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Voorwoord directie
Mensen duurzaam verbinden aan Ter Heide
Tijdens de maand januari grijpen we traditiegetrouw de Gezellenreceptie en ons personeelsfeest aan
om onze goede voornemens in de verf te zetten. Anders dan vorig jaar was dat we op een rechtstreekse
manier onze wensen en uitdagingen voor de ouders hebben overgemaakt. Dit gebeurde tijdens twee
infosessies in de maand januari. Meer dan 250 ouders waren aanwezig. Tijdens de infovergaderingen
hebben we het samen gehad over de gevolgen van de nieuwe situatie waarin Ter Heide zich bevindt
voor de bewoners, ouders en het aanbod van Ter Heide. Zoals iedereen ondertussen weet, is Ter Heide
vanaf 1 januari 2015 een Multifunctioneel Centrum voor Minderjarigen (MFC) en een voorziening met
een Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM).
Verschillende ouders merkten op dat een
professionele warme thuis in conﬂict kan
komen met het aanbieden van een ﬂexibele dienstverlening. Aan de ene kant

vragen onze bewoners een stabiele en
warme leefgroep. Aan de andere kant
zijn er bewoners die behoefte hebben
aan korte opvang zoals een paar dagen
komen logeren. De uitdaging zal zijn om
deze twee belangen goed af te stemmen
op elkaar en grenzen te trekken.
Na de infovergaderingen, tijdens de
afsluitende drink, hebben we heel wat
reacties bij elkaar gesprokkeld. Op basis van deze reacties concludeer ik dat
we voor helderheid hebben gezorgd en
dat we heel wat onzekerheden hebben
weggenomen. Ik wil alle ouders danken
voor hun aanwezigheid, interesse en
constructieve inbreng. We hebben heel
veel vertrouwen ervaren en dat doet
deugd.
Even terug naar de goede voornemens en
de nieuwjaarswensen. Mijn boodschap op
de drie plaatsen was dat Ter Heide zich
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vandaag in woelig water bevindt. Heel
wat veranderingen, lees hier bedreigingen, komen op ons af: onduidelijkheid
over onze toekomstige ﬁnanciering, opgelegde besparingen, de omgeving die
concurrentiëler wordt, …
De opdracht waar Ter Heide
morgen voor staat, is het
bieden van antwoorden
op deze veranderingen.
Ik zie de oplossing in
samenwerking en het
verbinden van mensen.
Ik ben ervan overtuigd
dat we doorbraken in
de leefwereld van onze
bewoners kunnen realiseren indien we de zes pijlers: ouders,
medewerkers, vrijwilligers/gezellen, externe partners, creativiteit/innovatie en
warmte/vriendschap samenbrengen en
bundelen in een duurzame symbiotische relatie.

Langs deze weg doe ik een oproep aan
iedereen die vandaag al betrokken is bij
Ter Heide. Ik zou graag willen dat jullie
het gastvrije, warme, professionele en
menselijke karakter van Ter Heide uitdragen naar de vele mensen die Ter Heide
nog niet kennen. En doe dit met hetzelfde enthousiasme en dezelfde energie
die jullie opbrengen voor Ter Heide.
Dus, als we er samen voor zorgen dat
we worden gekend en erkend als een Ter
Heide met veel gevoel en veel professionalisme, dan zorgt dat voor vertrouwen
en dan ben ik ervan overtuigd dat niet
alleen de mensen met een beperking de
weg naar Ter Heide vinden, maar ook
alle mensen die hetzelfde willen als wij.
Laat ons samen gaan voor het duurzaam
verbinden van mensen aan Ter Heide.
Op deze manier maken we samen het
verschil en de toekomst.
Paul Geypen,
Algemeen directeur

Gebruikersraad

Woordje van de Gebruikersraad
Aan het woord in deze editie is Marleen Vanderspickken, oudervertegenwoordiger van Linde 2.
Samen met Lea Agten is zij eveneens afgevaardigde van woonbuurt Linde in de Gebruikersraad.
“Omdat mijn zoon Jeroen, bewoner van
Linde 2, pas als volwassene instroomde in
Ter Heide was ik weinig vertrouwd met de
organisatie. Toen men mij vroeg als vertegenwoordiger van de Gebruikersraad zag
ik dit als een manier om Ter Heide dan ook
beter te leren kennen. Ik vind het daarbij
ook belangrijk om als ouder mee te worden betrokken. Het contact dat ik met
andere ouders heb via de Gebruikersraad
en ook via de Werkgroep Feestelijkheden, waar ik eveneens deel van uitmaak,
vind ik heel waardevol. Het doet deugd
mensen te ontmoeten die ook een kind
of familielid met een ernstige beperking
hebben, die in dezelfde situatie zitten,
hetzelfde meemaken.
In de Gebruikersraad werd recent uitgebreid stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen. Vooral de overgang naar FAM
en MFC en alles wat er nog zal volgen.
Het is veel wat er op ons als ouders, familie afkomt. Maar we zitten momenteel
in een periode van besparingen en het is
niet onlogisch dat dit voor iedereen geldt.
Het is echter geen ﬁjn gevoel om geconfronteerd te worden met wijzigingen in
de berekening van de bijdrage die niet
altijd logisch overkomen. Ook het feit dat
we niet goed weten wat er nog allemaal
op ons af gaat komen, baart mij wel wat
zorgen: gaat de ﬁnanciering die we in de
toekomst krijgen wel voldoende zijn om

hetzelfde te doen als
vandaag?
Anderzijds moeten we
toch ook voldoende
vertrouwen in de regering blijven hebben
dat de middelen die
onze kinderen gaan
krijgen in de toekomst,
voldoende blijven om
een kwaliteitsvol leven te leiden. Ook als
wij er als ouders niet
meer voor hen zouden
zijn. Want daar denk ik, als alleenstaande
moeder, toch wel regelmatig over na.
De nieuwe ontwikkelingen zijn ook voor
Ter Heide niet altijd even evident. De opdracht van de overheid om “meer mensen te helpen met dezelfde middelen” betekent vaak dat er andere gasten komen
logeren in leefgroepen. Dat is niet altijd
gemakkelijk voor ons als ‘vaste’ ouders.
Iedere ouder wil immers graag dat de
slaapkamer van de zoon of dochter alleen
voor hem of haar wordt gebruikt. Maar
voor ouders die op de wachtlijst staan en
opvang vragen is het wraakroepend te
weten dat ze niet kunnen worden opgevangen, maar dat er intussen wel veel kamers leeg blijven staan. Als ouders moeten we dan durven het vertrouwde los te
laten en het positieve te zien. Ik heb in

Sprokkelnieuws
Wist je dat...
de pedicure van woonbuurt Brikhof bij verrassing op de carnavalsfuif binnenkwam als carnavaliste?
Ze maakte deel uit van de kleurrijke groep van de Ridders van de Ceuleman. Zij animeerden de fuif in Brikhof.
Zo zagen we tot ons genoegen eens een andere kant van Kaatje Deckmyn!
(rechts op de foto)

de jaren dat Jeroen in Ter Heide is al een
paar keer ervaren dat er een verschil is
tussen wat ik als ouder belangrijk vind en
wat voor hem belangrijk is. Achteraf stel
ik dan vast dat ik mij veel zorgen gemaakt
heb voor niks.
Zelf ben ik heel blij dat ik de stap naar Ter
Heide heb gezet. Ik heb lange tijd thuis
voor Jeroen gezorgd, wat achteraf gezien
enorm veel van mij en van mijn intussen
overleden echtgenoot heeft gevergd. Ik
ben dan ook heel blij dat ik altijd beroep
zal kunnen blijven doen op Ter Heide, hoe
de verdere ﬁnanciering er in de toekomst
ook zal uitzien”.
Marleen Vanderspickken,
vertegenwoordiger Gebruikersraad,
woonbuurt Linde, campus Zonhoven

Organisatienieuws

Een nieuwe ﬁlm voor en over Ter Heide
Twee jaar geleden begonnen wij aan de voorbereiding van een nieuwe ﬁlm over Ter Heide. De opdracht
was tweeledig: laat eerst en vooral zien dat Ter Heide een warme thuis is voor de bewoners, hun ouders en
familie, voor de medewerkers, de stagiairs, de vrijwilligers en sympathisanten en zorg ervoor dat die ﬁlm
voor iedereen vrij toegankelijk en begrijpelijk is.
Dus vroegen wij aan een aantal mensen wat zij, elk op hun terrein, belangrijk vonden. De respons was hartelijk
en de oogst naar verhouding: wij
hoorden vele interessante suggesties
en we kregen er een karrenvracht
ideeën bovenop.

We namen alle therapieën, activiteiten
en hulpmiddelen onder de loep en we
maakten hieruit een selectie. Daarna
gingen wij praten met de betrokken
ouders, medewerkers en vrijwilligers en
wij knipten en plakten hun uitspraken
op maat van onze ﬁlm.

Zo kwamen wij in contact met veel
boeiende mensen en verzamelden wij
een massa beeldmateriaal.
Wij denken dat wij erin geslaagd zijn
uit al die informatie een herkenbare
ﬁlm te distilleren.
Het is een ﬁlm die – van het begin tot
het einde – iedereen aanspreekt door
prachtige, eerlijke beelden.
Rik Spaepen slaagde erin een ﬁlm te
maken die, naast de ﬁjne dingen in
Ter Heide, ook de realiteit van elke
dag in beeld brengt.
We nodigen je uit om de ﬁlm met een
open gemoed te bekijken en alle indrukken tot je te laten doordringen.
www.terheide.be/ﬁlm-thuis
Rik Spaepen, huiscameraman Ter Heide
Hilde Kubben, verantwoordelijke
stagebeleid en externe communicatie

Sprokkelnieuws
Wielrenners uit Tongeren
Vanwege hun passie voor het wielrennen en de belangstelling bij het uitbrengen
van “Groot Tongeren, een eeuw wielrennen” waagden auteurs Josy Deckers en
Michel Adams zich aan een vervolg.
Ditmaal beschrijven zij in een bundel van vier boeken met als titel “Historie der
Tongerse wielergoden” de wielerloopbaan van een selectie belangrijke Tongerse
profwielrenners. Hun meest frappante overwinningen worden er geïllustreerd
met veel foto’s. Het eerste deel verscheen in februari 2015 en had maar liefst 50
voorinschrijvingen.De auteurs schenken de winst van de verkoop aan een aantal
begunstigde organisaties, waaronder Ter Heide.
De boeken zijn afzonderlijk te verkrijgen aan 15 EUR per deel + 2,5 EUR verzendingskosten. Voor meer inlichtingen en bestelling van de exemplaren:
Josy Deckers, Nerembroek 50, 3700 Tongeren, tel. 012 23 90 62 of via e-mail
josy_deckers@hotmail.com
Overschrijving op rekening BE74 1043 6272 7507 (BIC NICABEBB) met vermelding
van naam en adres en het gewenste boekdeel.

Campusnieuws Genk

De Ninjakip van Benjamin
Eerlijk gezegd, tot voor enkele jaren wist ik niet wat ik me moest voorstellen bij een Ninjakip. Ondertussen weet ik het wel en het mag gezegd worden: ‘Het was een aardig beestje’. ‘Was’, wel te verstaan want
de Ninjakip ‘is niet meer’. Ze heeft het loodje moeten leggen door ouderdom en andere kwaaltjes ... Eerst
lukte het eieren leggen niet meer, kort er na werd het rondlopen al wat minder. Dan zou je denken, geef
dat beestje een wandelstok, maar een kip met een wandelstok is ook geen zicht. Dus verbleef het beestje
gewoon in zijn wei en werd het dagelijks met veel liefde verzorgd door Benjamin.
Benjamin is een bewoner van Huis 8 en hij
was zowat de ‘mantelzorger’ van de Ninjakip. Hij kreeg deze gitzwarte kip enkele jaren geleden en vanaf dag één waren Benjamin en de Ninjakip onafscheidelijk met
elkaar verbonden. Benjamin kwam, waar
nodig, op voor zijn bijzondere kip, zoals
het een echte mantelzorger betaamt.
Hij onderzocht zijn hele sociale netwerk,
lees hier woonbuurt Heuvel, om erachter
te komen hoe hij de Ninjakip het best kon
ondersteunen. De woongelegenheid van
het beestje werd in orde gemaakt, er werd
regelmatig voer gehaald, de kooi moest
ook al eens worden ontluisd en ga zo maar
door ...
En toch heeft de Ninjakip ondanks de allerbeste zorgen deze wereld verruild voor
de kippenhemel. Dat ze in de hemel is terechtgekomen staat buiten kijf want het
beestje heeft heel wat doorstaan. Regelmatig werd ze uit de kooi gehaald om te
worden gestreeld maar dat dat niet door
elke bewoner met evenveel zachtheid gebeurde, hoeft geen betoog. De kip heeft
Benjamin heel veel gelukkige momentjes
gegeven. ’s Morgens voor het ontbijt zag

je Benjamin ‘zijn’ Ninjakip
al verzorgen. Wanneer er
een pluimpje niet in de
plooi lag, wisten we dit
direct en moest daar ook
iets aan worden gedaan.
Het was mooi om zien
hoe Benjamin de Ninjakip
gelukkig maakte maar
ook omgekeerd.
Als laatste eerbetoon
heeft ze een plaatsje
achter haar weide gekregen. Een opvoeder,
met het hart op de juiste
plaats, heeft samen met
Benjamin een kippengraf
gemaakt. Van daar ziet
de Ninjakip nu hoe Benjamin voor haar opvolgster
zorgt. Benjamin is een kip
mogen gaan uitzoeken bij
een echte kippenboer en hij heeft er ‘echt
waar’ de allermooiste kip uitgekozen, blinkend met de veren in de plooi en ‘legklaar’.
Ter nagedachtenis aan zijn vorige kip heet
ook deze kip: NINJAKIP!

Dat deze kip ook in de kippenhemel zal
komen, staat nu ook al vast!
Patsy Haex, leefgroepencoördinator
woonbuurt Heuvel, campus Genk

Sprokkelnieuws
De pantoffelslofjes van Barbara
Wist je dat... pantoffels heerlijk warm en zo aangenaam zijn om te dragen maar... dat het
een doffe ellende is om tussen die standaard modellen iets te vinden dat geschikt is voor
de vorm van ieders voeten. In Ter Heide werd door de familie en medewerkers reeds veel
gekocht en aangepast, maar een pantoffel die goed rond de voeten blijft zitten dat is wat
anders. Handige mama van Barbara haalde haar brei- en naaigerief uit en ontwierp prachtige
‘pantoffelslofjes’, die aan alle eisen voldoen, zodat dochterlief warme voetjes heeft. Een aantal
groepsgenoten kregen ook een paar slofjes en zodra Rita eens 5 minuten tijd heeft maakt ze er nog een aantal! Rita wil haar
ervaringen graag delen met andere handige ‘Harriettes’, je kan contact met haar opnemen via Berk 1 in Zonhoven of via mail
rita.jaenen@telenet.be Dit kan misschien leiden tot het organiseren van naai- en breisessies ...?
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Campusnieuws Zonhoven

Snoezelen in Ter Heide
Het leven is mooi. Ik heb het geluk gehad heel mijn leven als vrijwilliger te mogen meewerken
aan het welzijn van de medemens. Zo heb ik een vijftiental jaren babymassage gegeven en heb ik
vele moedertjes geleerd hoe beter contact te hebben met hun kindjes. Met veel bewondering heb
ik gezien wat een invloed deze massage had op de baby’s maar tevens ook op de moeders die ik
mocht begeleiden.
Sinds enkele jaren tracht ik ook mijn
steentje bij te dragen aan een betere
levenskwaliteit voor de “Gasten“ van
Ter Heide. Omdat ik een positief effect
ervaren heb bij het geven van een aangepaste kindermassage aan Barbara,
dochter van Rita Jaenen, ontstond op
een gegeven moment de gedachte:
waarom zouden we dat ook niet kunnen toepassen in Ter Heide door enkele keren in de maand op een heel
eenvoudige wijze massage te geven?
We geven dat nu de mooie naam
“Snoezelen”.
Snoezelen kan een bijzonder weldadige uitwerking hebben; het kan de
spieren en gewrichten verstevigen,
wat zeer goed is. Ook het menselijk
contact kan wonderen doen zowel
voor de patiënten als voor hen die de
kans krijgen om deze massages toe te
dienen.

Vorige week kreeg ik een
nieuw meisje om te snoezelen. De eerste vijf minuten
was zij gespannen en bleef
ze tandenknarsen. Even
daarna werd ze kalm en
ontspannen. Het knarsen
was gedaan en ze strekte
zich uit. Haar handen gingen spontaan open en zo
kon ik ook haar handen en
vingers masseren. Een ontspannen gezichtje kwam
tevoorschijn en we kregen
zelfs oogcontact. Heerlijk!
Wat er dan in je omgaat,
is niet te beschrijven: overgelukkig en zo’n voldoening! Voldoening omdat
je beseft dat je een persoon dat geluk hebt kunnen geven.
Contact is zo belangrijk, zeker voor
deze bijzondere mensen.
We zijn nu met enkele vrijwilligers en
telkens kijken wij ernaar uit om naar Ter
Heide te gaan om een uurtje te snoezelen. Ook dat is een wonder omdat
het in het begin niet vanzelfsprekend
is en je je schroom moet overwinnen
om met deze mensen te werken.
Het brengt je ook nieuwe vrienden
want na het snoezeluurtje drinken we
samen nog een tas kofﬁe en vertellen
elkaar hoe zalig het weer was in de
snoezelruimte samen te zijn en van de
sfeer te genieten.
Wil je meedoen, vertel het aan Tony
Antheunis!
Denise Dens, vrijwilligster,
campus Zonhoven
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Campusnieuws Zonhoven

Op vrijwilligerswerk staat geen leeftijd
Binnen de campus Zonhoven zijn er dagelijks heel wat vrijwilligers in de weer. Als ik mijn map met
vrijwilligersovereenkomsten er op nakijk, tel ik er 72. De meesten onder hen dragen hun steentje
bij op het vlak van activering van onze bewoners zoals ﬁetsen, wandelen, massage, wandelen
met honden, muziek maken, ...
Sommigen komen 3x per week, anderen
komen 1x per maand. De meesten
komen echter wekelijks. In het licht
van “De week van de vrijwilliger”
kunnen we hier alleen maar dankbaar
voor zijn. Je kunt je haast niet meer
voorstellen wat we zonder hen zouden doen!
Regelmatig komen vrijwilligers met
taarten aandragen als er weer een
jaartje bijkomt. Dat is natuurlijk altijd
leuk. De meesten van onze vrijwilligers zijn “jong” gepensioneerden en
verjaren is helemaal niet erg.
“Zolang we nog kunnen komen, zijn
we bij de goei”, is een zin die we bij

dergelijke gelegenheden nogal eens
horen. Zo ook bij onze oudste vrijwilliger, Piet Lalieu.
Piet is de grootvader van Ineke van
Spar 1 en komt nog wekelijks ﬁetsen
met onze bewoners. Elke maandagvoormiddag is hij paraat. Bijzonder is
wel dat Piet onlangs 86 jaar geworden is. Maar dat is er zeker niet aan te
zien. Via deze weg willen we Piet proﬁciat wensen en hem en alle andere
vrijwilligers danken voor hun inzet.
Mercikes!!
Tony Antheunis, activeringscoördinator
campus Zonhoven

Theo 60 jaar
Theo Neyens, leefgroepencoördinator van woonbuurt Linde, werd 60 jaar op dinsdag 24 februari
2015 en dat konden de collega’s niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wat is er mooier dan een gedichtje om iemand in de bloemetjes te zetten?!
Theo
Dit had je misschien niet verwacht
maar wij hebben aan je gedacht.
We weten dat je niet graag in de belangstelling staat
maar vandaag is het een dag die niet zomaar voorbij gaat.
Jij wordt vandaag gevierd
daarom is er zo mooi versierd.
60 worden is iets speciaal
daar hoort een cadeautje bij van ons allemaal.
Zakgeld beheren, lijsten goedkeuren
en luisteren naar de opvoed(st)ers die zeuren.
Sportief als je bent
ben je met de ﬁets overal bekend.
Je weet wel welke bureau je moet kiezen
zo heb je daar alle vrouwen in de smiezen.
Blijf nog maar een tijd aan ’t werk
dat houdt de Linde nog sterk.
De collega’s van woonbuurt Linde

Campusnieuws Zonhoven

Ter Heide neemt allerlaatste Ford
Galaxy voor het eerst in gebruik
Ford Genk liet de productie van de twee laatste wagens niet onopgemerkt voorbijgaan. In november en december 2014 kregen alle Fordmedewerkers de mogelijkheid om met een speciale stift hun
handtekening op de witte karossen achter te laten. Deze karossen werden terug in het productiesysteem gebracht om een ‘klaarlak’ te krijgen.
De S-Max werd, als blijvende herinnering aan Ford Genk, geschonken aan
de stad Genk.

De Galaxy werd aan Ter Heide Genk
geschonken vanwege het feit dat
Ford en de toeleveringsbedrijven Ter
Heide al jaren een
warm hart toedragen. Ze hadden dan ook de
wens om hen nog
een laatste keer
te steunen.
Deze unieke wagen werd 20 januari 2015 in de
namiddag voor de

eerste keer in gebruik genomen door
Ronny Palese en de bewoners van
Woning 43 van het Woonerf in Zonhoven.
Zij gingen een beetje toeren in de
omgeving en kregen onderweg veel
belangstelling!
’s Avonds vertrok Reinhilde Van Doren
met de bewoners van Woning 42
voor een bioscoopbezoek.
Succes gegarandeerd!
De spits is eraf, vanaf nu wordt de
wagen dagelijks gebruikt, zie onderstaand artikel.

Uitstap Spar 1 en Linde 1
Dat de werknemers van Ford Genk de laatste Ford Galaxy schonken aan Ter Heide was in januari
wereldnieuws in Limburg. Wij, als medewerkers van Ter Heide, krijgen er dan ook niet genoeg van
om hierover te praten en van het één komt het ander ...
“Wij” zijn ex-collega’s van de Linde, intussen is één van ons (Rianne) uitgezwermd
naar Spar 1. Wij willen met de nieuwe
wagen op dagtocht! Wij willen “de Maaskant” deze auto laten zien ... volledig
gesigneerd door de laatsten der Fordarbeiders. Wij willen onze bewoners hiervan laten genieten. Wij willen contacten
bevorderen tussen bewoners, creatief zijn
en openstaan voor vernieuwing!
Nadat we alles hadden geregeld (data,
uren, bewonersaantal, bestemming, enz.),
vertrokken we. Ons eerste doel was Peter
Van Oeteren bezoeken. Peter is Gezel van
Ter Heide en ex-medewerker van Ford. Hij
was de man die alle contacten en giften
regelde tussen Ter Heide en Ford. Langs
deze weg wilden we hem nog eens bedanken voor al het goede en mooie dat
hij voor Ter Heide realiseerde. Daarna zijn

we “traag” (tja, we hadden nogal veel
bekijks met de wagen en dat vonden we
leuk) doorgereden naar Maaseik, waar
we met nog een andere ex-collega, Rita,
geluncht hebben bij “Vic”, de nonkel van
Chris, bewoner van Linde 1. We hebben
een wandeling gemaakt in de stad, wat
gewinkeld, een kofﬁetje gedronken wat
Anita natuurlijk zeer
apprecieerde ..., enz.
Onze bewoners genoten van dit alles en van
elkaar, ze zorgden voor
elkaar, Erasmo hielp
spontaan Sophie met
haar jas aan te doen.
In de auto werd er verteld, gelachen en zelfs
geknuffeld! Tevreden
bewoners, tevreden

medewerkers, of is ‘t andersom?!
Het maakt niet uit, we hebben weer
volop genoten en daar draait het toch
allemaal om.
Viviane Derhaeg, leefgroepmedewerker
Linde 1 en Rianne Caris, leefgroepmedewerker Spar 1, campus Zonhoven

Campusnieuws Zonhoven

Lut Vanhoudt op pensioen
Oei, oei, oei ons Lut gaat met pensioen ...
Wat moeten we nu toch gaan doen!
Ons veel in ons koppeke gaan steken,
want Lut was iemand die voor het goed van de mannekes nooit iets zal vergeten.
Ze is een opvoedster eerste klas
en heeft het liefst dat alles tot in de puntjes in orde was.
Wil je iets weten over de gasten en het reilen en zeilen
op Spar 2,
vraag het maar aan Lut,
zij geeft je de correcte uitleg mee.
Het mentorschap nam zij heel serieus, haar Dédéke en
Andréke kwamen niets tekort, hun wensen werden
altijd vervuld,
met veel liefde en geduld.
Samen met de mannen op kamp was altijd een feest,
maar uitslapen is er voor Lut nooit bij geweest,
iedere morgen was ze altijd vrolijk en vlijtig als eerste
van de partij,
haar energie geraakte nooit op,
en dat zonder Redbull, is dat niet top!
Dat we je gaan missen, daar mag je zeker van zijn, maar
we gunnen jou een welverdiend pensioen,
waarin je tijd hebt om nieuwe dingen te doen.
Een cursus yoga, computer of noem maar op,
het leven na Ter Heide houdt beslist niet op.
Tijd voor jezelf, kinderen en kleinkinderen komt er nu
aan ...
en toch laten we je met veel pijn in het hart gaan.

Lut, we wensen je nog vele gezonde jaren toe, en spring
tussen door eens op de ﬁets
richting Ter Heide, hé,
dan zijn ons mannekes en wij beslist tevree ...
Heel veel liefs van ons allemaal.
Bewoners en collega’s Spar 2, campus Zonhoven

Muziekcafé: The Broomsticks”
De laatste vrijdag van de Krokusvakantie was het weer verzamelen geblazen in de sporthal en feestzaal in Ter Heide Zonhoven.
Die dag organiseerden we voor de zoveelste keer een “Muziekcafé” en dan weten intussen heel veel van onze bewoners wat
er te doen is.
Voor sommigen betekent het lekker
wat chips eten en een cola drinken,
anderen staan te popelen om de micro
ter hand te nemen en mee te zingen
met de band. Deze keer was er een
optreden van “The Broomsticks”.
Harry Potter-fans weten intussen dat
dit “De bezemstelen” betekent, maar
voor de rest moesten we er niets achter zoeken.
Het repertoire was vooral gericht op

de oudere bewoners met een betere
kennis van het vervlogen “Vlaamsche
lied”.
Dit was natuurlijk recht in de kaart
van Joske Vanderhoydonks, een fervente aanhanger van dit genre.
Is er een “nieuwe bezemsteel” geboren?
Tony Antheunis,
activeringscoördinator campus Zonhoven

9

Campusnieuws Zonhoven

Beauty-dag in Woning 43
Op een koude winterdag werden de bewoners van Woning 43 weeral in de watten gelegd.
‘s Morgens mochten ze iets langer blijven snoezen in bed, om dan in pyjama aan een mooi gedekte
tafel aan te schuiven. Er werd gesmuld van de lekkere kofﬁekoeken, croissants en pistolets, die de
warme bakker (Cindy) ondertussen had gehaald.
Intussen was de badkamer lekker opgewarmd, het bubbelbad al aan het
bubbelen, allen klaar voor de start.
In ‘Salon De Living’ werden de lichten gedoofd, de kaarsjes aangesto-

ken, een rustig muziekje opgezet.
Hier was alles klaar voor een heerlijk
warme hotstone massage.
Vervolgens werd er doorgeschoven
naar de barbier die op ouderwetse

manier de baarden onder handen
nam. De gezichten konden verder
ontspannen onder een lekker warm,
vochtig doekje.
Dan drongen de geuren van badschuim in de neuzen van de bewoners,
nu konden ze verder chillen in de badkamer waar de bubbelmat hen een
jacuzzi-gevoel gaf. Meteen kregen ze
een idee van hoe het moet zijn in de
zevende hemel.
De bewoners maakten dan ook al snel
een nieuwe afspraak bij het massageteam, dat er ook ten volle van had genoten. Afspraak staat genoteerd voor
de volgende kille of natte dag.
Cindy De Caluwe en Nicole Blonski,
het massageteam van Woning 43,
campus Zonhoven

André Kerckhoven op pensioen
Op 17 september 1952 werd André geboren in het noorden van onze provincie,
in Lommel.
In 1969 studeerde André af aan het
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Technisch Instituut van het Kempens
Mijnbekken te Beringen, aansluitend
heeft hij nog een jaartje sanitair bijgestudeerd. Hij heeft de nationale militie
enkele
gedurende
jaren vervoegd om
daarna aan de slag
te gaan bij Traﬁlaco.
In een volgende levensfase heeft hij
zich dan over een
periode van 10 jaar,
net als zijn vader,
“verdiept” in de
mijn.
Van 1990 tot 1998
is André gaan proefdraaien in de technische dienst van

Hengelhoef. Toen hij de knepen van
het vak daar onder de knie had, is hij
gestart in Ter Heide.
André is vooral gekend als een integere
collega, die zijn tuinwerk met hart
en ziel deed, iets wat zeker zichtbaar
was wanneer je op de campus Zonhoven
kwam.
André was ook iemand die bekommerd was over zijn campus. In de
wintermaanden stond hij al om vijf
uur op, om het weer op te volgen, zodat hij tijdig kon ingrijpen als het glad
was of als er sneeuw gevallen was.
André, het ga je goed en geniet van
je pensioen!
Je collega’s van de technische dienst

Campusnieuws Borgloon

Schoolvervangende
dagopvang in Meers 3
Meers 3 is in januari 2014 in campus Brikhof te Borgloon van start gegaan als dagopvang voor kinderen met autisme en een verstandelijke beperking. Na één jaar werking stellen we jullie graag onze
missie en visie, met aangepaste inhoudelijke werking voor.
De doelgroep van Meers 3 bestaat dus
uit minderjarigen die omwille van hun
autisme en verstandelijke beperking
(en aanverwante problematiek) niet
(meer) kunnen functioneren binnen
een schoolse omgeving.
Wij bieden inhoudelijk 2 modules
schoolvervangende dagopvang aan:
1. De ontwikkelingstimulerende
module
In deze vorm bieden wij kinderen met
autisme en een verstandelijke beper-

Foto 1
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king een professionele, multidisciplinaire,
ontwikkelingsgerichte
en autisme-speciﬁeke
dagopvang aan. Deze
module is er voor kinderen met nog heel
wat ontwikkelingsmogelijkheden. De daginvulling is gebaseerd
op basis van de individuele behoeftes van
het kind.
Leerdoelen worFoto 2
den op maat van
het kind aangeboden, de nadruk
ligt op het aanleren van functionele vaardigheden in functie van
een zelfstandiger leven. Huisonderwijs wordt als methodiek ingezet als vervanging van de niet
schoolomgeving.
aangepaste
(Foto 1)
Hiernaast is er voldoende oog
voor ontspanningsactiviteiten en

maatschappelijke inclusie. (Foto 2)
2. De dagbestedingsmodule
In deze vorm bieden wij kinderen met
autisme en een verstandelijke beperking een professionele en autismespeciﬁeke dagbesteding aan. Bij dit
aanbod staat behoud van vaardigheden centraal. De nadruk ligt op een
zinvolle en aangename dagbesteding

Campusnieuws Borgloon

Foto 3

met oog op vrijetijdsinvulling,
maatschappelijke inclusie en voorbereiding op de volwassenwerking.
(Foto 3 en 4)
Het verschil met het aanbod in een
andere leefgroep voor schoolvervangende dagopvang binnen Ter
Heide, is de materiële en sociale autisme-speciﬁeke context waarbinnen de dagbesteding wordt aangeboden. (Foto 5)
Binnen beide opvangvormen staan
we in voor:
• Een warme opvang in een gezins-

Foto 4

aanvullend klimaat.
• Een gevarieerde dagbesteding
met activiteiten op maat van elk
kind. Het zoeken naar zinvolle
vrijetijdsbesteding en deelname
aan maatschappelijke activiteiten
vormen twee belangrijke pijlers
van het aanbod.
• Het ondersteunen en versterken
van de ouders en het netwerk van
elk kind.
Anneleen De Becker, zorgcoördinator
Meers 3, campus Borgloon

Sprokkelnieuws
Ter Heide werd genomineerd voor BNP Paribas
Fortis Foundation Awards 2014
Op 28 januari 2015 vond de uitreiking plaats van de Awards
2014 van BNP Paribas Fortis Foundation. Bij de laureaten
was Meers 3, een leefgroep voor kinderen en jongeren
met autisme en verstandelijke beperking. In 2014 opende Ter Heide een nieuwe afdeling gericht op de opvang
van kinderen en jongeren met autisme. Deze doelgroep is
maatschappelijk kwetsbaar omdat er weinig mogelijkheden
voor dit soort gespecialiseerde autisme-opvang zijn. Om de
kinderen de kans te geven om bij mooi weer ook educatieve activiteiten buiten te doen of om buiten te spelen, wil
Ter Heide een buitentuin met speelplaats aanleggen.
Ter Heide ontving voor haar project “Buitenspeelplaats
voor Meers 3” het mooie bedrag van 10.000 EUR.

Foto 5

Plopsa here we come …
Caroline heeft alles netjes voorbereid, we kunnen met een gerust hart naar Plopsa Hasselt vertrekken.
Dit jaar hebben we er enkele nieuwe kindjes bij: Rosa, Yune en Nida. Onze andere kinderen kennen het
al van de vorige bezoeken, maar dit is en blijft één van de plezantste uitstappen van het jaar.
Marisa heeft Bumbalu eens goed
geknuffeld en Bumba kijkt met een
goedkeurend oog toe. Rosa heeft
rustig genoten van de kabbelende
bootjes. Melissa, Marisa, Louise,
Yune, Nida en Dennis hebben plezier

op de hoge glijbaan.
Voor de durvers staat een tocht met
de snelle trein natuurlijk ook op het
programma.
Wat uiteraard niet mag ontbreken aan
deze uitstap is een ritje op de imposante

draaimolen …
Komaan, Plopsa … nog een ritje voor
de kinderen van de Meers!
Team Meers 1 & 2,
campus Borgloon

Sweet 18 – Maren Uldal – Meers 3
Maren heeft wel een supermooi cadeau van haar
familie gekregen.
Check deze taart eens, is ze
niet ‘prachtig’?!
Ik vind dat deze zeker een
plaatsje verdient in ons Ter
Heide nieuws.
Maren nogmaals een dikke
proﬁciat van ons allemaal
Cynthia Gilissen,
administratief medewerker,
campusondersteuning
Borgloon

Campusnieuws Borgloon

Hoe wordt 2015 ingezet in Brikhof?
Wel, wij vieren het zo …
Dit kan niet zonder het aftellen, dat
hoort er natuurlijk bij.
Iedereen telt hardop, zelfs luidkeels
mee: 10 … 9 … 8 … 7 ……… 1…
Happy New Year!
Iedere leefgroep heeft wat lekkers voorzien, het één al lekkerder dan het ander.
Kidibul bubbels voor iedereen, er wordt
geklonken op een nieuw jaar. De wen-

sen worden in het rond gestrooid,
goede voornemens worden gemaakt.
De koekjestaart van Brik 1 is de topper, die is als eerste eraan.
Restjes … nee hoor, die hebben we
niet overgelaten!
Cynthia Gilissen,
administratief medewerker
campusondersteuning Borgloon

Carnavalsfuif Sint-Truiden
Van voor naar achter, van links
naar rechts, van boven naar
onder … en zo kunnen de bewoners en medewerkers van ’t
Brikhof urenlang doorgaan.
Op de carnavalsfuif in Sint-Truiden was
iedereen verkleed in een vrolijke en
kleurrijke outﬁt met daarbij een passende feestmuts.
Laura vond het allemaal de max, kijk
eens hoe ze glundert van plezier!
Voor sommige bewoners was het een
blij weerzien met bewoners van andere
voorzieningen.
We hebben in Sint-Truiden ﬂink ‘gas gegeven’ en eens laten zien dat we er in
Hoepertingen ook wat van kunnen!
Team Brik 5, campus Borgloon

Brik 5 naar het autosalon
Het jaarlijks ‘wagen-Mekka’ is voor veel
mannen een evenement om naar uit te
kijken, ook voor een aantal ‘mannen’ in
Ter Heide!
Op vraag van enkele bewoners trok
Brik 5 dan ook richting het autosalon in
Brussel.
Veel oh’s en ah’s bij het zien van die blitse,
blinkende bolides.

We regelden het dat iedereen eens kon
plaatsnemen in of op de nieuwste motorvoertuigen.
Voor alle duidelijkheid: de verleiding
was groot tussen al die fantastische machines, maar we kwamen toch met de
trein terug naar Brik 5!
Team Brik 5, campus Borgloon

15

Ter Heide goes European
De laatste jaren neemt de ‘Werkgroep Personeelsfeest’ een thema met (vrijblijvende) dresscode in de
uitnodiging op. De keuze voor 2015 viel op ‘Ter Heide goes European’. Dit was alles behalve een politiek
statement! Vanuit organisatorisch uitgangspunt leek het een leuk idee waar je alle kanten mee uit kan
betreffende kledij, aankleding van de feestzaal en aangepast themabuffet.
Onder leiding van Bjorn Thevissen zorgde
de grootkeuken in Genk voor een heerlijke maaltijd. Het was niet eenvoudig
om voor maar liefst 400 medewerkers
4 verschillende landen in buffetvorm

voor te stellen. Het resultaat mocht er
zijn. Een dikke proﬁciat hiervoor! Voorafgaand werden de jubilarissen met een
afzonderlijke receptie in de bloemetjes
gezet en onder luid applaus van de aan-

wezigen traden zij de feestzaal binnen.
De welkomspeech van Paul Geypen was
kort en krachtig, waarna het feest kon
beginnen!
Dit jaar werd D.J. KURT geboekt, de

Personeelsfeest
dansvloer stond van begin tot einde vol,
hetgeen aangaf dat de muziek in de
smaak viel!
Een aantal ouders van de Werkgroep
Feestelijkheden stonden in voor de bediening van het koude buffet en waren druk in de weer met opruimen en
afwassen. De vrijwilligers/vrienden van
Raf Canini, die jaarlijks de toog bemannen, hadden eveneens de handen vol.
De medewerkers die dit jaar ‘van dienst’
waren om een handje te helpen, deden
dit uitstekend, met complimenten van
‘hulpouder’, Rik Vanhove. We mogen
de organisatorische insteek van onze

‘tafelverdelingspecialist’, Tony Antheunis,
en de ondersteuning die wij kregen
van de medewerkers van de technische
dienst en onderhoud niet vergeten. Zij
stonden mee in voor de opbouw van de
feestzaal en hielpen nadien (samen met
medewerkers van campus Zonhoven) bij
het opruimen.
Wat het personeelsfeest volgend jaar
zal bieden, is nog een vraagteken. Het
wordt een uitdaging om steeds beter en
creatiever te zijn.
Hilde Kubben, verantwoordelijke
stagebeleid en externe communicatie

Medewerkers 25 Jaar
Anne-Marie Croymans (MDT Berk/Spar)
Bernadette Surleraux (Eik 4)
Brigitte Vaes (Huis 4)
Caroline Smets (Meers 1)
Hilde Klompers (MDT Berk/Spar)
Katrien Janssen (Berk 3)
Magda Swinnen (nachtdienst Zonhoven)
Marielle Vanham (Huis 5)
Myriam Moerloos (ZC Brikhof)
Patsy Haex (LC Heuvel)
Paul Geypen (Algemeen directeur)
Veerle Mombers (nachtdienst Heuvel)
Veronique Balas (Brik 4)
Yolanda Conaert (Henis 3)
Yolanda Keppens (Eik 3)

Medewerkers 10 Jaar
Alain Hansen (Technische dienst Zonhoven)
Christel Thewissen (Onderhoud Tongeren)
Claudia Burgio (Huis 1)
Cosetta Milazzo (Onderhoud Genk)
Femke Vanhaeren (Linde 5)
Hilda Eertmans (MDT Linde)
Ingrid Paques (Onderhoud Borgloon)
Jack Moreas (Henis 4)
Jaak Cornelissen (Technische dienst algemeen)
Kristof Caubergs (Huis 8)
Laura Metten (Grootkeuken Genk)
Linda Nicolaij (Huis 3)
Marc Houben (Technische dienst algemeen)
Marijke Janssens (Eik 4)
Nathalie Metten (Eik 3)
Nele Vanderlocht (MDT Berk/Spar)
Pierre Willaert (Technische dienst algemeen)
Renaat Roebben (Technische dienst Genk)
Tamara Philippaerts (Linde 4)
Vienna Beckers (Henis 5)

Op pensioen
Christiane Vandereyt (Huis 1)
Jan Daniels (Technische dienst Zonhoven)
Pierre Carolus (Technische dienst Zonhoven)
Pierre Cremers (Technische dienst algemeen)
Raymond Jame (maatsch. werker Henisberg)
Rita Martens (Linde 1)
Rita Metten (Onderhoud Genk)
Rudi Kaelen (Verantwoordelijke technische dienst)
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Diane en Guy stappen van Lissabon
naar Santiago de Compostella
In mei 2013 stapten wij al van Léon naar Santiago de Compostella (ongeveer 350 km van de Camino Frances). Dit was voor ons een unieke ervaring: loslaten, rust, stilte, ontmoetingen met andere
pelgrims, zelf stil worden en genieten van de natuur in al zijn facetten, blij zijn dat wij nog kunnen wandelen, en vooral dankbaar zijn. Waarom zouden wij onze volgende Camino niet wandelen
voor het goede doel, opperden wij.
Wij stelden onze plannen voor aan Frank
Smits, directeur zorg Ter Heide, en kregen
dadelijk zijn steun en medewerking om
dit project uit te werken.
Volgens de missie van Ter Heide is het organiseren van een zinvolle dagbesteding
en activiteiten buitenshuis een middel om
bewoners deel te laten uitmaken van de

samenleving of om de samenleving binnen Ter Heide te brengen. Als vrijwilliger
ondersteunen wij dit activeringsaanbod
door als “vrijdag-vrijwilligers” in de campus Henisberg ons steentje bij te dragen.
Daarom willen wij speciaal voor deze gasten onze Camino Portugués wandelen in
de periode april - mei 2015 (620 km).

De heer Paul Kumpen, gedelegeerd bestuurder van de ﬁrma Kumpen NV te
Hasselt, nam het peterschap op zich voor
deze bijzondere actie.
Mogen wij ook jullie om ﬁnanciële steun
voor onze tocht vragen zodat er op Ter
Heide weer een extra project kan worden
gerealiseerd. Elke bijdrage geeft een bijzondere meerwaarde en is een extra motivatie om deze Camino – gesteund door
jullie allen – te kunnen stappen.
Voor elke storting op rekening van Ter
Heide, ongeacht het bedrag, met vermelding van ‘Steun Santiago de Compostella’ zeggen wij: DANK U WEL!
Voor stortingen vanaf 40 EUR ontvangt u
een ﬁscaal attest.
Rekeningnummer:
BE90 0910 1151 4232
Bic-code: GKCCBEBB
Diane Lesire en Guy Collas,
vrijwilligers Berg 6 en Henis 5
campus Tongeren

Sprokkelnieuws
Een warm dankjewel vanwege Oxfam!
In de vorige editie van Ter Heide nieuws deden we een oproep voor het inzamelen van oude leesboeken, ten voordele
van de Oxfam tweedehands boekenwinkel in Hasselt. Zij gebruiken de opbrengst van de boeken voor goede doelen. Via
deze weg wil de heer Guy Hendrickx, vrijwilliger in Ter Heide en bij Oxfam, iedereen bedanken die tot nu toe al boeken
heeft geschonken. Uiteraard zijn alle boeken (geen schoolboeken) nog steeds welkom. U kunt ze bezorgen aan Tony
Antheunis , activeringscoördinator campus Zonhoven, of op het onthaal van de verschillende campussen.
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‘Bimmen’, dé nieuwe activiteit!
Een sfeer van gedimd licht en rust ... Eventjes laten we de dagelijkse rompslomp achter ons en
geven we ons over aan een klankspel van muziek en aanraking ... Sinds het najaar 2014 is BIM
een feit in Ter Heide Henisberg. BIM is de afkorting van ‘Beleven In Muziek’. Het uitgangspunt is
dat de bewoner de muziek tijdens de muziekactiviteiten op het lichaam ervaart.
BIM is een manier van werken met
muziekbeleving voor mensen met meervoudige beperkingen. De begeleider van
de muziekactiviteit vertaalt een klankeigenschap die in de muziek te horen is – zoals
bijvoorbeeld sterk-zacht of vlug-langzaam
– direct in een aanraking op het lichaam
van de persoon. Hierbij gebruikt hij verschillende materialen of zijn handen.

De manier waarop de begeleider het materiaal of zijn handen gebruikt, is afgestemd
op de gekozen klankeigenschap en de
sfeer van het muziekstuk. Zo rollen we op
het ritme van de muziek van ‘Le Moulin’
met een zachte bal over het lichaam van
de bewoner. De klankeigenschappen van
de muziek geven ons richtlijnen om trage
of vlugge bewegingen te maken. Op het
ritme van ‘The tiny feetwalk’ gaan
we zacht of hard kloppend met
een donzige handschoen over
het lichaam van de bewoner.
En dan de praktische kant van
het verhaal?
Deze willen we staven met uitspraken na een vorming BIM bij
onze eigen medewerkers:
”zalig”, ”heerlijk”, ”rustgevend”,
”doe nog maar eens”,

stilte ... “hm, nog even nagenieten”, ”dit
is zeker iets voor onze mannekes!!!”
Spreekt dit niet voor zich?
Onze eigen ervaring en de uitspraken van
ons ‘gevormd’ personeel geven ons een
extra boost om in te zetten op BIM voor
onze bewoners. En ook bij onze bewoners
merken we duidelijk vrolijke gezichten,
ontspanning in het hele lichaam en intens
genieten. BIM creëert (diepe) relaxatie,
rust en zou zelfs de pijn kunnen verminderen ... Reden te meer om dit in de hele
organisatie te lanceren. En het enthousiasme werkt aanstekelijk in heel Ter Heide.
Vormingen zijn ondertussen gepland in
alle woonbuurten, over de meerwaarde
van BIM twijfelen we niet langer!!!!
Hilde Neesen, zorgcoördinator woonbuurt
Henisberg, campus Tongeren

Tweemaal brunch op Nieuwjaar!
Om het nieuwe jaar goed in te zetten hebben de therapeuten van woonbuurt Henisberg de bewoners,
de medewerkers en de vrijwilligers verwend met een brunch, en dit zelfs twee keer!
Voor alle duidelijkheid: onderstaande
ging tweemaal door voor andere leefgroepen!
De eerste keer stonden croissants,
chocoladebroodjes, quiche, ... op het
menu. Enkele dagen later waren het
dan weer varianten van gemixte voeding en moussekes, die vlot werden
ingelepeld.
En of het een gezellige bedoening
was!
Stoelen werden verschoven voor een
leuke babbel, nieuwjaarswensen werden uitgewisseld.
De vrijwilligers hoorden er als vanzelf

bij; ze gingen meteen
met de andere medewerkers aan de slag om
de bewoners te laten
proeven van al die lekkernijen. Veel bewoners
kregen dan ook meer
dan één portie en tegen
dergelijk verwenfestijn
kan geen nieuwjaarsreceptie op!
Guido Massonnet,
coördinator campuswerking Zuid-Limburg

Campusnieuws Tongeren

Traditioneel zomerfeest wordt feestweekend!
Na vele versies van het gekende ‘zomerfeest’ te Tongeren, als traditionele afsluiter van het werkjaar,
vond het organisatiecomité van het zomerfeest dat het hoog tijd was voor iets helemaal anders.
We kiezen dit jaar voor een formule van
twéé dagen feesten in plaats van één
feestdag.
Ook de inhoud van het feestprogramma
krijgt een nieuw concept!
Vrijdag 19 juni 2015 vanaf 14.00 uur
verwachten we de bewoners op de festivalweide voor de tweede editie van
“Festivalitis”.
Naast “free-podium optredens” van
onze bewoners, treedt ook Manuel
Van Oppen op. Manuel is frontman van
Koyle (en tevens kinesist in Ter Heide
Genk).
Vanaf 15.30 uur zijn ouders, familie, vrij-

willigers, stagiairs en andere sympathisanten welkom voor het “Free podium”
op de festivalweide. Vanaf 17.00 uur is
er een lekkere barbecue voor iedereen.
Vooraf inschrijven via secretariaat.
tongeren@terheide.be of 012 398380
met vermelding van ‘Festivalitis 19-6-15’
Op zaterdag 20 juni 2015 richten we
ons ook wat meer tot de sportievelingen.
We willen het succes van de bloesemtocht van 2014, in een meer zomerse
versie, evenaren met een ‘Zomertoertocht’.
Naast de sportieve recreatieve ﬁetser

richten we ons dit jaar eveneens op
gezinnen die willen genieten van een
‘gezinsﬁetstocht’.
Vanaf 08.00 uur is het mogelijk om voor
de ﬁetstochten in te schrijven (tochten
tussen 25, 60 en 100 km ).
Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar start
om 14.00 uur een heuse ‘stepkes-race’
(met eigen step).
Er is leuke animatie voorzien voor alle
kinderen. We voorzien ook frieten, hotdog en taart voor de hongerigen.
Er zijn meer dan voldoende redenen
om vrijdag 19 en zaterdag 20 juni 2015
naar de campus Henisberg in Tongeren
af te zakken!

Gezellennieuws

15de Mosselfestijn overweldigend succes
Door de stroomversnelling van binnenkomende inschrijvingen in de laatste 14 dagen moest Christel
Vandenheuvel alle zeilen bijzetten om iedereen nog een plaatsje te gunnen. Zondagmiddag was vrij
snel volgeboekt met bijna 600 inschrijvingen!!! Hoewel ons streefdoel 1.200 personen is, met een
reserve tot 1.400 eters, zijn er nog meer dan 200 inschrijvingen binnengeslopen. Mensen die plots genezen waren, een activiteit die afgelast was, vrienden die nog wilden aansluiten bij hun groep … Zo
kwamen we aan meer dan 1.600 eters. Vrijdagmorgen zijn we met de medewerkers van Ter Heide, de
Jokers en hun vrouwen in actie geschoten: feestzaal klaarmaken, tent opbouwen, 75 kg ajuin snijden
en dan … een berg van 1200 kg mosselen kuisen met 8 Jokers.
Zaterdag en zondag werd de groep Jokers
en vrouwen aangevuld met heel veel goede zielen met en zonder ervaring, die ons
deze dagen met hart en ziel bijstonden.
Soms voor een vervelend karwei, zoals
honderden mosselpotjes afwassen en afwassen en … Meer dan 150 mensen gaven het beste van zichzelf om onze klanten goed en vlot te bedienen, zowel voor
als achter de schermen. In de mosseltent
droop het water van de zeilen en rook het
fel naar Jokerzweet, de keukens draaiden
op volle toeren, de frietkar leverde zonder
sputteren lekkere frietjes aan de lopende
band, de tap leverde lekkere pintjes en andere dranken, de consumptiestand deed
gouden zaken. Vele families, vriendengroepen zoals de ex-Ford-medewerkers,
verenigingen, buren en sympathisanten,
die Ter Heide en de acties van de Jokers
een warm hart toedragen waren op de
jaarlijkse afspraak. Ons Mosselfestijn: een
ontmoetingsplaats voor velen, die van elkaar soms niet weten welke warme band
zij hebben met de gasten van Ter Heide.
Ook vele gasten van Ter Heide maakten
van deze gelegenheid gebruik om te
smullen van de heerlijke, dampende mosselen. Het is haast niet te geloven dat we
ondanks grieptoestanden en zo vele andere activiteiten in hetzelfde weekend zo
veel mensen mochten verwelkomen in de
feestzaal, sommigen zelfs op krukken of
in een rolstoel na een minder geslaagde
skivakantie …
De mosselboer knipperde met zijn ogen
toen ik in oktober 1200 kg mosselen bestelde!!! Op de Gezellenreceptie, waar

vele van onze klanten
aanwezig waren, zag
ik het ongeloof in de
ogen van vele Gezellen toen ik hen aanmaande om snel in
te schrijven zodat zij
zeker konden zijn van
hun plaats. Sommigen hebben zich toch
nog laten verrassen
… Rik kan altijd zo
overdrijven, zag ik
hen denken!!!
Na een vlotte opruim
van maandagvoormiddag, met de hulp
van de medewerkers van Ter Heide,
konden we een zeer
positieve streep trekken onder dit bijzonder geslaagd Mosselfestijn. We mochten
voor dit schitterend groepsgebeuren vele
schouderklopjes en lofbetuigingen in
ontvangst nemen en konden rekenen op
zeer veel begrip van alle ongemakken en
foutjes die zo veel mensenwerk onvermijdelijk met zich meebrengt. Heel hartelijk bedankt voor dit begrip, we gaan
er weer uit leren voor volgend jaar, dat
is beloofd!!!
Zo, namens het coördinatieteam Frank,
Christel en Rik, een oprecht woord van
dank aan ieder van u die op één of andere manier betrokken was bij dit geslaagd
mosselverhaal, ook diegenen die zich
spijtig genoeg hebben moeten veront-

schuldigen. Jullie waren een fantastisch
publiek.
Voor jullie willen we na een grondige evaluatie en enkele maanden rust – wat dit
dossier betreft – volgend jaar weer aan de
slag voor ons 16de Mosselfestijn op 27 en
28 februari 2016. De mosselboer heeft alvast extra mosselzaad in de Oosterschelde
gedropt om zich niet te laten verrassen, jij
toch ook niet?!!!
Tot op de Ter Heide Happening van
10 mei 2015.
Een gelukkig man,
Rik Geerts, Joker, Gezel en gewezen
directeur zorg van Ter Heide
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Ter Heide in de media
Gezellennieuws
Het sprookje van de Sint-actie
Er was eens een medewerker van Ford, zijn naam is Rik. Hij organiseerde samen met zijn collega’s, bijna
een halve eeuw geleden, een sinterklaas-tombola. Samen deelden ze cadeautjes uit aan de kinderen
van de Ford-medewerkers. Elk jaar werd de zak met geschenken groter en groter. Zo groot dat hij de
Sint in eigen persoon om raad ging vragen. “Ik ken nog veel brave kinderen, die het zeker verdienen
om een extraatje te krijgen”, zei de Sint. “Kom maar eens mee met je helpers”.
Jaar na jaar kwam de Sint met Rik en zijn
helpers op bezoek bij deze kinderen. Ze
brachten niet alleen speelgoed en lekkers
mee. Een begeleider van de kinderen, ook
Rik genaamd, had telkenmale een mooi
verlanglijstje klaar.
In het begin was er een mooie rolstoel en
heel nuttige hulpmiddeltjes. Later waren
er prachtige snoezelruimtes. Een andere
keer kwam er zelfs een pony mee. Ook
kon Rik van de Ford de kinderen blij maken met het inrichten van rustbanken
langs het bospad of met een muziekinstallatie en discoverlichting om leuk
te rolstoeldansen. Toen werd het echter
tijd om de fakkel door te geven aan de
jeugd, namelijk aan Vic en Peter. Zij zetten het mooie werk van Rik verder. Zo
kwamen rolstoelﬁetsen en -schommels,
spelcomputers, een activiteitenkeuken
en zelfs een heuse smeurtuin (smaak- en
geurtuin) erbij. Tussendoor maakten ze
nog tijd om tuinhuisjes op te knappen
en de tuin klaar te maken voor het grote
zomerfeest. Elk jaar gingen Peter en zijn

medewerkers
ook een kijkje
nemen hoe de
Kerstman het
maakte, terwijl
deze tijdens
de kerstmarkt
gul borreltjes
ronddeelde ...
Plots kwam er
het bericht dat
er geen werk
meer was bij
Ford. Een laatste maal deed
iedereen nog eens zijn uiterste best om
veel lotjes van de sinterklaas-tombola te
verkopen. Het werd een groots afscheid
van de medewerkers van Ford en het
Industriepark aan de brave kinderen, en
weer hadden ze mooie geschenken bij.
Ze mochten zelfs een auto vol handtekeningen van de medewerkers meebrengen ...
Alhoewel, ... afscheid nemen staat niet

in hun woordenboek. Wat denk je er zelf
van: zou de Sint ook de volgende jaren
weer langskomen met leuke presentjes
voor de brave kinderen?
Indien jullie er aan zouden twijfelen, dit
is echt geen sprookje hoor ...
Vraag het maar aan de bewoners van Ter
Heide en hun begeleiders!!!
De Sint en zijn Pieten

Vespa for Specials
Vespa for Specials is een jaarlijks terugkerende actie voor het goede doel die op poten werd gezet door
een aantal Vespa-liefhebbers met het hart op de juiste plaats.
In het verleden werd er traditioneel
meegedaan met de StuBru actie
“Music For Life”.
Elk jaar opnieuw zette een club uit het
Vlaamse land zich in om geld te verzamelen dat nadien enthousiast werd
overhandigd aan het glazen huis.
Sinds de voorlaatste editie van “Music
For Life” mag het goede doel zelf worden gekozen. Op 5 oktober 2014 werd
Vespa for Specials dan ook georganiseerd in en rond Genk, met Ter Heide

22

als goed doel.
Ondanks wat tegenslag met het
weer, daagden toch Vespa-rijders uit
gans België op en werd een mooi
bedrag opgehaald. Met dit geld zal
een nieuw hoog-laagpark in ‘t Ven in
Genk worden voorzien.
Intussen worden er reeds voorzichtige
plannen gemaakt voor dit jaar!
Met dank aan allen die deelnamen aan
dit initiatief, in het bijzonder Johnny
Boelen, papa van Laura, Ven 1,
campus Genk

Gezellennieuwjaarsreceptie
Naar jaarlijkse traditie hief Ter Heide de tweede vrijdag van januari het glas met alle ‘Gezellen van Ter
Heide’. De Gezellenreceptie is een hulde aan alle mensen die het voorbije jaar verdienstelijk waren.
Het muzikale intermezzo van de Gezellenreceptie was ook dit jaar voor rekening van de Ter Heide ‘huisband’ met
als special guest zangeres Ine Andries.
De band werd professioneel ondersteund door een aantal bewoners van
Ter Heide waaronder Jos Withofs die
ook de dirigeerstok op elegante wijze
wist te hanteren.
Naast een aantal individuele personen - sympathisanten van Ter Heide,

werden onderstaande serviceclubs en
bedrijven vanwege hun praktische of
ﬁnanciële ondersteuning en gerealiseerde projecten extra in de bloemetjes gezet:
Wielerclub De Jokers, Rotary Hasselt
Herckenrode, Kiwanis Tongeren Bilzen, Kiwanis Heilewigis, D’Ieteren, de
organisatoren van Vespa for Specials,
Masquerade (EDGE), de Gotemse
stratenloop...

In Ter Heide waarderen wij zowel de
bescheiden bedragen als de grote opbrengsten.
Elke inspanning die men hiervoor leverde is waardenvol.
Wielerclub De Jokers maakte het bedrag van hun acties van de voorbije
twee jaren bekend; zij verworven
maar liefst 48 278,26 EUR� voor het
goede doel.

Wandelclub Winterslag geniet van de natuur
Op 21 maart 2015 organiseerde de
wandelclub WSV-Winterslag vzw een
prachtige wandeling ten voordele van
Ter Heide. Samen met de initiatiefnemers genoten de vele deelnemers

van de mooie natuur. Afhankelijk van
de eigen conditie en mogelijkheden
schreef men in voor een wandeling
tussen 4 en 18 km doorheen de bossen van Bokrijk, het heidelandschap

van Winterslag en Zonhoven. Het
parcours van 4 km was rolstoeltoegankelijk.
Dank aan alle enthousiaste organisatoren.

Kiwanis Hasselt Heilewigis sponsoren ballenbad
De dames van Kiwanis Hasselt Heilewigis verzamelden met hun acties
heel wat geld voor het goede doel.
Tijdens een receptie in Holiday Inn
Hasselt overhandigde de voorzitter, mevrouw Danielle Robijns, een
cheque ter waarde van 1500 euro aan
de heer Paul Geypen, algemeen directeur Ter Heide.
Hiermee sponsorde Kiwanis Hasselt
Heilewigis de aankoop van een ballenbad.
Onze welgemeende dank hiervoor!

Medewerker in de kijker

De vliegende kapper in Ter Heide
Peter Vandebriel, gekend als de ‘Vliegende kapper’ van Ter Heide moet nog aan weinig mensen voorgesteld worden. Sinds 1997 komt hij immers bijna wekelijks in Ter Heide. Momenteel is hij elke dinsdag
van ’s morgens tot ’s avonds paraat om de bewoners ‘aan huis’ van een mooie coupe te voorzien. Peter
werkte met plezier mee aan een artikel over zijn bijzondere stiel in Ter Heide. Want waar het hart van
vol is, loopt de mond van over . Zoals hij zelf aangeeft: “Dit is een vak apart binnen het kappersvak!”
Hoe ben je ertoe gekomen om in Ter
Heide te werken?
Ik had familie in de buurt van Ter Heide
Genk wonen en ik kende de organisatie
van horen en zien. Als jonge gast had ik
nooit kunnen vermoeden dat ik hier uiteindelijk veel van mijn beroepstijd zou
doorbrengen! Aangezien ik sinds 1994 als
‘zelfstandig kapper aan huis’ werk, kwam
ik regelmatig in contact met personen die
één of andere beperking hadden. Daarnaast had ik enige ervaring met bewoners
van ’t Weyerke.
Via een kennis wist ik dat men in Ter Heide
op zoek was naar een kapper die in de leefgroepen de haren van de bewoners kon
knippen. Dus trok ik mijn stoute schoenen
aan en nam contact op met toenmalig directeur zorg, Rik Geerts.
Wij bespraken uitgebreid de doelstellingen om een kapper in huis aan te trekken.
Voor de bewoners primeerde kwaliteit, regelmaat en herkenbaarheid. Ik zat onmid-
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dellijk op dezelfde golﬂengte als de visie
van Ter Heide, namelijk dat de bewoner
centraal staat en dat het voor iedereen een
recht is om er mooi verzorgd bij te lopen.
Hoe verloopt een kappersbeurt in de
praktijk?
In het begin vond ik het werk in Ter Heide
psychisch vrij zwaar. Ik moest de bewoners
leren kennen, een juiste techniek ontwikkelen om de haren veilig te knippen bij
bewoners die overactief of bedlegerig zijn,
of in een rolstoel zitten. Voor de bewoners
van hun kant is het niet evident om een
knipbeurt te ondergaan. Ik heb héél veel
geleerd in Ter Heide! Ik verzorg de kapsels in de 4 campussen van Ter Heide. Er
gaan zo’n 280 hoofden door mijn handen.
Met een regelmaat van 6 weken krijgen de
bewoners een kappersbeurt. In de loop
der jaren heb ik een bepaald systeem
ontwikkeld, waardoor alles zo vlot mogelijk verloopt. Ik ontdekte dat de bewoners
gemiddeld niet langer dan
7 minuten geduld kunnen
uitoefenen. Mijn ‘zeven-minuten-regel’ is een goede
maatstaf, maar het werk
mag in geen geval worden
‘afgehaspeld’! Indien ik een
medisch probleem aan de
hoofdhuid vaststel, zal ik dit
steeds doorgeven aan de
leefgroepmedewerkers.
Soms worden de haren
voordien gewassen en kan
ik dadelijk starten aan een
knipbeurt, andere gasten
gaan na de knipbeurt in
bad. Soms moeten de leeferbij
groepmedewerkers
blijven, bij andere bewoners
verloopt het beter als ik alleen mag werken.
Ik moet oog hebben voor

de praktische kant van de zaken, rekening
houden met de vlotste manier van werken
in de leefgroep. De knipwijze is afhankelijk
van iedere bewoner, zijn speciﬁeke voorkeur of wensen. Indien de bewoner dit
niet zelf kenbaar kan maken worden deze
wensen door de leefgroepmedewerkers of
familie doorgegeven.
Als kapper maakte je al veel mee, zijn
er anekdotes die je nooit zal vergeten?
Er zijn zoveel zaken die ik kan vertellen,
voorbeelden die misschien klein en onbeduidend lijken, maar die het dagelijkse leven in Ter Heide zo typisch maken.
Ik moet altijd lachen als ik zie dat de bewoners spontaan een rij vormen, of elkaar
proberen voor te steken, om toch maar als
eerste aan de beurt te komen. André is
daar de strafste in!
Ludo vraagt steeds om ‘kiep kiep’ en laat
plagerig zijn boekentas zien, waarop ik
moet doen alsof ik deze zal afpakken. Marijke vraagt steevast om een ‘bisou’ vooraleer er kan geknipt worden. Gevoelige
Hanne wil weten of ze het goed doet en
kan plots hartverscheurend huilen als ze
denkt dat ze haar hoofd niet goed recht
hield, maar kan even snel terug lachen als
ik haar geruststel.
Jean-Marie kan superlief zijn en knuffelen,
maar kan ook even snel exploderen als
hem iets niet zint. Ahmet heeft angst als
er iemand achter hem staat (niet evident
als kapper om langs de zijkant te blijven).
Ronny laat zich een knipbeurt welgevallen,
maar er mag geen enkel minuscuul haartje op zijn kleren blijven liggen. Erasmo is
zeer modebewust en kiest zijn eigen haarstijl en is heel ﬁer en dankbaar als hij in de
spiegel kijkt. Tijs, die het zo moeilijk met
zichzelf kan hebben, vindt haren knippen
uitzonderlijk leuk! Liese vond het knippen
vroeger niet zo leuk maar blijft nu heel rustig. Van Liesbeth leerden we dat ze mijn

Personalia

exclusieve aandacht wenst door luid te
roepen als er iemand bij ons blijft staan,
met ons tweetjes geniet ze rustig. Seppe
werkt tijdens het knippen graag tegen en
moet na de knipbeurt hartelijk met zichzelf
lachen, alsof hij wil zeggen dat hij ’t toch
weer heeft klaargespeeld.
Heb je ook minder leuke
herinneringen?
Wat mij héél vers in het geheugen ligt is
die keer dat ik stevig in mijn eigen hand

knipte omdat Johan een hevige onverwachte beweging maakte, terwijl ik daar
toch wel altijd op voorzien ben! De opvoedster heeft mijn hand deskundig verzorgd en verbonden zodat ik mijn werk
verder kon afmaken. Het raakt mij ook
steeds als ik verneem dat een bewoner
is overleden, ook al ben ik misschien niet
hun persoonlijke kapper, ik ken alle bewoners die in de leefgroepen verblijven. Pijn,
verdriet en ziekte, … deze zaken kan ik
echt wel mee naar huis nemen.

Wat denk je over de nabije toekomst
en samenwerking met Ter Heide?
Ter Heide is en blijft mijn lievelingsplek om
te werken. De vriendschap en waardering
die ik zowel van bewoners als medewerkers
en directie krijg zijn onbetaalbaar. Ik vind
het ook heel ﬁjn dat men in Ter Heide openstaat voor mijn professionele mening. Ik blijf
mij voor 200 % geven, zolang dit kan!
Hilde Kubben, verantwoordelijke
stagebeleid en externe communicatie

Personalia
Geboortes
Eli, dochtertje van Dominique Schepers
(medewerker economaat, Genk)
en Fabian Snyers

Mas, zoontje van Valerie Deveux
(hoofdopvoedster Berg 2, Tongeren)
en Jimmy Simoen

Rune, zoontje van Mieke Haagdorens
(zorgcoördinator woonbuurt Woonerf,
Zonhoven) en Chris Giesen

Anna Vanduffel
moeder van Thea Theunissen
(leefgroepmedewerker Huis 10, Genk)

José Ramos
vader van Ana-Maria Alexandre Ramos
(leefgroepmedewerker Huis 7, Genk)

Michel Schetz
schoonvader van Carine Metten
(medewerker onderhoud, Genk)

Dirk Vanheusden
bewoner Berk 3, Zonhoven

Loeke Claes
bewoner Berk 2, Zonhoven

Mireille Kosten
bewoner Berk 3, Zonhoven

Eric Hendriks
bewoner Henis 3, Tongeren

Marcel Motmans
levenspartner van Gilberte Forier
(medewerker onderhoud, Zonhoven)

Staf Muermans
vader van Walter Muermans
(bewoner Woning 43, Zonhoven)

Marie Louise Rooyakkers
schoonzus van Marijse Poesen
(leefgroepmedewerker Berg 7, Tongeren)

Thieu Coenen
schoonvader van Viviane Janssen
(leefgroepmedewerker Spar 2, Zonhoven)

Overlijdens

Esther Frankort
bewoner Henis 3, Tongeren
Frans Vanschooren
bewoner Berk 3, Zonhoven

Nieuwe medewerkers
Sinds december 2014 zijn een aantal nieuwe medewerkers Ter Heide komen versterken. De volgende personen heten
we dan ook van harte welkom in onze organisatie:
Celine Stas
Christof Cavini

maatschappelijk werker Meers 3 / Intake MFC
medewerker technische dienst

Borgloon
Zonhoven

Goedele Degraeuwe

zorgcoördinator woonbuurt Oase

Genk

Ines Wils

leefgroepmedewerker Huis 3

Genk

Jan Stroeken

verantwoordelijke technische dienst

Genk

Ludwig Reweghs

medewerker technische dienst

Genk

Organisatienieuws

Perspectiefplan 2020 voor Ter Heide
In het voorwoord benadrukte Paul Geypen een aantal veranderingen die op Ter Heide afkomen. We
zien op dit moment drie uitdagingen. De overheid wil dat alle mensen met een beperking, dus ook
onze bewoners, ten laatste in 2020 een ﬁnanciële rugzak hebben waarmee ze hun zorg zelf kunnen
organiseren. Vanaf dat moment zal het subsidiekader er heel anders uitzien.
De overheid daagt voorzieningen uit om
te ondernemen. Concreet betekent dit
dat elke voorziening zelf kan bepalen voor
welke doelgroep ze staat en welke ondersteuning ze aanbiedt. Gevolg: de omgeving waar Ter Heide zich morgen in beweegt, zal er veel concurrentiëler uitzien.
Tenslotte bevinden we ons in een overgangsfase. Onze subsidies zijn voor de
eerstvolgende jaren vastgelegd. Bijkomend heeft men ons een aantal besparingen opgelegd. Dus we moeten met
verminderde subsidies minstens hetzelfde
doen. Als directieteam confronteerden we
ons met deze uitdagingen. Ze vragen een
plan en maatregelen die mikken op korte
en lange termijn (2020). En om in het jargon van de overheid te blijven noemen
we ons antwoord: “Perspectiefplan 2020
voor Ter Heide”.Het plan omvat een 10-tal
maatregelen. Ze zijn complementair en ze
ondersteunen de baseline van Ter Heide:
“Staan voor een hoogstaande kwaliteit
van bestaan voor onze bewoners”.
1.We hebben gekozen om te blijven focussen op onze bestaande doelgroep vanuit de overtuiging en ﬁerheid dat we voor
hen het verschil kunnen maken.
2.Omdat ouders behoefte hebben om volwaardig partner te zijn moeten we daar
verder in groeien.
3.We willen verbeteringen aanbrengen in
onze professionele en warme ondersteuning door nog sterker te richten op de

vraag van de bewoner en door
het ondersteuningsproces af te
stemmen op het concept van
kwaliteit van bestaan.
4.We willen stappen vooruit
zetten in de samenwerking
rond de bewoner en ruimte creeren voor het ontwikkelen van
competenties.
5.We willen onze werkplek
waar steun, warmte en stimulans kan worden ontleend en
waar rekening wordt gehouden
met het privéleven, verder ontplooien.
6.We willen het aantal vrijwilligers sterk vergroten en we willen de samenwerking met externe professionals uitbreiden.
7.We willen stapsgewijs evolueren naar een woonstructuur
waarin alle storende elementen die doen
denken aan een instelling verdwijnen. We
willen Ter Heide verbinden met de samenleving.
8.We willen stappen vooruit zetten in het
afbakenen van onderwerpen waarrond
informatie moet worden verzameld en in
het ter beschikking stellen van kennis en
informatie.
9.We willen de investeringsruimte die nodig is om Ter Heide optimaal te laten functioneren sterk verhogen via het genereren
van nieuwe inkomsten en het goed behe-

ren van de kosten.
10.Tenslotte willen we gekend en erkend
zijn als een Ter Heide met veel gevoel, professionalisme en als de nummer 1 op het
gebied van wonen, leven en werken.(zie
voorwoord).
Deze maatregelen vragen een teamaanpak. We hebben alle schouders en talenten nodig om ze te realiseren. Laat ons
samen met veel positivisme en werkkracht
deze uitdagingen tegemoet treden.
Het Directieteam

Sprokkelnieuws
Wist je dat … Ter Heide één pallet strooizout mocht ontvangen?
In het Belang van Limburg bood mijnheer Jo Put 700 ton strooizout aan. Vanwege een ‘met de noorderzon verdwenen
huurder’ bleef Jo Put ermee zitten. In de krant stond als enige voorwaarde dat men deze hoeveelheid zout in één keer
moest ophalen. Dankzij de goede connecties met buurman Jo, regelde Barbara Strauven, directeur logistiek, dat Ter
Heide toch één pallet mocht ontvangen. Nu hopen op de sneeuw? Met dank aan Jo.

In memoriam
Eric Hendriks, bewoner Henis 3, Tongeren

5 januari 1962
8 december 2014
Lieve Eric
Onverwachts en toch ook weer niet... heb
je ons voorgoed verlaten, stil en zachtjes in
het bijzijn van make, pake, je broers en de
leefgroep. Jij was getuige van de beginjaren

van Ter Heide. In 1971 kozen je ouders dat je
naar Ter Heide zou komen. Als 9-jarige was
je toen bij één van de eerste bewoners op Ter
Heide in Genk. Daarna verhuisde je naar de
Berk in Zonhoven en ten slotte werd Henis
3 in Tongeren je thuis. Meermaals hebben
we ons zorgen gemaakt over je medische
fragiliteit, maar vaak heb je ons ook verrast
met je levenswil en levenskracht. De rode
draad in je leven was je kwetsbaarheid en
de zorgen die hierbij kwamen kijken. Maar
niettemin kon je heerlijk genieten van een
sfeerbadje en van de talloze bezoekjes van
make en pake. Steevast en door weer en
wind kwamen je ouders elke woensdag- en
zondagnamiddag op bezoek in de leefgroep. En in het aardbeienseizoen konden
ze er niet aan weerstaan om je boterhammen met ‘fraizekes’ te geven. Dat was echt
met smaak smullen!!! De band met make
en pake was ongelooﬂijk intens. ‘Koekepiep’ was geen gewoon ‘kiekeboe-spelle-

tje’, maar het was jouw spel met ma, door
niemand te evenaren. De gouden bruiloft
van ma en pa was een hoogtepunt, want
alles werd klaargemaakt om je mee naar
het feest te nemen. Dat jij erbij kon zijn,
betekende ontzettend veel voor je ouders
en familie...Eric, als je met je tong klakte,
liet je ons weten dat je je goed voelde en
dan wisten we dat het goed zat. Op een
zeer subtiele manier heb je ons vaak gezegd dat je content was en dat je graag
op Henis 3 woonde. Wanneer je ’s avonds
bij het instoppen voor een goede nachtrust
even met je voetjes friemelde, dan vertelde
je ons dat je tevreden was en klaar was voor
een rustige nacht. De laatste dagen baarde
je gezondheid ons echter extra zorgen en
stond je bed centraal in de living, zoals zo
vaak, maar het was anders...
Eric, het ga je goed...
Team Henis 3, campus Tongeren

Frans Vanschooren, bewoner Berk 3, Zonhoven

22 maart 1961
18 januari 2015
Lieve Frans
Als 14-jarige jongen kwam je voor het eerst
naar Ter Heide voor een vakantieopvang. Je
voelde je meteen thuis in T2, een leefgroep
in het Internaat in Genk. Ma en pa waren
op zoek naar een tweede thuis voor jou. De
speciﬁeke zorg voor hun zorgenkind werd
immers alsmaar zwaarder. En met nog twee
broers en twee zussen die ook aandacht

vroegen, was het uitkijken naar hulp in de
ondersteuning. In april 1976 werd je deﬁnitief opgenomen in het MPI in Genk. Vanaf
toen werd je ook een beetje iemand van
ons, de grote Ter Heide-familie. Hoewel, erg
groot was Ter Heide toen nog niet. Ma en pa
waren zeer betrokken bij het reilen en zeilen
in Ter Heide. Samen met vele andere ouders
waren zij steeds present op de Ter Heideactiviteiten. En ieder weekend en tijdens de
vakanties ging je naar huis.Makkelijk was dit
niet altijd, want door je toenemende graad
van epilepsie, waren zij zeer ongerust. Afwisselend sliepen pa en ma bij jou op de kamer
zodat ze bij de eerste tekenen van een aanval
zouden kunnen ingrijpen. In 1981 mocht je
met verschillende vrienden naar je nieuwe
leefgroep Berk 3 in Zonhoven. Na al die jaren
menen wij te mogen stellen dat we je toch
een beetje hebben leren kennen. In de vorige eeuw nog behoorlijk actief: al draaiend
wandelen, plonsen in het badwater tot - zelfs
met brede glimlach - roetsjen van de zwemglijbaan tijdens de kampen in Home Fabiola.
De laatste jaren kon je eerder genieten van

de rust. Liefst uitslapen en daarna chillen in
de zetel waren je toppers. Maar je hebt niet
altijd je zin gekregen. Regelmatig moest je
toch mee op activiteit of moest er worden
gestapt met de kiné. Koekjes en snoepjes
konden je wel motiveren voor de “verplichte” dagelijkse stapoefening van Berk 3
naar Berk 1. Als je mee op uitstap mocht,
was extra motiveren absoluut niet nodig. Op
jouw manier wist je dat een dergelijke uitstap
meestal werd afgesloten bij de plaatselijke
horeca. Eten, neen, lekker eten, stond bovenaan op je prioriteitenlijst. Hierbij was “de
Quick” je absolute toprestaurant! Zeg maar,
een 3-sterren zaak volgens de deskundigheid
van Franske Vanschooren! En nu, vrij plots,
moeten we afscheid nemen. Beste Frans, we
gaan je missen. Het was al aanpassen toen
pa er niet meer bij was en nu zullen we ook
de bezoeken van ma met de broers en zussen op donderdag moeten missen.
Doe de groetjes aan pa en weet dat er goed
voor ma zal worden gezorgd.
Team Berk 3, campus Zonhoven
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Termemoriam
In
Heide in de media
Loeke Claes, bewoner Berk 2, Zonhoven

16-10-1949
26-02-2015
Lieve Loeke
In 2005 werd je voor het eerst opgenomen in het dagcentrum van Ter Heide.
Een hele aanpassing voor jou, want je
woonde toen nog thuis bij je mama, al
noemde jij haar “bomma”. Zij zorgde
met volle overtuiging voor jou zolang ze
dit kon. Zelfs toen mama in april 2011
naar het rusthuis verhuisde, ging jij tij-

delijk met haar mee.
Omdat jouw zorgen almaar groter werden, werd je op 10 oktober 2011 deﬁnitief een deel van Berk 2. Na een lange
aanpassingsperiode, begon je te genieten van de rust in de leefgroep. Als het
je te druk werd, liet je dit op je eigen
manier merken.
Veel had je niet nodig, vooral rustig
gezelschap was voor jou onmisbaar; iemand die af en toe langs je kwam zitten en je hand vasthield. Het zingen van
kinderliedjes, zoals “ik zag twee beren”,
was toen voor jou nog een must. Jij gaf
dan maar al te graag de maat aan en
speelde dirigente. Een glaasje porto als
aperitiefje voor het eten mocht niet ontbreken en ook je zonnehoedjes waren
in de zomermaanden op een terrasje bij
jou niet weg te denken.
Op Berk 2 kreeg je geregeld bezoek
van Betty, Danny en Jos. Ook jouw oppassers, mensen die vroeger voor je
gezorgd hadden, sprongen regelmatig
binnen om te zien hoe het je verging.
Toen je nog beter te been was, bracht

je ook nog af en toe bezoekjes aan je
mama in het rusthuis.
Door je steeds verder vorderende dementie, begon je geleidelijk aan meer
en meer in je eigen wereldje te vertoeven. Je nood aan verzorging werd nog
groter, waardoor er in overleg met je
zussen overgegaan werd tot comfortzorg. Ondanks je achteruitgang, kon je
op je eigen manier toch nog genieten
van een snoezelbadje, een wandeling of
een kofﬁetje op het terras.
Een aantal weken geleden werd je ziek.
Het was even afwachten en hopen op
genezing. We hadden niet verwacht dat
een simpel griepje voor jou zou uitdraaien op een grote strijd die je uiteindelijk
niet kon winnen.
We nemen nu met z’n allen afscheid
van jou en dragen onze herinneringen
aan je goede en minder goede dagen
met ons mee.
Rust zacht Loekepetoeke.
Team Berk 2, campus Zonhoven

Dirk Vanheusden, bewoner Berk 3, Zonhoven

24 oktober 1965
23 januari 2015
Lieve Dirk
Na 40 jaar Ter Heide staan we nog één
keer kort naast je om afscheid te nemen.
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En toegegeven Dirk, dit is best moeilijk
voor ons. Ook al kennen sommigen van
ons je nog niet zo lang, door de vele verhalen van ma en pa over hun hartendief,
kregen we een mooi en levendig beeld
van jou.
Christine en Louis zullen wij ons altijd
blijven herinneren als “vurige” Ter Heidefans. Altijd stonden ze klaar voor jou, de
leefgroep en Ter Heide in het algemeen.
Als ouderafgevaardigde, als lid van de Gebruikersraad, als garçon of ... om met opgestroopte mouwen een zoveelste werkje
voor Ter Heide op te knappen.
Voor Christine en Louis was dit “normaal”, want “Ter Heide is toch ook
Dirkske zijnen thuis!” Zo voelden wij dit
aan in 1975 met je eerste stapjes in het
MPI, maar evenzeer vandaag nog in onze
leefgroep, Berk 3. Na 9 jaar MPI mocht je,

ons “Jungske”, als 19-jarige, ﬂinke jongen, van T1 naar Berk 3.
Flink in ieder geval, maar niet zonder zorgen. Er was immers die constante aandacht voor je epilepsie en ook het stappen
werd moeilijker. Kortom, een echt zorgenkind naast alle andere zorgenkinderen
in Ter Heide. Ieder weekend en vakantie
ging je naar huis. Mooi om die brede
glimlach te zien verschijnen als ma en pa
binnenstapten. Een feest voor jou, maar
ook voor je ouders en voor je broer Nico.
Thuis werden kosten noch moeite gespaard om het naar je zin te maken. Het
huis werd aangepast, ma maakte lekker
eten en de “keizer van Meeuwen” zag
dat het goed was. Maandag terug naar
Berk 3 was evenmin een probleem. Je
ging graag naar huis, maar je kwam ook
even graag terug naar onze leefgroep. Je

In memoriam

vrienden in de groep en de vele zorgende
jonge mama’s konden je blijkbaar bekoren. Ondertussen was niet alleen jij kind
aan huis in Berk 3, maar ook je ma, pa
en de andere ouders, de begeleiding, ...
een hechte familie die elkaar steun gaf
en ook samen kon feesten. Sinterklaasavond en het jaarlijkse Lentefeest waren
absolute topdagen in onze leefgroep.En
zo Dirk, werd je door de jaren steeds wat
ouder en wat meer zorgbehoevend. Een
moeilijk moment was het toen we moesten overschakelen naar sondevoeding. Jij
Dirk, die zo graag lekker at! Ook voor je
ouders was dit even moeilijk. Maar de ge-

dachte dat je levenscomfort het belangrijkste was, maakte de aanvaarding wat
makkelijker. Afgelopen vrijdag, wij waren
nog volop in een rouwproces voor Franske, kregen we het nieuws te horen vanuit
het ziekenhuis.
En al waren we wat voorbereid, toch was
dit nog een schok voor ons, Dirk. Samen
met Frans verliezen we twee oudgedienden van Ter Heide. Twee bewoners die
door de meeste anciens van Ter Heide
nog gekend zijn. Twee kindjes, pubers,
jongvolwassenen en uiteindelijk mannen die samen met hun ouders Ter Heide
mee kleur hebben gegeven. En hiervoor,

Dirk, zeggen we bedankt, merci, voor alle
mooie momenten die we samen mochten beleven. Ook bedanken we ma, pa,
Nico, Heidi en je neefjes Thibault en Mathis voor het vertrouwen dat we van hen
kregen. Elke dag opnieuw.
Dirk, je mag nu rusten.
En maak je geen zorgen want wij dragen
onze zorgen over aan “Muun” zodat
we weten dat je weer in goede handen
bent.
Vaarwel “Jungske, keizer van Meeuwen”.
Het ga je goed.
Team Berk 3, campus Zonhoven

Mireille Kosten, bewoner Berk 3, Zonhoven

29 juli 1970
31 januari 2015
Lieve Mireille
Het wordt wel erg stil in onze leefgroep
nu ook jij, na Frans en Dirk, in amper 14
dagen tijd ons hebt verlaten. Ons “poppemieke” waar we al meer dan 40 jaar
mochten voor zorgen, mocht haar strijd
tegen haar ziekte staken. Omringd door
veel zusterliefde, heb je zachtjes afscheid
van ons genomen. Als jongste kind met
nog vijf grote zussen en één broer, werd
je niet alleen door ma en pa verwend,
maar ook door de bonte bende ten huize
familie “Kosten”. Het drama sloeg echter
toe die 23ste januari 1974, toen je broer

Johan het leven liet in de collegebrand in
Heusden. Dit verwerken, in combinatie
met de zorgen voor nog vijf meisjes en
een zorgenkind, was wel erg zwaar voor
je vader en moeder. Het was dan ook met
gemengde gevoelens dat je ouders in oktober van dat jaar hun zorgen deels konden overdragen aan het MPI Ter Heide.
Huis 2 werd je tweede thuis. Al snel zagen we ons meisje openbloeien van kleuter tot volwassen vrouw, om na een tussenstop in Huis 10 en Eik 2, uiteindelijk bij
ons in Berk 3 je deﬁnitieve stek te vinden.
Ondertussen is dit ook al weer tien jaar
geleden. Al snel hadden we door dat je
eetprobleem vooral een zaak van “lekker, of liever, geen lekker eten was”. Als
we op vrijdag frietjes gingen halen was
jouw reactie wel heel duidelijk en ondubbelzinnig. Die guitige blije oogjes en die
vreugdekreetjes spraken boekdelen. Van
eetprobleem was er dan ook geen sprake
meer. We zien je nog steeds smullen en
genieten van elke hap. En iedere hap
geeft ons nog steeds een warm gevoel.
Maar ook door die vele andere, kleine
dingen waarvan je zo kon genieten, verdien je dat koosnaampje van “poppemieke”. Friemelen met wat draadjes en
spulletjes, schuchter en voorzichtig manipuleren, waren je handelsmerk.

In 2012 werd je ernstig ziek en kon een
ingreep niet meer worden uitgesteld. Iedere dag kwam er iemand van ons team
je bezoeken en vooral verwennen met
lekkere snoepjes. Kranig als je was, ben
je nog ﬂink hersteld en was je nog voldoende ﬁt om mee op kamp te gaan.
Voor ons was dit een uitgelezen kans om
je nog eens extra in de watten te leggen. Knuffelen op schoot, doezelen in
de hangmat, en uiteraard alleen maar
lekker eten op de plank, was voor ons
vanzelfsprekend tijdens je laatste kamp
met de groep.
Maar dan, enkele weken geleden, werd
het iedereen duidelijk dat ons meisje
moe gestreden was. Onze aandacht ging
vooral uit naar je comfort. Comfort met
zorg en liefde, hierbij gesteund door je
familie.
Mireilleke, lieve schat, voor ons zal je altijd dat guitige “poppemieke” blijven dat
ons steeds bij de les hield, namelijk “genieten van de kleine, eenvoudige dingen
in het leven”. En nu je pas echt in de hemel bent, doe de groetjes aan ma, pa en
je broer Johan ... waar je zo op leek!
Rust nu maar in vrede.
Team Berk 3, campus Zonhoven

Termemoriam
In
Heide in de media
Esther Frankort, bewoner Henis 3, Tongeren

12 augustus 1990
23 januari 2015
Lieve Esther
In de zomer, 24 jaar geleden, werd je
in het putje van de zomer geboren op
een bloedhete nacht. Je ouders waren
ontzettend blij, je was hun eerste kindje.
Mama en papa hadden al snel door dat
je een speciaal meisje zou zijn. Je was
kwetsbaar en had meer zorgen nodig.
Toen je 4 jaar was kwam je naar Ter
Heide, zodat de zorgen konden worden
gedeeld. Jarenlang vertoefde je in Huisje
3 en daarna in Huisje 4. Je hebt hier heel
wat watertjes doorzwommen. In de lente van 2011 verhuisde je naar Henis 3 in
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Tongeren en zo kwam je ook dichterbij
huis. Als leefgroep kregen we te horen hoeveel zorgen je nodig had en we
dachten ‘voor Esther kunnen we nooit
goed zorgen ... dat lukt ons nooit!’...
Maar vanaf de dag dat je bij ons binnenkwam, wisten we dat het wel goed ging
komen. Stilaan leerden we je kennen en
je bloeide helemaal open. En met die
alleszeggende blik in je ogen veroverde
je al snel onze harten. We leerden je
begrijpen op een heel subtiele manier.
Een massage op het park betekende
voor jou een top-activiteit!! Maar even
goed kon je al snoezelend en doezelend
genieten op je gezellig kamertje. Je kon
dan zo van die lekkere ‘smets’-geluidjes
maken of belletjes blazen. Op zo’n momenten, wisten we dat je content was,
dat je je goed in je vel voelde. En in het
water was je als een vis ... Je kon zo ontzettend genieten van een geurend bubbelbadje of een zwempartij in je mooie
badpakje. Weet je nog hoe spannend
het was toen je de eerste keer mee op
kamp ging? En eigenlijk denken we dat
mama het stiekem even spannend vond,
want ze had je hele valies vol met lekkers gestopt ... Je familie nam een heel
belangrijke plaats in je leven in. Afgelo-

pen zomer, op je verjaardag, kwamen je
broers je samen bezoeken. Het was zo
vertederend om jullie drietjes samen te
zien ... we kregen er kippenvel van! De
wekelijkse bezoekjes van mama en papa
waren ook echte momenten om samen
naar uit te kijken. Ze gingen heel zacht
met je om, niets was hen teveel. Hun
meisje was een echt ‘meisje, meisje’ dat
niets te kort mocht komen. Met jouw
mama en papa hebben we vaak ﬁjne en
goede babbels gehad ... Ze staan realistisch in het leven en konden zo intens
genieten van elk moment dat ze met
jou samen mochten hebben ... Esther,
als het je niet ging, dan liet je ons dit
ook duidelijk merken. Je kon dan hartverscheurend huilen of heel zielig snikken. We deden dan al het mogelijke om
je het nodige comfort te geven waar
je om vroeg. Maar die zaterdag in december wisten we dat we jou niet het
comfort konden geven dat je nodig had.
Wekenlang heb je in het ziekenhuis nog
gevochten ... Maar tevergeefs ... We
hebben je allemaal moeten loslaten ...
Esther, dank je wel voor de vele ﬁjne momenten die we samen mochten beleven!
Team Henis 3, campus Tongeren

Redactie

Woordje van de redactieraad
Tijdens de voorbereidingen van de maart-editie
van Ter Heide nieuws moeten we
het nog even stellen met guur voorjaarsweer. In de verte zien we het groen van
de bomen en laten krokusjes reeds hun
prille kopjes zien. Hoe komt het toch
dat wij almaar meer naar de lente verlangen? Google en een muisklik verder
lezen we dat vitamine D cruciaal is voor
de gezondheid en dat minstens 30 procent van de volwassen Europese bevolking met een ernstig vitamine D-tekort
kampt. Nog even geduld en we kunnen
genieten van de geheime kracht van
deze vitamine in zijn meest natuurlijke
vorm: de zon! Dit is het moment dat
we stiekem jaloers zijn op iedereen die -

nieuws

Ter Heide
IS
EN BIJZONDER
WAAR IEDERE

voorbij onze venster - naar één of andere
bestemming trekt. Er gaat geen moment
voorbij of er passeert een groepje bewoners en begeleiders, zowel te voet, met
rolstoel, ﬁets, huifkar of busje, ... Leefgroepmedewerkers, vrijwilligers, ouders
en stagiairs nemen volop deel aan de activiteiten. Administratieve medewerkers
nemen regelmatig de kans te baat om
een helpende hand toe te steken en ‘en
passant’ inspiratie op te doen voor de
minder spectaculaire - maar onmisbare ondersteunende opdracht waar zij voor
staan. Bij deze doen we een oproep om
- zeker tijdens het te verwachten mooie
weer - je fantasie te laten gaan en ons
van zoveel mogelijk leuke teksten en fotomateriaal te voorzien. (Tussen haakjes,
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het mag ook eens gezegd: de kwaliteit
van het ingestuurde fotomateriaal was
deze editie duidelijk beter.)
Omwille van praktische redenen moeten
we de deadline steeds in de gaten houden. Voor de juni-editie van 2015 geven
we 15 mei 2015 op als streefdatum om
artikels te leveren.
Je kunt alles bezorgen aan de leden van
de redactieraad of rechtstreeks aan
hilde.kubben@terheide.be
Dank bij voorbaat!
Genk: lieve.vandersmissen@terheide.be
Zonhoven: tony.antheunis@terheide.be
Borgloon: cynthia.gilissen@terheide.be
Tongeren: guido.massonnet@terheide.be

Ter Heide campus Genk
Klotstraat 125, 3600 Genk
Tel. 089 32 39 30, Fax. 089 30 62 50
Ter Heide campus Zonhoven
Jacob Lenaertsstraat 33, 3520 Zonhoven
Tel. 011 81 94 00
Ter Heide campus Brikhof
Brikhof 68, 3840 Borgloon
Tel. 012 26 08 50
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Activiteitenkalender
Camino Portugués: april-mei 2015
Eerste Communie: 25 april 2015
Ter Heide Happening: 10 mei 2015
Meylandt Viswedstrijd: 4 juni 2015
Festivalitis, campus Tongeren: 19 juni 2015
Zomertoertocht, campus Tongeren: 20 juni 2015
31ste Truckshow Bekkevoort: 8 en 9 augustus 2015
Aandacht! Aandacht! Aandacht!
Tot afgelopen jaar organiseerde de werkgroep feestelijkheden in de lente een succesvol ‘KOMEN ETEN’ in de
feestzaal campus Zonhoven. Dit jaar gooien zij het roer om en plannen zij ter vervanging hiervan een

Najaarsbrunch 18 oktober 2015
Meer info in de volgende editie van Ter Heide nieuws en op de website.

