingen
werken van thuis uit en we begonnen vooral het
contact met onze collega’s en onze bezoekers te
missen. Wat ik het fijnste vind aan mijn job is een
glimlach toveren op het gezicht van groot en klein!
Vanaf januari kregen we het voorstel om te werken in
de zorg. Unaniem hebben alle collega’s van Hidrodoe
beslist om hun steentje bij te dragen! Ik heb ervoor
gekozen om mijn creatieve brein te gebruiken voor
Het GielsBos. 20 jaar geleden heb ik al eens stage
gelopen bij jullie, in Schildpad. En sommige bewoners
heb ik toen al in mijn hart gesloten.
Bedankt dat ik de kans kreeg om iets moois uit te
werken voor jullie! Het geeft me een fantastisch en
warm gevoel dat jullie plezier kunnen beleven aan de
taakjes die ik heb uitgewerkt. De kabouterwandeling,
de activiteitenkoffers …
De kabouterwandeling zag ik elke week groeien en
ik ben trots dat deze zo mooi is geworden. Ik hoop
dat jullie ervan genieten! De activiteitenkoffers
zijn opgemaakt rond verschillende thema’s, zodat
deze nog lang gebruikt kunnen worden. De koffers
omvatten verschillende activiteiten zoals spelletjes,
zoektochten, knutselwerken … Als jullie graag werken
rond een bepaald thema, geef dit zeker door! Ik kan
me volledig uitleven in het maken van die
koffers. Aangezien ik het zo leuk vind
om hieraan te werken, heb ik besloten
dat wanneer Hidrodoe opnieuw de
deuren opent, jullie nu en dan nog
een activiteitenkoffer ontvangen
… op voorwaarde dat jullie mij die
glimlach schenken die ik nu zo
hard mis!
Veel plezier met alles!

Silvie van
Hidrodoe

Veel liefs!
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Geen traditioneel vrijwilligersfeest dit
jaar omwille van corona … Dus zochten
we een coronaproof alternatief om
onze vrijwilligers te bedanken voor hun
eindeloze inzet!

BEDANKT
vrijwilligers!

Bedankt onschatbare vrijwilligers!

Jullie zijn van
onschatbare
waarde!

Wat een kado. Zo exclusief en chic
op de koop toe. Super bedankt. Als de kust
veilig is, gaan we opnieuw rummikubben in de
Salamander. Ik hoop dat we voor de rest van
het jaar en de komende jaren vrij zullen zijn
van ernstige ziektes.
Vele
groeten van
Mariette en
Bert

Mijn man en ik willen u
van harte bedanken voor de aangename
verrassingen. Het mooie zout-en-peperstel
staat al in de keuken klaar om gebruikt te
worden. De grote, gevarieerde ontbijtmand.
Wij waren aangenaam verrast. Dankuwel
om al dit lekkers.
Fons en
Ria PeetersEngelen
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Liesbeth
Geudens

Groetjes
Vicky
Moonen

Het laatste jaar was anders dan anders, maar hoe goed heb jij dit gedaan Linda!
Je was een vrouw met pit en een ongelooflijke innerlijke kracht!
Nu moeten we je loslaten …
We zullen je missen en je zal nooit vergeten worden!
Poesiewoesiewoes
Zotte mus
Dikke kus

Vos 6

Geboren

Overheerlijk zo’n ontbijt-in-zak!
Lekker, uitgebreid en verzorgd.
Bovendien was ook het afhalen perfect
georganiseerd. Dat verdient een 10, mét
felicitaties van de jury. Daarom nogmaals
duizend maal dank voor jullie inzet. Samen
willen wij het volhouden, want
we shall overcome some day!!!

Aan iedereen in
Het GielsBos een dikke merci
voor het ontbijt. Het heeft
gesmaakt. Echt een leuke
verrassing.

We verwelkomen een nieuw
gezicht op Bosheuvel 1! Glenn
verhuisde en nam zijn intrek bij
ons. Hij is een hele vlotte, sociale
kerel, altijd in voor een babbeltje.
Als je hem tegenkomt in’t BOS,
mag je hem zeker begroeten!

Jij zorgde ervoor dat elke dag een uitdaging was.
En dat wij, als begeleiding, steeds creatief moesten zijn.
Ook jij was creatief: met je papier, je parels, je dozen met allerlei prulletjes …
Het waren je schatten!

Onze vrijwilligers lieten het zich smaken!

Groetjes
van Julie

Vercammen

We kenden jou door en door.
Samen op Langoor en Vos hebben we hele
trajecten afgelegd: de ene keer met succes,
de andere keer via een hobbelige weg!

Leen
en Dirk

Ik wil jullie graag bedanken
voor het ontbijt, was super lekker!
Heb er van genoten, echt een heel mooi
initiatief en goed georganiseerd!
Voel mij heel dankbaar.

van Linda

Glenn!

Liefste Linda

Op 27 maart 2021 mochten
onze vrijwilligers een
overheerlijke ontbijtbox
komen halen via onze
drive-in en wie niet kon
komen, kreeg een attentie
thuisbezorgd!

Bedankt voor
jullie cadeau. We staan te
springen om terug in actie
te schieten.

AFSCHEID

WELKOM

Van harte
gegroet
Lieve

28 februari: FLO,
dochtertje van Annelies Goris
(orthopedagoge) en Gianni Aerts
23 maart: ARTHUR,
zoontje van Jens Broeckx
(begeleider/opvoeder) en
Leen Broeckx
13 april: MARLOU,
dochtertje van Ellen
Verschueren (begeleidster/
opvoedster) en Frank Faes

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!

Getrouwd

10 april: Valerie Van Gorp
(begeleidster/opvoedster) en
Tom Van kerckhoven

Pensioen

1 mei: Leona Vennekens
(medewerkster nachtdienst) –
vervroegd pensioen
1 mei: Linda Caubergs
(begeleidster/opvoedster) –
vervroegd pensioen
1 mei: Marc Laenen
(stafmedewerker) – vervroegd
pensioen
1 juni: Greet Van Dyck
(begeleidster/opvoedster) –
vervroegd pensioen
1 juni: Annie Willems (medewerker
dagbesteding) – vervroegd
pensioen

Overlijdens
20 februari: Hilda Hoefnagels,
moeder van Patricia Van den
Bogaert (huishoudhulp)
2 maart: René Eyckens, broer van
Leen Eyckens (medewerkster
keuken)
19 maart: Linda Vercammen,
cliënt van Vos 6
2 april: Karel ‘Carlie’ Vervoort,
vader van Sandra Vervoort
(begeleidster/opvoedster) en
schoonvader van Katrien Van de
Laer (begeleidster/opvoedster)
6 april: Ingrid Van Sanden,
schoonmoeder van Sandra Verelst
(begeleidster/opvoedster)
17 april: Elza Van Aelst,
schoonmoeder van Lieve
Goetschalckx (begeleidster/
opvoedster)

29 juni: Hilde Vervoort
(medewerkster naaikamer) – SWT
Leven in Het GielsBos

23.

PRET
MET DE
PAASHAAS!

