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Dag lezer,
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Welkom in het lentenummer 2018. De winter loopt op
zijn laatste bibberende benen en we zijn allemaal blij
dat zon en warmte er weer aan komen. Het idee op zich
doet al deugd.
We staan dan toch even stil bij wat deze winter in Het
GielsBos teweeg heeft gebracht. Eind februari – begin
maart sloegen griep en ziekte ongenadig hard toe. We
zagen vijf mensen, vijf cliënten, vijf vrienden overlijden
in het bestek van een kleine week. Een mokerslag voor
iedereen die van ver of dichtbij mee leeft in Het GielsBos,
de getroffen families allereerst en alle medewerkers en
vrijwilligers die elke dag het beste van zichzelf geven.
Voor een warme en menselijke zorg. De verslagenheid en
het gevoel van onmacht waren immens.
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IDO IN HGB

Het kwam zo tragisch en hard binnen, omdat het zovele
mensen tegelijk waren, maar vooral…, vooral ook omdat
het ons nogmaals confronteerde met de eindigheid van
elk mensenleven. Met het verlies, verdriet, onmacht bij
het afscheid, plots of aangekondigd, van een mens, een
compagnon. Van die ene speciale, onvervangbare en
unieke persoon die zoveel betekent.
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Vaarwel lieve vrienden, we nemen jullie mee,
naar de zomer die er aan komt.

POL , BRUNO EN GUY
DE DIRECTIE

Foto cover © Britt Gysen
MET DANK AAN ALLE CLIËNTEN, FAMILIE,
VRIJWILLIGERS EN MEDEWERKERS VAN HET GIELSBOS.
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KORTE BERICHTEN

Noteer alvast in de agenda
8 april

16e GielsBosLoop
t.v.v. Joggingclubke GielsBos.

Al 10 jaar?!

i.s.m. Afstandslopers Vosselaar
Vrij starten tussen 8u30 en 11u.
Afstanden 5-10-15 km
Prijs 5 euro.
Meer info www.afstandslopers.be

Onze woningen in de Salamanderstraat
blazen dit jaar 10 kaarsjes uit!
Proficiat, Salamanders!

31 mei

Dubbel feest!
Op donderdag 31 mei slaan we twee feestelijke
vliegen in één klap: we vieren zowel het 40-jarige
bestaan van Het GielsBos, als de opening van ons
nieuwe woonerf Grasland!

Linda
werd

Vanaf 13u tot 17u toveren we ons domein in Gierle
om tot een heus festivalterrein met verschillende
muzieklocaties.

62!

Onze cliënten, hun familieleden en onze
vrijwilligers mogen nog een persoonlijke
uitnodiging verwachten.
We maken ook tijd voor een officieel
inhuldigingsmoment.

15 november

NAMIDDAGSYMPOSIUM AUTISME

Autisme en eetproblemen
Voor de vierde keer op rij organiseert Het GielsBos (Gierle) een namiddagsymposium rond autisme, ditmaal
over eetproblemen bij personen met autisme.
Eten is voor de meeste mensen heel vanzelfsprekend. We doen het verschillende keren per dag zonder er bij
na te denken. Bovendien genieten we er vaak ook van. Voor sommige mensen met autisme ligt dat helemaal
anders. Eten blijkt voor hen vaak een ware opdracht, een parcours bezaaid met struikelblokken en andere
hindernissen die ze moeten overwinnen.
Spreker : Thomas Fondelli, klinisch psycholoog, werkzaam bij Autisme Centraal
(Gent), Psychotherapiepraktijk De Dam (Brugge, Moerkerke), Interactie Academie
(Antwerpen), Zeepreventorium (De Haan).
Deze lezing is bedoeld voor een ruim publiek, zowel professionelen
als ouders, familieleden, vrijwilligers, studenten enz.

4.

Leven in Het GielsBos

PRAKTISCH
donderdag
15 november 2018
13.30u tot 16.30u
Het GielsBos
Gierle
INSCHRIJVINGEN
starten in
september 2018!

5 December
was weer daar,
ons Linda
vierde weer
een extra jaar…
Een uitgebreide
brunch stond
voor haar klaar.
Gezellig samen
eten op dit
smulfestijn,
62 jaar worden is
toch fijn!

Onze kunstenaars
stellen tentoon!
Nog tot 23 april kan je enkele kunstwerken van onze zéér getalenteerde cliënten
bewonderen in het gemeentehuis en de bibliotheek van Vosselaar.
Deze lentetentoonstelling, i.s.m. De Berken en Het GielsBos, draagt de titel ‘Water’.
Een aanrader!
Leven in Het GielsBos
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THEMA: BEWEGING EN MOBILITEIT

Iedereen op de fiets!
Of de rollerbike,
de driewieltandem
of de rolstoelduwer, of …

Wie al eens door Het GielsBos flaneert, kan er niet naast kijken: er
wordt wat afgefietst op de talrijke paden die het domein doorkruisen.
Nu ja gefietst, hier en daar flitst wel iemand op een “normaal”
exemplaar voorbij, maar het gros van de “fietstuigen” oogt redelijk
onconventioneel. Op de openbare weg kom je ze in ieder geval zelden
tegen. Met wat geluk kan je zelfs een heuse riksja zien passeren. Het lijkt
bijna alsof voor ieder “specialleke” een apart voertuig is in elkaar gebokst.
En eigenlijk is dat ook een beetje zo.
De draaischijf van al dat rollend materiaal is de
fietsgarage. Deze garage bevindt zich in het
blok van de technische dienst, vlakbij het grote
Dienstengebouw. Dit is het domein van Rony – met één
“n” - De Loecht, sinds jaren de fietsverantwoordelijke
van Het GielsBos. Op dinsdag en vrijdag krijgt hij
assistentie van Peter Kenis.

Rony laat zijn inbussleutel en oliespuit even rusten
en leidt ons met plezier door zijn biotoop. De
benedenruimte van het depot is volgestouwd met
alle mogelijke vehikels, het ene al wat origineler
ogend dan het andere.
“Al wat je hier ziet, gaat vanaf de lente minstens
één keer per week de deur uit. Dit materiaal wordt
echt gebruikt door de leefgroepen. Dit is geen
stapelplaats.”

“Zeven jaar geleden kreeg ik de vraag of ik het
fietspark zou willen beheren. Dat zinde me wel en
ik hapte toe. Nu had ik al wat technische basiskennis
maar een fiets zit ingewikkelder in mekaar dan de
meeste mensen denken. Dat werd dus avondschool,
drie jaar lang. Het was heel hard werken de eerste
jaren want in die aanvangsperiode was niet al het
materiaal – ik druk me voorzichtig uit – in perfecte
staat.”
Rony wijst naar een eigenaardig vehikel, iets wat
het midden houdt tussen een heftruck en een
graafmachine. Het is duidelijk, hier is denkwerk aan
vooraf gegaan.
“Speciaal voor onze rolstoelgebruikers. Het chassis
is van een gewone, stevige fiets. Daar hebben we
vervolgens een armatuur op bevestigd waarop een
rolstoel kan geplaatst worden. Om het gebruiksgemak
te bevorderen, hebben we het uitgerust met een
motor. Die elektrische ondersteuning, dat is echt
een voltreffer. Die heeft de voorbije jaren het leven
van bewoners én begeleiders een pak aangenamer
gemaakt.”
Rony loodst ons de trap op, richting sectie
“afdankertjes”. Hier liggen, hangen, bengelen
de restanten van tientallen rolstoelen, fietsen,
tandems,…. Rijden zullen ze nooit meer maar als
donor kunnen ze hun nut nog bewijzen. Hun “organen”
dienen om andere, meer fortuinlijke rijtuigen in leven
te houden.

“Alles kan hergebruikt worden. Na al die jaren in Het
GielsBos ken ik intussen mijn publiek, en weet ik dat
we met alle mogelijke vragen kunnen geconfronteerd
worden. En daar willen we dan een oplossing voor
vinden!”
De volgende maanden, vooral tijdens de lente en de
zomer, zal je de duofietsen, rollerbikes, (driewiel-)
tandems, rolstoelduwers,… opnieuw “en masse” zien
rondhotsen op en rond Het GielsBos. Met daarbovenop
gegarandeerd een stel breed glimlachende gezichten
van stralende bewoners en enthousiaste begeleiders.
Ze moeten zich geen zorgen maken, ze rijden immers
op oerdegelijk materiaal, piekfijn in orde gehouden
door Rony en Peter van de fietsgarage.

Hans
Wollens

Voor de “speciale momenten”
heeft Het GielsBos nog wat straffer
materiaal in stock dat te groot is
voor de fietsgarage. In de boerderij
huizen immers drie flink uit de kluiten
gewassen gocarts. Respectievelijk
goed voor 12, 10 en 8 passagiers,
en uren trap-plezier!

Supergocarts

Rony straalt tonnen fietsmétier uit maar
de oude garde van Het GielsBos weet
wel beter. De eerste 25 jaar van
zijn carrière was Rony immers
het
uithangbord
van
de
“winkelwagen”, een vertrouwd
gezicht in elke leefgroep.
“Dat zal wel een job tot aan
mijn pensioen worden”,
dacht hij lang. Het draaide
helemaal anders uit.
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THEMA: BEWEGING EN MOBILITEIT
À PROPOS: ‘IEDEREEN CRUYFF’ – IEDEREEN WIE?

Na regen komt zonneschijn!

IEDEREEN CRUYFF!!

TOEKOMSTBEELD
Wat een winter hebben we achter de rug. Alsof
de koude en nattigheid nog niet genoeg waren,
begon de aannemer in putje winter ons domein
nóg verder om te woelen!
We waren al één en ander gewoon, op het domein in
Gierle. Hier en daar een bouwwerf, een paar gekapte
bomen, wegomleidingen en nieuwe aanplantingen,
daar kijken we al lang niet meer van op. Wie had
gedacht dat de heraanleg van de nieuwe parking
rondom het behandelgebouw zo’n impact ging
hebben op onze bewegingsvrijheid? Wie er nog aan
twijfelde dat het behandelgebouw wel degelijk een
draaischijf van activiteit is, werd zich daar plots weer
acuut van bewust nu het minder makkelijk bereikbaar
werd.

Maar toch, we hielden het grote plaatje in het
achterhoofd, en dat grote plaatje, dat gaat over
een toekomstbeeld van een park. Een park waar
het heerlijk wandelen (en fietsen) is, waar ruimte is
voor beweging, maar ook om lekker stil te zitten in
het gras of op een bankje. De nieuwe, slingerende
wandelpaden brengen je niet altijd met de kortste
route van A naar B, maar ze beogen precies dat
parkgevoel van niet al te gehaast zijn, maar kunnen
genieten van de groene omgeving.
Naast de wandelpaden is ook weer een stukje
bij gekomen van de ‘lusweg’ die uiteindelijk alle
woonerven met elkaar zal verbinden.
Op dit plannetje zie je de situatie zoals ze vanaf april
er zal uitzien. De lusweg reikt dan naar het Noorden
langs Grasland en Klaverveld, en langs het
Zuiden langs Rozendries, Bosheuvel, Vos
en Merel.
Bij het ter perse gaan van dit boekje
ging men net aan de afbraak van
Schildpad beginnen!

Roos
Van
Bruggen

Ingang

‘We hebben een clubke opgericht voor
mensen met een sportief gezicht, we zijn er bij!

We zijn er bij!!’
Dat clubke startte in 2017 met zo’n 25 medewerkers, vrijwilligers en
ouders. Jij bent ook welkom, lezer.
Ons clubje kreeg de naam ‘Iedereen Cruyff’, gewoon omdat we dat een
leuke naam vonden. Onze bedoeling is nadenken en brainstormen over nieuwe
mogelijkheden, over dingen die anders, beter, meer zouden kunnen op vlak van
genieten in je bewegend vel.
Ons motto ontlenen we, net zoals onze naam, aan de grote Johan Cruyff: ‘Je moet
schieten, anders kun je niet scoren!’. We zoeken dus naar nieuwe andere, gedurfde,
originele én haalbare initiatieven om onze cliënten (en onszelf) letterlijk in gang te
houden. Dat brengt soms echt verfrissende nieuwigheden in Het Bos.
We zijn dan met z’n allen erg blij met elke aanzet om dit nog meer uit te bouwen. Zo’n
wandel- en fietspark wordt daarin de max, een schitterende fietsgarage met alle
service van Peter en Rony doet wonderen.
Het is meteen een verschrikkelijk groot plezier te mogen zien en vertellen dat
dat allemaal mogelijk is omdat mensen, over alle hokjes heen, echt met veel
goesting willen samen-werken. Samen-werken om de bewegende wereld
weer een stukje mooier te maken voor iedereen.

Guy
Bruyninckx
nieuw aangelegde
wandelpaden
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IN DE KIJKER: BIJZONDERE SAMENWERKINGEN

Nieuw fenomeen gespot
in Het GielsBos: de buurtcomités!
ROZENDRIES EN BOSHEUVEL VERTELLEN…
Je vindt ze in alle steden en gemeenten, en sinds
enige tijd ook hier in Het GielsBos! Wijkcomités,
buurtbijeenkomsten, burenhulp… allemaal hebben
ze hetzelfde doel: buren dichter bij elkaar brengen.
En dat is precies wat ook onze buurtcomités beogen:
samen gezellige dingen doen, in contact komen
met andere cliënten en opvoedsters. Al dan niet
met een lekker hapje of drankje. Op zich helemaal
niets nieuws. Jaren geleden bestonden ook al
‘paviljoensactiviteiten’, met dat verschil dat we
nu geen gebouw meer delen met onze buren. Het
idee voor de hernieuwde buurtcomités ontstond in
2014, kort na onze nieuwe start op Rozendries. Plots
hadden we op ons woonerf buren vanuit Vos, Egel,
Schildpad en Langoor die we eigenlijk niet zo goed
kenden. Gelukkig bleek dat bij iedereen de ‘drive’ om
elkaar beter te leren kennen en te ontmoeten er goed
in zat.

Dus kort na de verhuis startten we met een
gelijkaardig idee als de Paviljoensactiviteiten, onder
de nieuwe naam Buurtcomité. Een buurtcomité
bestaat uit 1 collega uit iedere woning, die initiatieven
wil nemen om groepsoverschrijdende ideeën uit
te werken. Hieruit ontstonden al snel enkele toffe
activiteiten: een gezellig ontbijt in de tent, een
Vlaamse kermis, een kerstdrink, 5-ritmes dansen…
Het zijn er ondertussen al te veel om op te noemen.
De winteractiviteiten zijn soms een heel gepuzzel, al
was het maar om het vervoer van zoveel rolstoelen
geregeld te krijgen. Gelukkig kunnen we hier ook
altijd rekenen op de hulp van actiteam, technische
dienst,... en de vele anderen die ons letterlijk een
handje komen helpen!

Onze bewoners genieten enorm van de contacten
onderling, maar ook de aandacht van eens een andere
begeleid(st)er doet soms wonderen. En dus blijven
we verder doen zoals we bezig zijn, met nieuwe
activiteiten, voor iedereen wat wils.

Sandra
Dom

Winterbarbecue

Zintuigenwandeling

Een barbecue voor 100 personen organiseren, dat
heeft wel wat in zijn mars. De locatie vastleggen,
iedereen uitnodigen en het eten bestellen. En dan
maar hopen dat het weer wat meezit!

Op 20 februari was het tijd
voor de zintuigenwandeling van
Rozendries. Vorig jaar was dit
al een groot succes dus wilden
we dit zeker nog eens doen. Alle
zintuigen werden verdeeld over
de 5 groepen en iedereen was
welkom om de toer te doen!
Tijdens één van onze buurtcomités besloten
we om een winterbarbecue te houden voor
iedereen van Bosheuvel en Rozendries.
Even onze agenda’s bij elkaar leggen en
een datum prikken.
Op 5 februari was het dan zover.
Rond de middag verzamelden
kiné’s, verpleging, acti-team,...
zich op de woningen om samen
iedereen naar het OC te
begeleiden. We nodigden ook
de tuindienst uit om het nieuwe
‘peterschap’ te vieren! Het was
dus best volle bak in het OC!
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Ondertussen zijn we enkele jaren verder en hebben
we ook Bosheuvel als nieuwe buren verwelkomd. Ons
buurtcomité is uitgebreid en nu zitten we ondertussen
met 10 opvoedsters samen om overkoepelende
activiteiten in elkaar te knutselen. Onze eerste grote
activiteit was een gezamenlijke playbackshow, op het
plein van Rozendries! En dit was direct een schot in de
roos! Geen betere manier om elkaar te leren kennen, al
dansend en zingend, met een lekker hapje en drankje erbij!
We organiseren nog steeds activiteiten enkel voor Rozendries
maar hiernaast zijn er ook nog de gemengde activiteiten. Denk
maar aan onze kerstbusrit, met z’n allen in de busjes naar de
lichtjes en kerststalletjes gaan kijken en onze geplande uitstap
om gezamenlijk te gaan picknicken in de Lilse Bergen.

Leven in Het GielsBos

Op Rozendries 4 werd je
ondergedompeld in een wereld
vol lichtjes en kleuren. Om je
smaakpapillen te prikkelen was
je welkom op Rozendries 5. Op
Rozendries 3 mocht je op de tast
in verschillende voeldozen, een nat
ballenbad en voelde je de wind waaien.
Daarna kon je je neus volgen richting
Rozendries 2, waar je de heerlijke geuren
van koffie, sinaasappel,... kon ruiken. Op
Rozendries 1 kreeg je nog een muzikale
voorstelling met een voorleesverhaaltje en
muziekinstrumenten die je kon uittesten. Op het
einde van onze toer werden dus al onze zintuigen
goed geprikkeld.
Leven in Het GielsBos

11.

IN DE KIJKER: BIJZONDERE SAMENWERKINGEN

Samen naar de sneeuw!
Op maandag 15 januari vertrokken we gepakt en gezakt
naar Oostenrijk. Het was deze keer een beetje anders
dan anders. De bus zat weer goed vol: dit jaar gingen er
ook jongens en meisjes van de 3Master uit Kasterlee mee!
Dat was best spannend voor zowel de begeleiders als onze
cliënten.
De weken voor het vertrek vroegen we ons vaak af hoe het
zou zijn: zouden de twee groepen goed mengen? Zouden
er nieuwe vriendschappen ontstaan? Of zouden het
twee vakanties onder één dak worden…? We hadden
ons geen zorgen moeten maken: tijdens de busrit bleek
al dat de sfeer goed zat, en enkele dagen later zagen
we tijdens de maaltijd een leerling van de 3Master een
handje toesteken bij één van onze cliënten!
Hoe dit mooie verhaal tot stand kwam?
De voorbije jaren merkten we dat onze bus richting
Oostenrijk telkens een beetje leger was. Toch waren we
overtuigd dat dit initiatief moest blijven voortbestaan,
dus staken we samen met enkele enthousiaste
vrijwilligers en medewerkers de koppen bij elkaar. We
wisten zeker dat er nog meer geïnteresseerden moesten
zijn, het was een kwestie ze te vinden! Onze coördinator
Liesbet wist dat we bij Annelies, directrice van de 3Master,
moesten zijn. Zo ging de bal aan het rollen…!
Toen was het tijd voor vakantie: een begeleider vertelt.
Na een lange busrit met de nodige tussenstops kwamen we op
onze (voor sommigen) vertrouwde stek in Oostenrijk aan. Bedden
opdekken, lekker eten en het was al bijna bedtijd: dromen van de
volgende dag, sneeuw, zou het nog wel lukken op de latten?
Elke dag reden we naar een andere mooie bestemming
om te wandelen of langlaufen. De skiërs werden
meestal aan de skipiste afgezet om hun kilometers
af te leggen.
Een echte fuif mocht niet ontbreken, met als
thema “Oktoberfest”. Het was een gezellige
avond waar we ons goed amuseerden. De
laatste avond werden ook de diploma’s nog
uitgereikt en zetten we de mensen van de
keuken nog eens extra in de bloemetjes.
Daarna was het tijd om alles in te pakken en
voor een laatste keer te slapen in Oostenrijk.
Op zaterdag was het vroeg opstaan om terug
richting Beerse te rijden.
We hebben er weer allemaal van genoten, en
dromen nog na van sneeuwvlokken en skibotten.
De wintersporters.
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Nancy
Nooyens

Nadine
Van Gestel
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GRASLAND

de eerste verhuis!
Enkele quotes

LUDO

Marc

‘Het is hier precies een villa!’

‘Wie gaat schildpad afbreken?
Ikke niet ze!’

Hoe lang de aanloop ook duurde, de eerste dagen na
de verhuis vlogen voorbij!

En dan naar Grasland 5, zo ruim en licht! We voelden ons op vakantie... een kampeervakantie! Maar
met wat geduld en creativiteit zijn probleempjes snel opgelost. De begeleid(st)ers zijn ook nog
regelmatig dingen kwijt, drukken op een verkeerd knopje, enz… Maar geen twijfel, we voelen het
Marianne
al... Grasland 5 wordt een echte thuis!

Werkmannen die binnen en buiten liepen, extra
collega’s op de vloer zodat we alles zo snel mogelijk
een plaatsje konden geven, onze jongens die alles
wilden ontdekken, wat een drukte!

Wuyts

…van de vijf!

Zo druk als het overdag was, zo stil was het ’s avonds!
Zo helemaal alleen op het woonerf, zonder buren
om eens te gaan ‘buurten’, zonder gang om in te
dwalen. Vooral Michel was superblij dat hij
een week later bij Grasland 2 op bezoek
kon gaan om ’s avonds Familie te kijken!

Kato
Kennis

Schildp…..
oeps….
Grasland 1

Lief
De
Visscher
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Ons geduld werd op de proef gesteld! Schildpad 6 was de laatste Schildpad-groep die de overstap naar Grasland
zou maken. Week na week zagen we onze buren één voor één vertrekken. Wij bleven achter tussen de rommel
en in het stof: 2 weken lang waren wij nog de enige groep op Schildpad. We voelden ons een stel geesten in het
spookhuis, dat ooit het frisse, groene paviljoen Schildpad was.
De grote dag, 6 februari 2018, kwam voor ons dus echt niet te vroeg. We waren er allemaal klaar voor! De
verhuis verliep vlot. De ondersteunende diensten op ons GielsBos hebben ondertussen al een pak verhuiservaring. De wasserij, de naaikamer, de keuken, de technische dienst, de huishoudhulpen,... Ze hebben weer
fantastisch werk geleverd! In de chaos van het verhuizen, denken we er niet steeds aan “merci” te zeggen. Dus
bij deze toch nog een welgemeende “dankjewel”!

Na zovele jaren, voor sommigen tientallen, namen
we afscheid van Schildpad: raar zeg!

Laat
ons
nog
maar
even
acclimatiseren, onze draai vinden,
dan verwelkomen we jullie op 31
mei op onze grote opening!

de laatste verhuis!

Ook van de 3 andere woningen, die tussen die eerste en die laatste verhuisdag de grote oversteek maakten,
ontvingen we reacties. We zouden er een boek over kunnen schrijven, over verhuizen en wat het met een
mens doet.

R I NG E N
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Daarom toch nog een greep uit andere verhuisverhalen:
De bewoners en hun familie waren steeds onze rode draad doorheen het proces naar de verhuis. De familie
koos de kleur voor 1 muur in de slaapkamer en de decoratie. Zij besloten wat waar gehangen mocht worden.
Doorheen het hele proces stonden zij centraal. En natuurlijk waren de families nieuwsgierig, enthousiast en
een beetje bezorgd tegelijk. (Grasland 2)
De dag van de verhuis brak aan. We vertrokken ’s morgens met een aantal bewoners naar het Balanske om
te gaan snoezelen, waarbij ook de mama van Thomas en de opa van Flor van de partij waren. (Grasland 2)
Nu enkele weken later, lopen onze bewoners én wij te stralen. Ze genieten van de individuele aandacht
die ze krijgen in hun grote kamer wanneer ze opstaan, enkelen lopen nu heel de woning rond en vinden de
ruimte geweldig, anderen hebben oude vastgeroeste patronen kunnen loslaten en zijn nu meer ontspannen,
ze kijken ook graag naar de auto’s en mensen op het woonerf, ze slapen langer, ze vinden meer rust. En als
onze bewoners tevreden zijn, zijn hun familie en wij dat uiteraard ook! (Grasland 2)
Vos 5 werd uitgewuifd met een heuse Italiaanse pizza-en-pasta-party! Tijd om herinneringen te delen,
verhalen op te halen die elke keer mooier en mooier worden, en tijd om beloftes te maken en iedereen
alvast uit te nodigen in onze nieuwe woning. (Grasland 4)
Vos 5 nam afscheid van Vos, maar nam stiekem in een verhuisdoos hun PPD Heidi mee naar Grasland!
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Groot cadeau van de
vzw Ark Van Noë!
Vorig jaar kregen we fantastisch nieuws uit
Lichtaart: de vzw Ark van Noë wilde onze werking
graag steunen met een aanzienlijke gift! We
konden nauwelijks onze oren geloven toen bleek
dat ze een volledig uitgeruste wagen voor ons
zouden financieren!

Kennen jullie de Ark Van Noë nog? Iedereen die in de
Kempen is opgegroeid heeft er jeugdherinneringen
aan, en ook vandaag nog heeft ieder jong gezin in de
ruime omgeving van Lichtaart al wel eens een zomers
bezoekje gebracht aan deze prachtige speeltuin met
een zonnig terras en een visvijver.
Deze trekpleister werd tot 2010 uitgebaat door een
vzw: de vzw Ark Van Noë. De drijvende krachten
achter deze vzw waren Ludo Geeraerts en zijn
vrouw Emmy. Zij pompten samen met hun zoon Koen
gedurende meer dan 30 jaar vrijwillig al hun vrije tijd
en energie in het onderhoud en coördinatie van ‘de
Ark’. Zij waren gekend door jong en oud, de deuren
stonden voor iedereen open. Ook Karin, één van onze
actieve cliënten die in onze woning in Tielen woont,
was er een graag geziene hulp achter de toog! Over
de jaren heen mocht de Ark Van Noë ’s zomers in
totaal een 1000-tal jobstudenten en vrijwilligers
zoals Karin verwelkomen. ‘Zonder hen zouden de
zomermaanden onbegonnen werk geweest zijn!’,
lacht Ludo.
Ludo en Emmy zorgden er -samen met de raad van
bestuur- voor dat de vzw over de jaren heen niet
alleen financieel gezond bleef, maar een aanzienlijk
bedrag in de spaarpot verzameld had. Nu de vzw
sinds enkele jaren niet langer instaat voor de
algemene coördinatie van het café en de speeltuin,
besloten zij om de grootste doelstelling van de vzw
verder te zetten met het gespaarde geld. Ludo
vertelt: ‘Ons doel is altijd al geweest om mensen
gelukkig te maken. De spelende kinderen, de
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ontspannen volwassenen, de ijverige jobstudenten…
En we hebben nu de mogelijkheid om die doelstelling
ook buiten de muren van de Ark van Noë verder te
zetten. Dus dat doen we zo goed mogelijk, en zo veel
mogelijk regionaal.’
In hun zoektocht voor een goede bestemming voor
een deel van de spaarcenten dachten ze aan Het
GielsBos. Wat begon als een idee voor een gulle
gift, werd na enkele gesprekken concreet in de
aanschaf van een volledig uitgeruste wagen. Deze
wagen is ondertussen gretig in gebruik genomen
door onze medewerkers, om de bewoners van onze
woningen in Lille te vervoeren.

Een volledig
uitgeruste
Dacia Dokker voor
onze cliënten in Lille.
Een gulle gift
op wielen!

Woorden schieten te kort om onze dankbaarheid uit
te drukken. Ludo en Emmy, dat jullie al die jaren zo
hard en volledig vrijwillig gewerkt hebben, alleen al
voor de lachende gezichtjes van de kinderen (met of
zonder ‘lekstok’ in ruil voor een leeg flesje!), en dat
onze cliënten vandaag nog mogen meegenieten van
jullie vrijgevigheid, het geeft een mens goede moed
en vertrouwen in de mensheid.
We hopen jullie nog vele jaren in ons
midden te mogen verwelkomen.
Tot gauw!

Roos
Van
Bruggen
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40 JAAR HET GIELSBOS: 1978-1988
Het terrein is van in den beginne vrij toegankelijk voor het
publiek geweest, en de infrastructuur van Het GielsBos
stond ook ter beschikking van externe gebruikers
(personen met een handicap, verenigingen voor
personen met een handicap, voorzieningen,
scholen, e.a.).
In 1978 waren er 88 personeelsleden,
na de opening van Merel was
dit aantal al gegroeid tot 214
personeelsleden.
In
1988
bedroeg de gemiddelde leeftijd
van het personeel 30 jaar en 2
maanden (nu is dit 42 jaar).

10 jaar Het GielsBos

BEHANDELGEBOUW
MET EEN GLOEDNIEUW
PAVILJOEN MEREL
OP DE ACHTERGROND

Het GielsBos

1978 - 1988

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

De vzw ‘Stichting Gehandicaptenzorg Provincie
Antwerpen’ werd al in 1971 opgericht, als een
samenwerking tussen de provincie en de diverse
ziekenfondsen uit de provincie. Bezielers waren
gouverneur Andries Kinsbergen en Jules Deprins,
voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten Verbond
Mechelen. Er was binnen de provincie Antwerpen
dringend behoefte aan opvangmogelijkheden voor
personen met een ernstig en diep verstandelijke
handicap, in hoofdzaak volwassenen: zij verbleven
toen in voorzieningen in Oost- en West-Vlaanderen
of in psychiatrische instellingen.
In 1972 werden, om de opstart voor te bereiden, de
eerste personeelsleden aangeworven, waaronder
Rik Van Looy, de latere administratief directeur. In de
zomer van 1977 ging het opnameteam van start met
de selectie van de toekomstige bewoners van Het
GielsBos. Dit team bestond uit dr. Jacques Lormans,
directeur-geneesheer, Ingrid Peij, psychologe, Mieke
Peeters, maatschappelijk werkster en Julie Belmans,
administratief medewerkster (die begin dit jaar met
pensioen ging).
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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
dienstengebouw. In die eerste maand juli werden 13
bewoners (toen nog ‘pupillen’ genoemd) opgenomen:
10 van hen vieren dit jaar hun 40 jaar verblijf in Het
GielsBos! Onder de luifel aan de hoofdingang vind
je een kunstwerk met handafdrukken van de eerste
bewoners. Hierin werd 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
opgenomen worden in de Gielse gemeenschap.
In 1982 werd de boerderij ‘Het Grotenhout’ feestelijk
geopend. In 1984 kwam er een paviljoen bij (Merel) en
een activiteitencentrum (de Bijenkorf). En in 1987 de
autobergplaats.

werd feestelijk gevierd met
een unieke en eenmalige
revue in de Warande in
Turnhout op 30 september
1988. Rode draad van het
avondvullend programma
was een rondleiding in Het
GielsBos. Onder impuls van
de personeelsvereniging
AANLEG
en Huub Venken gingen
WANDELWEGEN
personeelsleden aan de
slag als tekstschrijvers,
componisten, muzikanten,
dansers, zangers, toneelspelers,
decorbouwers en techniekers. Onvermoede
competenties dreven boven. En Erik
Wouters van Theater Stap regisseerde
het geheel. Een avond om nooit te
vergeten ...

1980

Luc
Vanherck
Stafmedewerker
en ex-revue-lid

1985
RACE MET DE
TROTTINETTE

ONZE EERSTE
ERGOTHERAPIERUIMTE

Bron: Historiek van Het GielsBos
n.a.v. 30 jarig bestaan door
Rik Van Looy (28/08/2008)
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IDO in HGB
vertaling:
Individuele DiensverleningsOvereenkomst
in Het GielsBos

De Persoonsvolgende financiering bracht ook nieuwe afspraken met zich mee.
We wisten natuurlijk al langer dat we voor al onze
meerderjarige cliënten een nieuwe contractvorm,
oftewel Individuele DienstverleningsOvereenkomst
(IDO), moesten opstellen. Het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap (VAPH) stelde toen
de deadline voorop: op 31 december 2017 zouden alle
nieuwe IDO’s ondertekend moeten zijn.
Het vroegere charter en protocol werd dus vervangen
door de IDO enerzijds en de Collectieve Rechten en
Plichten anderzijds.
We gingen aan de slag. Gaandeweg werd duidelijk
hoe deze nieuwe contractvorm er moest uitzien. Met
verschillende diensten (cliëntenadministratie, sociale
dienst, zorgloket, pedagogen en stafmedewerker
kwaliteit) namen we een voorbeeld-IDO onder de loep
en kneedden de inhoud op maat van Het GielsBos.
Ook de Collectieve Rechten en Plichten kregen een
update op maat.
We vonden het belangrijk om onze medewerkers zo
veel mogelijk bij dit intensieve project te betrekken,
zodat onze mensen mee zijn met de hoe en waarom
van keuzes en formuleringen.
Zo ontstond de stevige basis voor onze IDO, maar
deze moest natuurlijk nog voor iedere cliënt
individueel ingevuld worden. Een hele klus, waar onze
medewerkers heel veel tijd en energie in gepompt
hebben, om dit voor elk van deze 300 transitiecliënten
zo correct en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Een
dikke ‘dankjewel’ is zeker aan de orde!
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Ondertussen hadden we de families van onze
cliënten ingelicht dat de IDO’s er aan zaten te komen.
We zouden Het GielsBos niet zijn als we niet van deze
gelegenheid gebruik hadden gemaakt om ook alle
administratieve documenten een update te geven en
in een frisse farde te bundelen.
Dit alles samen werd een volumineus pak papier
dat op de juiste plaatsen door ouders, wettelijke
vertegenwoordiger en/of bewindsvoerders moest
ondertekend worden en terug bezorgd aan Het
GielsBos….een hele onderneming!
Met onze infosessies sloegen we twee vliegen in
één klap: we gaven er uitleg en achtergrond mee
aan de families van onze gebruikers én de nodige
documenten konden er besproken en ondertekend
worden. Uit de talrijke vragen die we op het einde
van elke sessie hebben gekregen bleek dat deze 5
sessies hun nut bewezen hebben. We begroetten er
familieleden van 91 cliënten.
Ondertussen bereidt Het GielsBos zich al volop voor
op fase 2: de huidige wettelijke persoonlijke bijdrage
verdwijnt en wordt vervangen door de woon- en
leefkosten.
We houden jullie uiteraard weer van meet af aan op
de hoogte.
Financieel
directeur

Bruno
Stappaerts

NA ONZE OPROEP IN DE HERFST-EDITIE VAN 2017
OM OOK JOUW VERHAAL TE VERTELLEN,
ONTVINGEN WE DEZE REACTIE.
WIL JIJ OOK NOG REAGEREN, STUUR DAN EEN MAILTJE NAAR
REDACTIEGIELSBOS@HETGIELSBOS.BE.
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Net volwassen
kwam je bij
ons wonen,
je kreeg een
kamertje om van
te dromen.
Een tv voor jou alleen,
Waarop baby Einstein
vaak verscheen.
Buiten genieten van de zon,
Warmte vond je leuk,
En ook bij het geluid van de autostrade lag je in een
deuk.
Kriebel, krabbel op je rug,
Dan kregen we steeds een glimlach terug.
Chillen in een bad,
Zalig vond je dat!
Relaxen deed je goed,
Dat konden we zien op je snoet.
Bij muziek en geluid
Lachte je luid,
Trommelen op je trom
zoveel als je kon!
Dinsdag nog mee op uitstap,
Wat ging het afscheid toen ineens
rap!
Voor we het wisten speelde je
je laatste trom.
Saskia, wat missen we je
enorm.

Hoe zullen we jou herinneren?
Een dametje met pit. Wilde je iets, je zou ervoor
zorgen dat je het kreeg.
Maar ook o zo behulpzaam. Samen de afwas, tafels
afkuisen, was in de kast. En o zo blij als je dan een
complimentje kreeg.
Je was ook altijd zo begaan met ons. Als wij het eens
moeilijk hadden, kwam je ons troosten door over
onze rug te wrijven.
Het zotteke van Merel 2, nooit om een grapje verlegen.
Spook spelen en de begeleiding foppen door belleke
trek te gaan doen. Het typeerde je zo. Dan moesten
we met jou mee naar de voordeur om dan te zeggen:
“Hoe, er is niemand? Ge hebt mij weer goed gefopt.”
En jij begon dan te schaterlachen: zalig.
Je bleef ook eeuwig jong. Als iemand je vroeg hoe
oud je was, zei je steeds 50. Al 13 jaar lang.
Om de 3 weken kwam Yvonne jou halen om
naar huis te gaan. Samen met Wappo,
je “vriendje” in de auto. Je genoot
zo van je bezoekjes thuis. En als
je dan terug kwam, vroeg je
altijd: “Hedde mij gemist?”
Nu kunnen we oprecht
zeggen: “Ja, Meen, we gaan
je missen.”
Een mooi verhaal eindigt
hier en nu. Het ga je goed.

Rozendries
2

Meen

Merel
2

Welkom!

Geboren
7 november - EMIEL
zoontje van Gertjan Van Hoppe (medewerker
verpleging) en Katrijn Jansen
19 november - MIES
dochtertje van Jens Van Beek (begeleider/
opvoeder) en Jasmien Nijs

Bryce woont sinds begin december op
Rozendries 2.
Onze jongste spruit
Lacht vaak honderuit
Auto rijden vindt hij leuk
Hiermee ligt hij ook in een deuk
Knuffels zijn gratis
We zijn heel blij dat hij er is

Overlijdens

Arthur

komt in 2018 tweewekelijks in de
weekends logeren op Rozendries.

DAGOPVANG

Victor komt sinds januari deeltijds in
dagopvang op Merel 2.

Tobias kwam tijdens de krokusvakantie twee
dagen mee draaien in dagopvang ’t Margrietje.
TIJDELIJKE OPVANG

Lucas kwam voor de eerste keer in
dagopvang op Klaverveld 4.

We boden crisisopvang aan één minderjarige.

Veerle

kwam twee keer mee warm eten in
de Boskapelstraat.

BEGELEIDINGEN

Er werd 1 begeleiding afgerond en 1 nieuwe
opgestart door ons mobi-team.

19 november - Jozef ‘Jos’ De Swert
vader van Rita De Swert (Merel 4)
30 november - Philomene ‘Meentje’ Olmer (Merel 2)
12 december - Tille Vermylen, moeder van Patrick
Verboven (Rozendries 1)
28 december - Rik Van Der Steen, vader van Marina
Van Der Steen (begeleidster/opvoedster)
5 januari - Jos Christiaensen, schoonvader van Leen
Eyckens (medewerkster keuken)
6 januari - Emiel Vervoort (Vos 7)
8 januari - Anna Thys, moeder van Annie Willems
(medewerkster actiteam)
8 januari - Jos Sysmans, vader van Rita Sysmans
(medewerkster nachtdienst)
10 januari - Lies Lefever, zus van Katrien Lefever
(begeleidster/opvoedster)
17 januari - Saskia Teugels (Rozendries 2)
17 januari - Fons Jacobs, vader van Carine Jacobs
(medewerkster poetsdienst)
23 januari - Magda Proost, schoonmoeder van
Christel Verhoeven (medewerkster HR)
2 februari - Emeri Defour, vader van Karla Defour
(medewerkster sociale dienst)

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!

Saskia

Meen, het zonnetje van Merel 2. Zoveel woorden om
je te omschrijven, maar woorden schieten nu tekort.
Die dag, dat verschrikkelijke telefoontje. Jij was er
niet meer: plots, weg.

Pensioen
Op 9 februari 2018 ging Julie Belmans
(medewerkster cliëntenadministratie) op pensioen.

Hier staan we dan….
Hoe vaak hebben we de laatste dagen gezegd: “Het
is goed geweest, rust maar. Ga maar naar de Moe en
de Nita (zus).” Want we zagen hoe moeilijk jij het had.
We kenden jou als iemand die graag op pad ging:
Naar ons moe, de ALLERBELANGRIJKSTE persoon in
jouw leven. Vrijdag was D-Day! Je ogen blonken als
we de pillenstrip in het borstzakje van je hemd staken
en je op de gang mocht gaan kijken wanneer ze kwam!
Of op café, en dan het liefst voor een colaatje of ne
goeie kriek. Of met de familie naar de visvijver. Of
meteen busje op uitstap met Het GielsBos, of op
vakantie.
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Altijd met een lach op je gezicht. De gebaren die je er
bij maakte waren voor de entourage duidelijk: Klaar
om er voluit voor te gaan!
Maar de laatste maanden was de oude vrolijke Miel
onherkenbaar… Ook al probeerden we jou nog te laten
genieten van je dag…. Dat werd steeds moeilijker.
Daarom hebben we er vrede mee en hopen… dat je
aan de overkant in goei gezelschap met een goei
kriekske nog een polonaiseke doet!

Vos
7

Miel

Noot van de redactie
Net voor het ter perse gaan van dit boekje moesten we op korte tijd
afscheid nemen van nog vijf van onze bewoners. We hebben even
overwogen om hier snel plaats vrij te maken om ook van deze mensen
nog afscheid te nemen, maar hebben besloten dat de omstandigheden
zo uitzonderlijk waren dat we er graag in een volgende editie
voldoende ruimte voor willen maken.
Dus Jan, Roger, Jean-Pierre, Jan, Maria we zijn jullie allesbehalve
vergeten!
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AGENDA
5 APRIL

SMOUTEBOLLENBAK IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

8 APRIL

GIELSBOSLOOP I.S.M. AFSTANDSLOPERS VOSSELAAR

18 APRIL EN 20 JUNI

MUZIEKNAMIDDAG IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

3 MEI

IJSSALON IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

VAN 9 T.E.M. 12 MEI

SPECIAL OLYMPICS TE MOESKROEN EN DOORNIK

VAN 24 T.E.M. 25 MEI

FINALEDAGEN NEKAREA IN HET GEMEENTEPARK TE BRASSCHAAT

31 MEI

DUBBEL FEEST! OPENING GRASLAND EN
VIERING 40 JAAR HET GIELSBOS

1 JUNI

PERSONEELSFEEST IN DE TENT OP DE PAARDENWEI

3 JUNI:

BRUNCH LIONS CLUB TURNHOUT IN
DE TENT OP DE PAARDENWEI

13 JUNI

BARBECUE IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

VAN 26 T.E.M. 29 JUNI

38STE AVONDWANDELVIERDAAGSE,
GEORGANISEERD DOOR DE
WSV BEEKAKKERS EN HET GIELSBOS

ONS
CARNAVALSFEEST
WAS WEER EEN
SCHOT IN DE ROOS!
AMBIANCE!

