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Back to the fifties: een 
geslaagd personeelsfeest

Ter Heide & Intesa 
leggen samen een ei
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Voorwoord directie

Inclusief theater werkt wél
Het conflict is geen alleenstaand geval en 
klinkt zeer herkenbaar. Vraag die zich hier 
opdringt is: moet cultuurbeleving zo inclu-
sief mogelijk zijn of stoort dit alleen maar 
de toeschouwers die in stilte willen genie-
ten? Voorstanders van het niet toelaten van 
personen met een beperking stellen dat er 
zoiets bestaat als het recht om in stilte te 
genieten en dat er grenzen zijn aan wat 
mogelijk is. 
Deze personen opperen dat het misschien 
een beter idee is om aparte opvoeringen 
te organiseren voor mensen met een be-
perking en dat inclusief theater niet werkt. 
Voor mij is dat een no go. Als men van de 
waarde dat iedereen er bij hoort de regel 
wil maken dan moeten ook cultuurhuizen 
zich bewuster zijn van hun handelen om 
uitsluiting en discriminatie te voorkomen. 

Experimenteren en progressief denken
Veel beter zou zijn om vanuit de oplos-
singsbril naar dit vraagstuk te kijken. Ik 
verwijs dan naar Engeland. Daar bestaat 
het idee van de relaxed performances. Het 
zaallicht blijft gedimd, er is een tolerantie 
voor speciale kreten en publiek kan vrij de 
zaal in en uit. Niet iemand met een beper-
king buitenzetten, maar experimenteren 
en zoeken naar alternatieven.
We zouden dit incident kunnen doortrek-
ken naar onze bewoners bij Ter Heide. De 
vraag die zich  opdringt is dan: wat is de 
plaats van onze kwetsbare bewoners in 
onze samenleving. Nog altijd zijn er men-
sen die onze bewoners associëren met 
problemen, een last en daarom worden ze 
best afgezonderd in buitengewone paral-
lelle en verborgen circuits. 

Deze dehumaniserende visie staat haaks 
op de onze. Ze maakt ons kwaad en op-

standig. Wij staan voor de overtuiging dat 
onze bewoners unieke medemensen zijn, 
met persoonlijkheid, talent, originaliteit, 
humor, doorzettingsvermogen en onze 
wereld verruimen. Ze horen er absoluut 
bij.

Een boodschap van hoop
Bij het afsluiten van ons project Special 
Olympics hebben onze bewoners aan 
prins Laurent, minister Kris Peeters, volks-
vertegenwoordiger Zuhal Demir en Genks 
schepen Ria Grondelaers getoond dat ze 
volwaardige atleten zijn. Het hoog bezoek 
was onder de indruk en had veel lof voor 
onze begeleiders.

Zelf heb ik van de gelegenheid gebruik ge-
maakt om de keuze van Ter Heide in de 
verf te zetten. Niet iemand met een beper-
king de zaal uit zetten, maar mensen met 
een beperking omarmen en ze voorzien 
van een plekje zoals alle andere mensen er 
een hebben. Ik ben ervan overtuigd dat het  
enthousiasme van onze bewoners ervoor 
zal zorgen dat deze hoopvolle boodschap 
verankerd is in de harten van het hoog be-
zoek en op een beslissend moment zal bij-
dragen aan het maken van de juiste keuze. 

Paul Geypen
Algemeen directeur

“Je zet iemand met een beperking 
niet de zaal uit”
Recent viel mijn oog op het artikel in De Standaard  “Hoe absoluut is het recht om 
in stilte te genieten?”. Het opiniestuk ging over een incident waarbij een toeschou-
wer met een verstandelijke beperking de theaterzaal werd uitgezet, hoewel hij erg 
genoot en dat duidelijk maakte met enthousiaste geluiden zoals “Tikketie”. 
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Een uniek feestbuffet
Het concept was dat er telkens een 
feestbuffet met aangepaste gerech-
ten, op gebied van consistentie en di-
eet aangeboden werd aan personen 
met slik- en kauwproblemen. Zo heb-
ben zij de vrije keuze over alle gerech-
ten want in de dagelijkse realiteit is het 
vaak moeilijk aangepaste voeding voor 
deze doelgroep mooi te presenteren. 
Ik zag ook regelmatig bij feestjes dat 
het steeds dezelfde bewoners waren 
die ‘een potje apart’ kregen en niet 
konden mee-eten van het feestmenu. 
Daarom wou ik de rollen omkeren en 
net voor deze personen een feestbuf-
fet aanbieden dat volledig op maat 
werd aangepast voor hen, dit op ge-
bied van gewijzigde consistenties en 
diëten. Alle anderen konden zo erva-
ren dat deze aangepaste voedingen 
ook lekker en feestelijk kunnen zijn 
met aandacht voor kleur, mooie vor-
men en lekkere smaken.

Bijzondere sporten voor bijzondere 
atleten
Daarnaast werden er ook 3 fysieke activi-
teiten ontwikkeld speciaal voor personen 
met een ernstige beperking. Namelijk al-
lebal, tafelbal en ligvoetbal.
In 3 jaar tijd konden telkens ongeveer 40 
bewoners van elke campus genieten en 
deelnemen aan één van de zes evene-
menten. Er werden heel wat bezoekers 
ontvangen en mooie successen gereali-
seerd zoals de uitgave van 2 boekjes met 
recepten en sporten vanuit dit project, 
presentaties in België en buitenland, aan-
dacht voor de doelgroep van politici en 
zoveel meer…

Hoog bezoek
Op 7 februari vond de 6e editie plaats 
van ‘Eten is een Feest’ voor bewoners van 
Oase en Ven in Ter Heide Genk. Voor deze 
afsluitende editie stak Minister van Gelijke 
Kansen en Personen met een beperking 
Kris Peeters de ‘Vlam van de Hoop’ aan 

en huldigde Z.K.H. Prins Laurent de atle-
ten tijdens de medaille-uitreiking. Zuhal 
Demir, volksvertegenwoordiger en voor-
malig staatssecretaris, was ook nu aan-
wezig samen met vele genodigden.

Sterk teamwerk
Dit alles kon enkel gerealiseerd worden 
dankzij de hulp van een werkgroep tel-
kens bestaande uit een extern team, stu-
denten en medewerkers van Ter Heide. 
Zij bereidden het project telkens intensief 
voor waardoor ze een onbetaalbare bij-
drage leverden.
Het HC Project zal buiten Ter Heide ook 
verder gaan in de toekomst, met als doel 
nog meer personen met een ernstige be-
perking een mooi, aangepast feestbuffet 
en sporten te kunnen aanbieden!
Dank aan iedereen die zijn bijdrage en 
steun geleverd heeft aan dit project!

Diane Buekers
Coördinator voeding

Vanaf het voorjaar 2016 ging ik als Clinical Director Health Promotion (HP) bij Special Olympics Belgium (SOB) 
de uitdaging aan om 6 evenementen binnen het HC Project in 3 jaar te organiseren met als thema ‘Eten is 
een feest’. Via Special Olympics International en The Golisani Foundation ontving ik een budget om dit plan te 
realiseren en uit te voeren. 

Healthy Community Project ‘Eten is een feest!’
Slotevenement op donderdag 7 februari 2019 – campus Genk: Wat een avontuur!
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Campusnieuws

Kienavond Brikhof
Brikhof Borgloon is aan de derde editie toe van zijn kienavond. Het nieuwe is er af. Maar toch blijven vooral 
ouders druk in de weer om in hun omgeving prijzen te verzamelen. Tegoedbonnen van lokale middenstanders 
blijven het goed doen.

Kienen is kaarten niet. Om een zaal 
kieners te bedienen zijn tot een 15 
medewerkers nodig. Ouders en fa-
milieleden helpen ons ieder jaar een 
handje. Toch blijft de meerderheid 
van de medewerkers bestaan uit per-
soneelsleden. Een gerichte oproep 
voor helpers leverde op het laatste 
moment de nodige extra handen op!
Anderhalf uur voor het evenement 
start, staan al eerste kieners aan de 
deur. Er staan 160 stoelen, we stran-
den op een kleine 150 kieners. Gino 
speelt niet alleen mee. Eén van de 
vedetten van Brik 5 is blij met een 
prijs! De leerkrachten van het Ap-
pelmannetje van Hoepertingen amu-

seren zich kostelijk. Ze halen enkele 
prijzen én nodigen Ter Heide uit op 
hun volgende kienavond.
Bij wijze van uitsmijter krijgt elke 
deelnemer een pakje appelen van de 
Fruitcentrale van Sint-Truiden mee 
naar huis. Veel dank zijn we verschul-
digd aan Gerda Pierlet die dat toch 
weer voor mekaar kreeg.

Guido Massonnet
Gepensioneerd medewerker 

Kerstonbijt fietsvrijwilligers Eik 

Dat de bewoners onze fietsvrijwilligers dankbaar zijn,
Laten ze week na week merken
Door hun glimlach en enthousiasme.

Ze staan dan ook week na week, door weer en wind,
Paraat voor een fietstocht of wandeling 

Een hele voormiddag vertier voor ons jongens,
Kunnen we toch niet zomaar voorbij laten gaan,
Een welgemeende dankjewel, is hier dan ook gepast.

Omdat ze ons zo verwennen en we ze een meloen 
keer willen bedanken, 
Is het nu onze beurt om ze in het “bedankontbijtje” te zetten.
Enthousiast kleurde ieder op zijn manier mee aan de uitnodigingen
En deze werden dan ook fier eigenhandig afgegeven.

En zo ontstond er een fraai ontbijtbuffet op onze gang,
Allemaal op ons mooist uitgedost, schoven we mee aan tafel,
Om ze te bedanken, en niet zomaar! 

Wel een MELOEN-keer

Voor al vele Jaren……
Dankjewel voor de wind in onze haren!
Dankjewel voor het fijne Fietsmoment,
Dankjewel dat je ons verwent!
Dankjewel voor deze Top-activiteit! 
Dankjewel vanuit woonbuurt EIK

Je collega’s
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Campusnieuws

Er viel van alles te beleven op dit eveEr 

Er viel van alles te beleven op dit evene-
ment. Zo was er een opendeurdag in het 
dagcentrum (Meers 1 & 2), radio VRW 
deed een live uitzending vanop de kerst-
markt, je kon samen met de Kerstman 
op de foto en in verschillende standjes 
vond je lekker eten en drinken.
Kortom: gezelligheid troef! 
Van de heerlijke streekproducten, parel-
tjes van bloemstukken, unieke creatieve 
hebbedingen tot zelfgebreide handtas-
sen e.d. door de breiclub en mooie deco-
ratiespullen, er was voor ieder wat wils. 
Talloze helpende handen maakten er 
een gezellige bedoening van. Dankzij 

de hulp en de inzet van verschillende 
mensen hebben we er weer een mooie 
editie van gemaakt. Veel dankbaarheid 
is er ook voor de uren voorbereiding van 
velen, voor alle aanwezigen, voor ieder-
een die een steentje heeft bijgedragen. 
Zonder die inzet was het niet mogelijk 
geweest om dit evenement tot een goed 
einde te brengen. 
Teamwork is de brandstof waarmee 
gewone mensen ongewone resultaten 
bereiken.

Delphine Koninckx
Leefgroepmedewerker Woonbuurt Brikhof

De wens van Hasan
Hallo, Ik ben Hasan, een jongen van 13 jaar en ik woon in huisje 2. Ik kook en bak heel 
erg graag en ben er ook goed in! Wie heeft er tijd op een woensdagnamiddag om samen 
met mij iets lekkers te maken?
Als afsluiter kunnen we dat dan lekker opeten, want dat doe ik waarschijnlijk nog liever. 
Wie ziet het zitten om mijn buddy te worden?
Jullie kunnen mijn begeleiders bereiken in huisje 2 in Genk, op het nummer 089/323935.

Groetjes, Hasan

De wens van Kasandra
Hallo, ik ben Kasandra, een meisje van 9 jaar en woon in huis 4.
Mijn belevingswereld is erg basaal en daardoor hou ik van gevoelsmatige activiteiten.
Een wandeling met goed weer of een massage zijn dan ook mijn favoriete bezigheden. 
Ik ben op zoek naar iemand om dit samen mee te kunnen beleven, heb jij zin om mijn 
buddy te worden? 
Dan mag je mijn begeleidsters altijd bellen voor een afspraak op het nummer 089/323942.

Groetjes, Kasandra

Gezelligheid troef op de kerstmarkt in Borgloon!

De wens van…

December: de maand van Kerstmis, cadeautjes, gezellig samenzijn, lekker eten en drinken, familie en 
vrienden, kerstmuziek… Deze trefwoorden pasten ook perfect bij onze kerstmarkt, die plaatsvond op vrij-
dag 14 december 2019 in Borgloon. 

Deze editie lanceren we een nieuwe rubriek: ‘De wens van…’ In elke editie voorzien we ruimte voor twee van onze 
bewoners om een warme oproep te plaatsen. Op die manier hopen we er samen voor te kunnen zorgen hun wens in 
vervulling te zien gaan en een glimlach op hun gezicht te kunnen toveren. Hasan van Huis 2 en Kasandra van Huis 4 
in Genk bijten de spits met plezier af. Als je hen kan helpen, neem dan zeker contact met hen op. Ben je benieuwd hoe 
je onze bewoners nog meer kunt helpen? Geef Steven Schepers dan een seintje via steven.schepers@terheide.be.
In juni is het de beurt aan campus Zonhoven. Woon je of werk je daar en ken je iemand met een grote wens? 
Of heb je zelf een wens die je hier wil plaatsen? Geef dan een seintje aan Kari Feys via kari.feys@terheide.be. 
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Wat me het meest ontroerde op mijn 
feestje was het play back optreden van 
Dirk, die altijd twee maten mee op het 
podium neemt. Hij had gekozen voor 
“vrienden voor het leven”, “Guido is 
voor mij toch een vriend voor het le-
ven” zei hij tegen zijn opvoedsters.
“Welk beeld had je graag?” vroeg 
Frank. Tja, de replica van moeder en 
kind (dat op de parking staat in Ter Hei-
de Genk). Gerda, opvoedster-met-rust 
heeft het gemaakt en Judith, die ooit 
mijn secretaresse was, was model!

De collega’s van Henisberg en Brikhof 
hebben mij ook een “extra editie Ter 
Heide nieuws” in elkaar gestoken met 
vele anekdoten, foto’s en zoveel meer.

Ze konden het niet laten de draak te 
steken met enkele eigenaardigheden 
van mij als de manier waarop ik een 
banaan eet, mijn vraag naar een onder-
tas, dat ik in mijn vrijgezellentijd mijn 
broek met nietjes ingekort heb en ga 
zo maar door. 
Ook een verwijzing naar de Tongerse 

Adviesraad voor Personen met een 
Beperking (waar ik ook na mijn carriè-
re actief wil blijven) kreeg een plaats. 
Terloops komt de “groene jongen” ter 
sprake. Nu wil ik écht meer engage-
ment bij Ecolo Bassenge. Met de fiets 
geraak ik nog in Ter Heide Henisberg 
Tongeren als ik er écht vrijwilligerswerk 
opneem.

Guido Massonnet
Gepensioneerd medewerker

Guido Massonnet gaat op pensioen
Pensioen... Het zijn twee gezellige dagen geworden met pensioenfeestje op donderdag en de Gezellenrecep-
tie op vrijdag, waar collega’s me kwamen feliciteren.

Guido Massonnet

op pensioen

Ter Heide nieuws nr. 1, maart 2019

verschijnt 4 maal per jaar 

Herinneringen met een glimlach, Guido is met pensioen
Wist je dat…

Guido in de jaren stillekes een nieuwe modelijn voor vrijgezellen 
probeerde te lanceren?  De nieuwe trend om je té lange broeken 
om te nieten sloeg helaas niet aan.

Guido ongelooflijk veel acteertalent heeft? 
De maanden voor de sinterklaasshow werd iedereen al nieuwsgierig 
met welk deuntje en welke pasjes Guido en co ons zouden verrassen.
De hits op zijn palmares:
• You’re the greatest lover (Luv) • De drie biggetjes (K3)
• Fire (Pointer Sisters)

Guido een brillen-fetish heeft? 
Groot of klein, groen blauw, voor vrouwen of mannenmodel, 
modern en iets minder modern…  En we kunnen hem geen ongelijk 
geven: goed kunnen zien is nu eenmaal belangrijk!

Guido nog ooit actief lid was van een zanggroepje?
In de jaren stillekes bestond er een zanggroepje dat maandelijks 
samen kwam voor de uitgebreide staf

Guido graag bananen eet?
Hij heeft zelfs een heel eigen manier ontwikkeld om zijn banaan te 
schillen.

Guido zijn schouders zette onder veel nieuwe initiatieven?
• Opstart ’t Ven • Ter Heide Band • Opstart campus Henisberg
• Adviesraad voor Personen met een Handicap 

Guido graag zijn koffie drinkt met etiquette?
Hij apprecieert het ten zeerste als er een schoteltje onder zijn tas 
koffie staat

Guido een leuke collega was en we hem heel erg gaan missen?
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Pensioenviering Pierre Willaert

Even overlopen:
• Pierre werd geboren op woensdag 

31 december 1958 in het kuststadje 
Oostende 

• Na zijn schooltijd, waar hij de laatste 
jaren zijn broek versleet op het VTI in 
Oostende, kreeg hij in juni ‘76 zijn di-
ploma van houtbewerker

• Onmiddellijk na zijn schooltijd be-
gon hij aan zijn eerste grote job  bij 
de Regie van Maritiem Transport of 
kortweg  het RMT als schipperstim-
merman, tot ‘81 verdiende hij daar 
goed zijn brood. Z’n laatste werk is 
nog steeds te bezichtigen op de bo-
dem van de Noordzee. Na deze korte 
stormachtige periode volgde er een 
gedwongen vlucht naar ‘Den Lim-
burg’, was het voor zijn grote liefde 
… dat weet enkel Pierre zelf.

• Wat wij wél weten is dat hij in 1981 
aan de slag ging in de Mijn van Wa-
terschei waar hij gangen maakte en 
de sporen moest leggen. Dat heeft 
hij een 8 jaar volgehouden

• In 1989 dacht hij het groot lot gevon-
den te hebben en begon te werken 

bij de Ford in Genk, hij had daar een 
zeer belangrijke functie, was team-
leader van +/- 15 personen als spui-
ter in de lakkerij. In 1997 hield hij het 
daar ook voor bekeken. 

• Henkel dat was DE job!!!! Als fos-
fatenoperator hield hij het ook daar 
een 7 jaar vol om nadien toch echt 
DE JOB van zijn leven te krijgen…

• Ter Heide 2004 tot op 31 december 
2018 

Een grote schare nageslacht
Pierre is gehuwd met zijn lief vrouwtje 
Liliane en is de papa en “plus”-papa van 
8 schatten van kinderen, hemzelf niet 
meegerekend. Sorry Pierre, omdat het 
er toch wel veel zijn weten wij de juiste 
zaad-ei combinatie niet. Maar zolang jij 
het weet is het voor ons prima. 
De nodige kleinkinderen zijn er ook al, 
maar wie twijfelde daar ooit aan na zo 
een voorbeeld…

AC/DC in levende lijve
Zijn grote passie is natuurlijk muziek. 
En wel het stevigere AC/DC. Meerdere 

keren heeft Pierre het beste van zich-
zelf gegeven tijdens de evenementen 
van Ter Heide maar ik denk dat er toch 
wel ééntje boven uit stak: ons LIVE op-
treden tijdens het personeelsfeest ja-
ren geleden. Niet enkel het optreden 
maar ook backstage waren wat ons 
betreft mooie momenten.

We gaan hem missen
Als collega/verver zullen we hem zeker 
gaan missen, een verver met al deze 
kwaliteiten vinden zal moeilijk zijn. Al 
moet het geen zanger zijn, verven al-
leen is genoeg…
Pierre … geniet van je pensioen, je 
bent nog jong (wij moeten nog 7 jaar 
langer.)
Pierre … geniet van je gezin, vrouwtje, 
kinderen, kleinkinderen…
Pierre … we zullen je missen 
Pierre … het ga je goed

Je collega’s van de Technische Dienst

Voilà!  Onze beste verver stopt ermee… althans op Ter Heide. We gaan hem natuurlijk allemaal erg missen, 
niet enkel zijn zangtalent maar ook zijn West Vlaamse grappen, tongval en natuurlijk zijn brede kennis van 
elektriciteit, mechanica, loodgieterij en houtbewerking (allez, zo stond het toch op zijn CV destijds).
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Campusnieuws

Cash geld kregen we op Brik 5 niet mee, 
dus een voorschot op iemand zijn lieve-
lingsauto konden we niet betalen. We 
kregen wel de Simpledkaart, de interne 

bankkaart van de bewoners, waarmee 
we ons konden verplaatsen en onze in-
nerlijke mens konden versterken. 
Eens daar aangekomen genoten deze 

mannen vol van al de blinkende auto’s 
maar hun grote liefde waren toch de 
moto’s.
Tussendoor hadden we nog het geluk 
om een lekkere koffie te drinken met 
een bosbessenmuffin want na al dat 
stappen hadden we een hongertje. 
Richting uitgang werden ze nog even-
tjes getrakteerd op een dansje en een 
kusje van drie knappe, lieftallige meis-
jes aan de Suzuki-stand .
Het was een drukke maar superfijne 
dag voor ons geweest en we kijken er 
naar uit om volgend jaar weer terug te 
kunnen gaan.

Karolien Boonen
Leefgroepmedewerker Woonbuurt Brikhof

De voorstelling gaat over Oscar die 
graag wil kunnen vliegen. Om dit te 
kunnen verwezenlijken, krijgt hij hulp 
van verschillende personages alsook 
van onze bewoners. Ze werden  vol 
enthousiasme onthaald en werden in 
het verhaal betrokken. Bij aankomst 
kregen ze een zak waarin ze lucht 
moesten blazen. De lucht die ze opge-
vangen hadden, moesten ze bewaren 
voor op het einde van de voorstelling. 
Dit zorgde meteen voor nieuwsgie-
righeid bij iedereen. Gedurende de 
hele voorstelling werden de zintuigen 
van onze bewoners actief geprikkeld 
door onder andere de mooie licht- en 

geluidseffecten en het aanraken van 
verschillende materialen. Op het einde 
van de voorstelling deed iedereen het 
zakje met lucht open en zorgden ze er 
samen voor dat Oscar zijn droom om 
te kunnen vliegen uiteindelijk werke-
lijkheid werd.
 “’t Is niet het vliegen maar de vlucht” 
is een voorstelling over wilskracht, 
doorzetten, solidariteit en samenwer-
king. Het was een prachtig belevings-
theater waarvan onze bewoners met 
volle teugen genoten.

Tony Antheunis & Kelly Vande Reyd
Activeringscoördinator & Leefgroepmedewerker

Autosalon 2019

Belevingstheater in Zonhoven: 
’t Is niet het vliegen maar de vlucht

Het autosalon opende weer eens de deuren. Dat hadden onze bewoners zo hier en daar opgevangen en 
natuurlijk wilden deze autoliefhebbers er naar toe. Op donderdag 24/1 trokken we met Patrick, Jean-Marie, 
Carl en Dirk met de trein en tram richting de Heizel. Wij willen dan ook de collega’s bedanken van wie we 
de vrijkaarten hebben gekregen.

Op woensdag 30 januari 2019 konden onze bewoners genieten van een streepje hoogstaande cultuur. In 
samenwerking met cultuurcentrum Tentakel van Zonhoven, organiseerden we op onze mooie campus in 
Zonhoven 2 theatervoorstellingen genaamd “’t Is niet het vliegen maar de vlucht”.
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Op vrijdag 25 januari 2019 vond het langverwachte jaarlijkse personeelsfeest plaats. Het event van het jaar 
om te genieten van een drankje, een hapje, goede muziek en de aanwezigheid van fijne collega’s. Dit jaar was 
het thema van het feest: the American fifties. Dit vertaalde zich zichtbaar in kleurrijke zwierige bollenjurkjes en 
-rokjes en dito haarbanden voor de vrouwen en old-school gilets en leren jackets voor de mannen. 

Jubilarissen in het spotlicht
De avond werd op gang getrokken 
door een receptie voor de jubilarissen 
die om 18u30 aanving in aanwezigheid 
van de voltallige directie. De keuken 
had zijn beste beentje voorgezet en ge-
zorgd voor erg lekkere aperitiefhapjes. 
Er waren dit jaar maar liefst 17 10-ja-
rige jubilarissen, 4 25-jarige jubilaris-
sen en 12 gepensioneerden om in de 
bloemetjes te zetten. Dat verdiende dan 
op zijn minst ook een woordelijke hul-
diging door directeur zorg Frank Smits 
en directeur P&O Inne Driesen. Na deze 
korte toespraak was er ruimte voor een 
mooi filmpje waarin bekende sterren 
werden getoond die de respectievelij-
ke lookalikes belichaamden van onze 
topgevierden. Daarbij werden uiteraard 
hun karakteristieken ook nog eens in 
datzelfde filmpje in de verf gezet. Want 
zeg nu zelf, 10 of 25 jaar rondlopen in 
Ter Heide dat betekent heus wel wat, 
om dan nog maar te zwijgen over onze 
gepensioneerden die hun carrière netjes 
hebben afgerond in Ter Heide. De jubi-
larissen en de gepensioneerden waren 
de sterren die aan de Ter Heidehemel 
van die avond schitterden.

Feest op de dansvloer en aan de bar
Een halfuur voor de eigenlijke start van 
het grote feest zelf, druppelden de eer-
ste genodigden enthousiast binnen op 
het personeelsfeest om een passend 
plekje te verwerven. De directie ver-
welkomde iedereen hartelijk en kon de 
passende outfits en lachende gezichten 
smaken. De opkomst was zoals steeds 
zeer talrijk. Om er voor iedereen een 
aangenaam personeelsfeest van te ma-
ken, zelfs voor onze algemeen direc-
teur, werd hij vrijgesteld van speechen. 
Na een aantal korte dienstmededelin-
gen en het prachtige filmpje met de 
jubilarissen barstte het feest helemaal 
los in onze Zonhovense feestzaal die in 
een prachtig kleedje gestoken was door 
activeringscoördinator Tony Antheunis. 
De deejay zorgde voor een goede mix 
van trendy, populaire en eigentijdse 
muziek, maar vergat in het begin van 
de avond de fiftiesmuziek niet. Van al 
dat dansen kreeg je al snel honger. Er 
waren gelukkig lekkere hamburgers, 
gekrulde frietjes en aardappelschijfjes 
met lekkere sausjes. Ook het dessert 
had een Amerikaanse fiftiestouch ge-
kregen: zo waren er donuts, brownies 

en nog meer lekkers. Ook waren er een 
heuse popcornstand en punchstand 
voorzien die de hele avond ter beschik-
king waren. Onmogelijk dus om met 
honger naar huis te gaan.

Onmisbare vrijwilligers
Zoals elk jaar konden we ook nu weer 
rekenen op de sympathieke hulp van 
diverse ouders en enkele vrijwilligers 
die zich aanboden. Zij hebben zich met 
hart en ziel ingezet om er voor iedereen 
een heel fijne avond van te maken. We 
willen hen dan ook nog eens graag uit-
drukkelijk via deze weg bedanken voor 
hun hulpvaardigheid. Een welgemeen-
de dankjewel gaat eveneens uit naar de 
werkgroep personeelsfeest en de men-
sen die de dagen ervoor en erna een 
handje zijn komen toesteken. Zij heb-
ben dit prachtige feest op een voortref-
felijke wijze vormgegeven en alles tot in 
de puntjes voorbereid.

Inne Driesen
Directeur personeel & organisatie

Back to the fifties: 
een geslaagd personeelsfeest met een retrokantje
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Personeelsfeest

Jubilarissen 10 jaar
 

Kelly Cloesen (Grootkeuken, Borgloon)

Michaël Coppens (Technische dienst, Genk)

Cindy Erlich (Berk 1, Zonhoven)

Sarah Knoops (Berk 2, Zonhoven)

Annelies Vrancken (Linde 1, Zonhoven)

Elke den Hartog (Berk 3, Zonhoven)

Bregje Hoogmartens (MDT Heuvel, Genk)

Jenny Lemmens (Huis 6, Genk)

An Blokken (Grootkeuken, Genk)

Sander Baerts (ICT, Genk)

Annelies Verbruggen (Huis 4, Genk)

Rebecca Verboven (Eik 1, Zonhoven)

Patricia Baetens (Onderhoud, Tongeren)

Rachel Gielen (Eik 3, Zonhoven)

Remi Smeets (Spar 3, Zonhoven)

Nathalie Teliszewskyj 
(MDT Eik & Ven, Zonhoven & Genk)

Kim Hensen (Berg 7, Tongeren)

 

Jubilarissen 25 Jaar 
 

Arlette Claes (Nachtdienst, Tongeren)

Cindy Vanspauwen (Huis 2, Genk)

Els Cleuren (MDT Henisberg, Tongeren)

Hilde Croymans (Spar 3, Zonhoven)

 

Op pensioen 
 

Marie-Jeanne Vranken (Huis 2, Genk)

Rita Staal (Woning 42, Zonhoven)

Greta Hendrix (Nachtdienst, Zonhoven)

Nicole Vanempten (centraal secretariaat, Genk)

Marina Vanbuel (Grootkeuken, Genk)

Rita Melotte (Onderhoud, Zonhoven)

Suzanne Bosmans (Grootkeuken, Genk)

Marina Bessemans (Ven 1, Genk)

Carine Metten (Onderhoud, Zonhoven)

Mieke Boonen (MDT Henisberg, Tongeren)

Pierre Willaert (Technische dienst, Genk)

Franky Vienne (Technische dienst, Zonhoven)

Ter Heide nieuws 11
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Burgemeesterverkiezingen in Ter Heide Borgloon

Campus Zonhoven investeert in omiVista

In de nasleep van de verkiezingen wou Ter Heide vooruitstrevend zijn en rechtstreeks een burgemeester kiezen. Elk 
van de zeven leefgroepen mocht een kandidaat naar voren schuiven, waarna het campagne voeren kon beginnen.

Een nieuw systeem in gebruik nemen is altijd spannend, maar de interactieve omiVista-projector is zo gebruiks-
vriendelijk dat onze bewoners (en de medewerkers) er onmiddellijk mee overweg konden.

De kandidaat-burgemeesters verspreid-
den spandoeken, flyers en programma’s 
over de hele campus om zo de stemge-
rechtigden te overtuigen van hun kwa-
liteiten.
Na een eerste week “stille” campag-
ne werd de strijd opgevoerd en werd 
overgegaan naar een tactiek om, via de 
smaakpapillen en gadgets, de laatste 
twijfelaars over de streep te trekken om 
toch maar voor de kandidaat van hun 
leefgroep te kiezen. 
Er werd heel wat creativiteit aan de 
dag gelegd.
Op 30 januari mochten de kandidaten 
nog een laatste poging doen om de 
stemmers te overtuigen in de verschil-

lende stembureaus waar de kiezers via 
heuse oproepings- en stembrieven wer-
den verwacht.
De kiescommissie hield toezicht op het 
vlotte verloop van de stembusgang en 
kon geen onregelmatigheden vaststellen.
Burgemeester Eric Awouters en schepen 
Jeroen Bellings van Borgloon waren de 
eersten om hun  nieuwe collega Largo 
Dessart van Hof 1 te feliciteren en hem 
de sjerp te overhandigen.
De verkiezingsdag werd afgesloten met 
een bal van de burgemeester.
En hij zag dat het goed was.

Johan Albert
Kinesist Brikhof

De omiVista-projector zorgt voor een 
interactieve projectie op de vloer of 
op een tafel en is qua werking verge-
lijkbaar met een smartboard. De pro-
jectie reageert op de beweging van 
de bewoner, al stappend of al zittend, 

bewegend met de handen. Dankzij de 
talloze apps – gaande van quizzen tot 
het jagen op ballonnen of trappen op 
bessen – krijgen onze bewoners op 
een speelse manier een extra dosis 
beweging.

Het nieuwe systeem zorgt ook voor in-
teractie tussen verschillende bewoners. 
Zo kunnen ze samen een wedstrijdje 
spelen aan tafel door bijvoorbeeld een 
ballon telkens terug naar de tegenstan-
der te tikken. 
Vol aandacht en enthousiasme nemen 
onze bewoners deel aan de spellen. Niet 
alleen omdat het iets nieuws is, maar 
vooral omdat het gewoon zo leuk is.
Het systeem is momenteel de enige in 
zijn soort binnen Ter Heide en kan dus 
gezien worden als een soort pilootpro-
ject. We hopen dat we ooit het systeem 
op alle campussen kunnen terugvinden.
Onze bewoners in Zonhoven zijn alles-
zins erg blij met de aankoop van hun 
omiVista.

Hilde Steegmans
Activeringscoördinator Zonhoven

Campusnieuws
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Een rood valiesje vol met charme
“Als onderhoudsmedewerkster was ik 
even nieuwsgierig als de rest naar ons 
nieuw gastje. En daar stond hij dan: een 
klein jongetje met een goed gevuld rood 
valiesje in de hand.
Eigenlijk niets bijzonders, een opname 
van een nieuwe gast, zoals anders.
Wat ik toen niet wist was dat dit jon-
getje voor mij héél speciaal zou worden. 
Elke morgen als ik schoonmaakte was 
hij als eerste in de living en zong hij met 
me mee. Met al zijn charme wist hij mijn 
hart te veroveren en wist hij stiekem din-
gen van mij te verkrijgen.
Stilaan groeide er tussen ons een speci-
ale band. Als onderhoudsmedewerkster 
leefde ik mee in al zijn belevenissen in 
Huis 6, maar ook het verdrietige nieuws: 
het overlijden van zijn papa, toen het 
voor hem niet meer mogelijk werd om 
nog naar huis te gaan.
Mijn man en ik besloten om hem regel-
matig te gaan halen in Ter Heide, om hem 
toch een beetje een thuisgevoel te geven.

Verhuizen naar de grote jongens
“Intussen is dit klein blond jongetje ge-
groeid tot minstens 1 meter 80. Een ma-
gere slungel, als ik het zo mag uitdrukken, 
maar voor mij nog steeds dat ‘kleine jon-
getje’. Zijn volwassenheid boezemde mij 
ook angst in. Eens zal hij moeten verhui-
zen naar Zonhoven en Huis 6 verlaten. 
Aan die dag wou ik niet denken, maar 
toch was het snel zo ver: hij ging verhui-
zen. Triestig als ik was, hijzelf was geluk-
kig. Hij had zijn tijd volbracht en ging naar 
de grote, verstandige jongens in Zonho-
ven. Ik weet wel dat je geen hechtings-
band mag hebben, maar soms is het ster-
ker dan jezelf.”

Verlangen naar een weerzien
“Ik verlangde ernaar om hem terug te 
zien, maar deed ik daar wel goed aan? Na 
een afspraak met de zorgcoördinator en 
wat tijd voor hem om te wennen bracht 
ik mijn ‘kleine jongen’ in Zonhoven een 
emotioneel weerzien. 
Ook vanuit zijn nieuwe thuissituatie hier 

in Zonhoven blijven we hem graag bezoe-
ken. Wanneer we dan ’s avonds een war-
me knuffel krijgen, dan merk je dat vrij-
williger zijn het mooiste is wat er bestaat.
Een dikke pluim aan alle medewerkers in 
Ter Heide, jullie doen dat goed!”

Vanwege een vrijwilligster in Ter Heide

“Het jaar 1999, mijn eerste werkdag op Ter Heide in Huis 6. Het was een huisje zoals alle andere huisjes in Ter 
Heide, met kinderen die ‘anders en bijzonder zijn’. Kinderen, nog klein of in puberteit, die ooit zullen verhuizen 
naar Zonhoven. Herinneringen slijten door de jaren heen, maar sommige zijn blijvend. Zo weet ik nog heel goed 
dat we toen een nieuwe opname zouden krijgen.”

Als kleine kinderen groot worden!



14 Ter Heide nieuws



Ter Heide nieuws 15

De deelnemers aan de dialoogdagen 
zullen zich zeker nog herinneren dat er 
ook veel mooie verhalen verteld zijn. 
Deze verhalen waren een weergave van 
belevenissen, mooie herinneringen, op-
merkelijke gebeurtenissen die ons bij-
gebleven zijn uit onze contacten met de 
bewoners. Deze verhalen werden verteld 
vanuit het hart en ze beklemtoonden 
waar het echt om gaat in Ter Heide.
De verhalen zijn zo waardevol dat we 
ze telkens opnieuw willen vertellen en 
uitdragen. We starten daarom met het 
neerschrijven van één van deze verhalen, 
verteld door Simonne:

“Op de dialoogdagen werden we uit-
genodigd door Arno om een verhaal te 
vertellen over een moment dat ons kost-
baar was, een gebeurtenis waardoor we 
konden ervaren waar het écht om gaat 
in Ter Heide
Vorige week vroeg Wouter aan mij om 
mijn verhaal te vertellen voor Ter Heide 
nieuws. Ik aarzelde omdat volgens mij de 
mensen uit de zorg de mooiste verhalen 
elke dag waarmaken. Toch overhaalde hij 
mij om ook mijn verhaal op te schrijven.
Bijna twee jaar geleden vroeg men mij 
om regelmatig een moment vrij te ma-
ken voor één van onze bewoners. Graag 

ging ik op deze vraag in. Drie maanda-
gen per maand gedurende een half uur-
tje krijg ik nu be-
zoek van een heel 
speciale jongen. 
We doen dan sa-
men geen grote 
dingen, maar ge-
nieten er wel erg 
veel van. We gaan 
naar de buurt-
winkel, kiezen 
een koekje of een 
stuk fruit en eten 
dit samen op met een tasje koffie in het 
koffiekot. Hij vertelt me hoe hij zich die 
dag voelt en over zijn familie, zijn school-
activiteiten en zijn medebewoners. Een 
paar keer per jaar maken we een grotere 
uitstap. Zo gingen we samen o.a. naar de 
film van de Kampioenen en gingen we 
een ijsje eten bij Chapeau. 
Zo genieten we samen van ons eigen 
rustmomentje.”

Romain Doumen & Simonne Hulsmans
Kwaliteitscoördinator & Medewerkster bewo-
nersadministratie

Iedereen herinnert zich nog de dialoogdagen waar we samen met zeshonderd enthousiaste mensen (ou-
ders, medewerkers, externe partners, vrijwilligers, vrienden en sympathisanten) een nieuwe missie en 
visie voor Ter Heide ontworpen hebben. Deze dialoogdagen hebben ook geleid tot een aantal concrete 
acties en projecten, waarmee we verbeteringen willen aanbrengen in de dagdagelijkse werking.

Organisatienieuws

Een terugblik op de dialoogdagen.
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Intesa is, net zoals Ter Heide, een door 
het VAPH vergunde zorgaanbieder 
voor personen met een beperking. Met 
15 vestigingen verspreid over Midden- 
en Zuid-Limburg wil Intesa er zijn voor 
volwassenen met een mentale en/of 
fysieke beperking, die al dan niet aan-
geboren is. 250 bewoners kunnen da-
gelijks rekenen op de zorg die verstrekt 
wordt door 200 enthousiaste werkne-
mers.
Ze doen dat vanuit een sterk vergelijk-
bare doelstelling als Ter Heide, namelijk 
levenslange kwalitatieve en professio-
nele zorg op maat bieden, aangepast  
aan de nood van de cliënt. Intesa biedt 
verschillende wooncentra aan waar 

de balans tussen persoonlijke ontwik-
keling en begeleiding gerespecteerd 
wordt: zelfstandig als het kan, met 
professionele hulp op maat als het 
moet. Verder bieden zij verschillende 
dagcentra aan die openstaan voor per-
sonen die nog thuis wonen als voor de 
bewoners van de Intesa-zorgcentra. 
Via ambulante dienstverlening kan er 
ook zorg aan huis geboden worden.  
Tijdens dit contact krijgt de cliënt hulp 
bij administratieve, financiële of werk-
gerelateerde vragen of assistentie in-
zake wonen, vrije tijd, huishouden of 
gezondheid. De begeleider kan uiter-
aard ook als een klankbord fungeren. 
Net zoals bij Ter Heide kunnen de be-
woners van Intesa elk moment reke-
nen op professionele en geëngageerde 
hulp.
Intesa richt zich specifiek op volwasse-
nen met een lichte tot matige mentale 
of fysieke beperking. De doelgroep van 
Ter Heide is, met een zorgaanbod voor 
zowel kinderen als volwassenen met 
allerlei soorten beperkingen, een heel 

stuk breder.
Ter Heide en Intesa hebben dus elk een 
eigen specialisatie die desondanks gro-
tendeels overlapt. Daarnaast delen ze 
dezelfde droom: een volledige totaal-
oplossing op maat aanbieden voor elke 
bewoner in Midden- en Zuid-Limburg. 
En dat is net waarom samenwerken 
loont en ze elkaar in de toekomst per-
fect kunnen aanvullen en versterken.
Beide organisaties willen alle betrok-
ken partners meenemen in dit verhaal. 
Niet enkel intern, maar ook extern: 
medewerkers, ouders, familie, vrijwilli-
gers, vakbonden…
Iedereen kan zich inschrijven op de 
nieuwsbrief. Deze wordt op regelmati-
ge tijdstippen uitgestuurd en bevat het 
meest recente nieuws omtrent het on-
derzoek naar de samenwerking.
Voor meer informatie kan u terecht 
bij Kari Feys (kari.feys@terheide.be) en 
Cindy Luijten (cindy.luijten@intesa.be) .

Wouter Tuybens
Coördinator Communicatie ad interim

Op dit kennismakingsmoment kun-
nen de medewerkers elkaar op een 
luchtige manier leren kennen. Geen 
gedwongen samenzijn, maar wel 
een ontdekkingsevenement. 
Wat je mag verwachten:
• Veel nieuwe mensen leren kennen
• Leren netwerken
• Een gezellige avond met lekkere 

frietjes en hippe muziek

Het evenement zal plaatsvinden op 
3 en 4 april 2019 bij Ter Heide in de 
feestzaal van Campus Zonhoven. We 
starten rond 18 uur, inschrijven kan 
elektronisch via 
http://bit.ly/weleggeneenei. 

Wouter Tuybens
Coördinator Communicatie ad interim

Het stond al in onze vorige editie: Ter Heide en Intesa gingen op 19 oktober 2018 een samenwerkingsovereen-

komst aan. Op deze manier willen beide organisaties samen uitzoeken of ze één gemeenschappelijke organisatie 

kunnen uitbouwen in een sterk veranderend zorglandschap.

Elkaar leren kennen, samen een band opbouwen, het is een belangrijke eerste stap wanneer je efficiënt en sterk 

wil gaan samenwerken. Daarom wordt er op 3 en 4 april 2019 een laagdrempelig kennismakingsmoment geor-

ganiseerd voor de medewerkers van beide organisaties.

Intesa, wie is dat?

Ter Heide & Intesa leggen samen een ei

Organisatienieuws
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Tijd voor nieuwe infrastructuur
Onze oude gebouwen hebben meer 
dan 40 jaar dienst gedaan en nu is 
het tijd voor iets nieuws.
We kijken er met zijn allen naar uit 
om naar een nieuw plekje te kun-
nen gaan met onze bewoners. Deze 
nieuwbouw zal volledig voorzien zijn 
van aangepaste, hedendaagse infra-
structuur.
Bewoners gaan samen met hun hui-
dige begeleiding naar de nieuwe 
leefgroepen. Op deze manier zal het 
nieuwe toch vertrouwd blijven voor 
onze bewoners.
Campus Zonhoven wordt een grote 
campus met ons erbij, samen met de 
andere bewoners van Ter Heide ma-
ken we er een warme thuis van.

Integrale verhuis
Oase zal al zijn 4 huizen integraal 
verhuizen. Momenteel zijn deze hui-

zen gelegen op 1 lange gang. In de 
nieuwbouw zullen deze gehergroe-
peerd worden tot gekoppelde wonin-
gen per 2 leefgroepen. Huis 1 en huis 2 
zullen samen zo’n leefgroepkoppel 
worden, net als huis 3 en huis 4.
De 4 Vennen van Genk fusioneren sa-
men met het dagcentrum en zullen zich 
ook samen in 1 gebouw vestigen. Het 
huidige dagcentrum wordt gesplitst in 
2 groepen van ieder 8 bewoners. Deze 
krijgen, om de benamingstraditie voort 
te zetten, de toepasselijke naam Ven 5 
en Ven 6. 
Ven 1 tot en met 4 uit Genk zullen sa-
men met Ven 5 en Ven 6 uit Zonhoven 
de leefgroepkoepel ‘Het Ven’ vormen.

Het einde is in zicht
Achter de schermen wordt erg hard 
gewerkt om de overgang zo vlot mo-
gelijk te laten verlopen. Dit zowel op 
technisch, organisatorisch als op in-

houdelijk vlak.
In april en mei voorzien we momen-
ten waarop zowel ouders als wette-
lijke vertegenwoordigers een kijkje 
kunnen nemen in de gebouwen. 
De werken schieten goed op, voor-
lopig is de verhuis voorzien in de 
maand juni 2019.
De officiële opening voorzien we 
behoudens onverwachte omstandig-
heden samen met de motorrun op 8 
september 2019.

Lily Leten
Leefgroepencoördinator ‘t Ven

Woonbuurt Oase en ‘t Ven verhuizen van campus Genk naar de nieuwbouw in campus Zonhoven. 
Ook het dagcentrum zal naar de nieuwe locatie in Zonhoven verhuizen.

Masterplan 1 – Nieuwbouw Oase & Ven
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Niki Vanbuel

Lieve Leppens

Hoi iedereen! Ik ben Niki, de nieuwe vervan-
ger op Brik 1. Een aantal onder jullie kennen 
mij al van de stages die ik liep in huis 5 en 6 
in Genk. Ik ben dan ook blij dat ik mijn eer-
ste job in de sector kan doen bij Ter Heide.
Ik ben kersvers afgestudeerd in orthopedago-
gie aan Qrios in Hasselt. Vijf jaar geleden zou 
ik deze uitkomst totaal niet hebben verwacht. 
Ik had grootse artistieke dromen. Ik studeerde 
toen nog aan de Mad-Fac aan C-mine voor 
audiovisuele kunsten. Ik voelde echter wei-
nig verbinding met de school en besloot de 
opleiding stop te zetten. Toen ben ik opzoek 
gegaan naar een nieuwe uitdaging en besloot 

ik mij te wagen aan de sociale sector. 
 In mijn vrije tijd hou ik mij nog steeds veel 
bezig met film. Je kan mij bijvoorbeeld nog 
wekelijks vinden op de ELAN-filmavonden bij 
Roxy Theater in Koersel. Ook muziek is een 
grote passie. Ik probeer regelmatig naar leuke 
concerten te gaan en ook af en toe eens een 
festival mee te pikken. Een andere passie van 
mij is reizen. Ik ben de voorbije zomer gaan 
backpacken in Thailand en hoop nog vele lan-
den te kunnen bezichtigen. 

Niki Vanbuel
Leefgroepmedewerker Brik 1

Hallo, mijn naam is Lieve en ik ben de 
nieuwe zorgcoördinator van Berk-spar. 
Ik studeerde orthopedagogiek aan de 
UGent. Na mijn studies startte ik als or-
thopedagoog bij de 3master in Kasterlee, 
buitengewoon secundair onderwijs. Een 
aantal jaren later kon ik daar aan de slag 
als adjunct-directeur. Een mooie en boei-
ende job.
Ik merkte echter dat ik het persoonlijk 
contact met mensen miste alsook het 
deeltje zorg. De orthopedagoog in mij 
voelde zich wat verwaarloosd, dus ging ik 

op zoek naar een nieuwe uitdaging.
En deze heb ik gevonden, hier in ter Hei-
de. Met veel goesting en plezier wil ik 
mee bouwen aan een warme, kwaliteits-
volle thuis voor onze bewoners.
In mijn vrije tijd speel ik graag gezel-
schapsspelletjes, probeer ik al eens iets te 
bakken en geniet ik er van om met vrien-
den af te spreken.”

Lieve Leppens
Zorgcoördinator Berk-Spar

Medewerker in de kijker
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In deze editie van Ter Heide Nieuws stelt Ilse Molemans, leefgroepmedewerker Ven 2, haar 
‘nieuwsgierige neusvragen’ aan haar collega Stijn Vandeurzen, de preventieadviseur van Ter 
Heide.

Ilse: Stijn, je werkt als preventieadvi-
seur. Welk deel van je job doe je het 
liefste ?

Stijn: Vaak moet ik maatregelen ne-
men of regels opleggen die medewer-
kers niet leuk vinden. Deze zaken vind 
ik zelf ook minder aangenaam, omdat 
men mij dan als boeman ziet. Soms 
kan ik echter ook probleemsituaties 
oplossen en dan hebben medewerkers 
het gevoel dat ik hen écht geholpen 
heb. Die momenten vind ik het na-
tuurlijk het fijnste aan de job. Wat ik 

ook leuk vind, is dat ik in 
al onze gebouwen kom 
en dus veel verschil-
lende collega’s leer 

kennen. Op die 
manier voel ik me 

echt verbonden met 
onze organisatie.

Ilse: Binnenkort is het Carnaval op onze 
campus .
Hoe zou jij onze bewoners en het perso-
neel eens graag verkleed zien ?

Stijn: Ik hou wel van lekker griezelen, 
maar dat thema is misschien meer ge-
past voor Halloween? Dan gaan we 
voor tekenfilmfiguurtjes! Wie durft 
zich verkleden als Micky Mouse of 
Smurfin?

Ilse: De paashaas is ook bijna in het 
land. Met enorm veel keuze eitjes, wat 
is je lievelingssoort?
Eitjes leggen in de ochtend of liever 
stiekem overdag ?

Stijn: IIk ben een echte snoe-
per, dus alle eitjes zijn welkom! 
Mijn favoriet? Een wit eitje met 
een vulling van marsepein. Daar 

kan ik absoluut niet van af blijven. 
Aangezien ik graag uitslaap, verstop 
ik de verrassingen liever overdag.

Ilse: Wat is je favoriete bezigheid bui-
ten de uren?

Stijn: Mezelf uitleven op een podi-
um! De repetities van onze toneel-
vereniging vind ik geweldig. Samen 
met vrienden week na week een 
voorstelling opbouwen; je personage 
ontdekken door verschillende karak-
tertrekken uit te proberen. Het 
is gewoon heerlijk om jezelf 
even los te laten en in de huid 
te kruipen van iemand anders. 
Liefst iemand die mijlenver 
van jezelf afstaat, zodat je 
eens dingen mag en kan 
doen die je normaal ge-
zien nooit zou (durven) doen. 

Nieuwsgierige neus

Peluche verwent Huis 2
Peluche is het geesteskind van Linda Follon. Ze richtte het op in 2013 
om twee soorten mensen te helpen. Creatievelingen die zich willen 
inzetten voor een goed doel enerzijds en zieke en/of arme kinderen 
uit haar eigen leefomgeving anderzijds.

“In december schonk Peluche een acti-
viteitendekentje aan Berre uit Huis 2. Hij 
was hier zodanig blij mee dat zijn vriend-
jes en vriendinnetjes toch wel wat jaloers 
werden. We namen weer contact op met 
Linda met de vraag of ze ook voor Lina 
en Tom iets kon maken. Enkele weken 
nadien kwam Linda langs met een meis-
jesachtige activiteitenschort voor Lina en 

een stoere speeldeken voor Tom. Ze zijn 
er enorm blij mee en beginnen te glun-
deren als je er nog maar over begint te-
gen hen.” “We zijn Linda en de creatie-
ve maakster van de schenkingen enorm 
dankbaar. Zij hebben een bijzonder 
plaatsje gekregen in het hart van Huis 2”

De begeleiders en bewoners van Huis 2
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Gezellennieuws

Rik, Rik en Mia van de Gezellen 
Stuurgroep wachtten ons al op in 
de vergaderruimte. Frank had een 

alternatief gevonden voor het echte 
bezoek aan het grote nieuwbouw-
project.

Met een prachtige 
presentatie maakte 
hij ons wegwijs in de 
bouwplannen voor 
het volledige project 
van vernieuwing.
Aansluitend konden 
we ook zien waar 
de cheque van de 
Sint voor gebruikt 
zou worden. Als 
geen ander is de 
Sint specialist in het 
helpen inrichten van 

snoezelruimtes, en hier is heel wat 
nood aan in de verschillende nieuwe 
gebouwen. De centjes zullen weeral 
goed besteed worden om het onze 
gasten extra aangenaam te maken in 
hun nieuwe omgeving!
Op vrijdag werd present gegeven in 
Hoepertingen en in een mooie kerst-
sfeer werd de sint vaarwel gezegd 
met “gluhwein” en ander lekkers.
En, oh ja, voor 2019 werden op-
nieuw afspraken gemaakt!

Peter Van Oeteren
Gepensioneerd medewerker Ford Genk

Dankzij jullie gulle steun werd een ‘Tuin 
van Geur en Smaak’ met paviljoen gerea-
liseerd op campus Henisberg in Tongeren.
Ter Heide onder jullie aandacht houden is 
het doel van onze 2 wandeltochten.
In april/ mei doen wij de John Muir Way, 
Coast to Coast in Schotland. Dan augus-
tus/september hebben wij de Lechweg in 
Oostenrijk gepland.

Wij  wensen nog eens beroep doen op 
uw warm hart voor Ter Heide, zodat de 
aanleg van een aantal tuincompartimen-
ten van Berg 2 en Henis 5 gerealiseerd 
kunnen worden. Storten kan op reke-
ningnummer BE90 0910 1151 4232 (GK-
CCBEBB). Ter Heide, Klotstraat 125, 3600 
Genk met vermelding: Wandeltochten 
Diane en Guy.
Giften vanaf € 40,00 zijn fiscaal aftrek-
baar en hiervoor ontvang je een fiscaal 

attest. Jullie stortingen gaan integraal 
naar Ter Heide, alle andere kosten nemen 
wij voor onze rekening.
Voor onze gasten van Ter Heide hopen 
wij zelf nog lang elke vrijdag er te kunnen 
zijn. Weliswaar zonder woorden ... maar 

met hun gelaatsuitdrukking, die alles 
zegt en echt is!
Hartelijk dank voor jullie steun!

Diane en Guy
De Wandelaars/Vrijdagvrijwilligers

Ook dit jaar was de Sint weer op de traditionele afspraak met Ter Heide, weliswaar een dagje te vroeg voor het 
al even traditionele bezoek aan de kerstmarkt in Hoepertingen. Naast de oude sint Rik en de nieuwe sint Peter, 
hadden ook Guido en Els de weg naar Ter Heide Zonhoven gevonden.

7 jaar de ‘vrijdag-vrijwilligers’ op Ter Heide campus Henisberg. 70 jaar worden of net zijn … Jullie kennen ons allicht 
nog als de ‘wandelaars’, Diane Lesire en Guy Collas. Wij hebben 2 pelgrimwandeltochten ten voordele van Ter 
Heide gedaan: in 2015 de Camino Portuguès en in 2017 Via Francigena di Francesco.

De Sint brengt opnieuw bezoek aan Ter Heide

Wandeltocht van Diane en Guy
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De huldiging van enkele merkwaar-
dige Gezellen
Na 25 jaar inzet voor Ter Heide, zetten de 
Jokers nu een stapje terug. 
Zij hebben met hun activiteiten de bewo-
ners van Ter Heide in hun hart gesloten en 
Ter Heide zelf in en rondom Genk op de 
kaart gezet. Maar zij laten Ter Heide niet 
zomaar achter. 
Twee jaar lang hebben ze hun opvolging 
voorbereid en nu is het zover: het Callu-
nateam staat klaar om de fakkel over te 
nemen en heeft met de Cambatocht de 
eerste test reeds met glans doorstaan.
Voor het 40-jarige Camba dus ook een 
welverdiende Gezel.

Dikwijls hoor je zeggen dat achter een 
succesrijke man een sterke vrouw staat, 
in dit geval is het zelfs een hele generatie.
Magda en Maurits zijn de ouders van Bart 
Hiemeleers, een naam die op Ter Heide 
niet weg te denken is.
Samen met hun medewerkers en vrien-
den schiep de familie Hiemeleers tijdens 
de Belevingsdag voor meer dan 1000 
bewoners, medewerkers, ouders en vrij-

willigers van Ter Heide een stukje 
hemel op aarde.
Een unieke belevenis.

In het zuiden van onze provincie 
proberen we al jarenlang tever-
geefs de Pattondrivers op deze 
receptie te ontmoeten en dat is 
ons nu eindelijk gelukt.
Zij pikken elk jaar een aantal 
bewoners op om in militaire 
voertuigen een tocht te maken 
doorheen het Haspengouwse 
landschap.

Ook in dezelfde streek organiseren 
Gilbert Robeyns en zijn collega’s de Stra-
tenloop Van Gotem. 
Zij slagen er al jaren in om een massa 
atleten, warm te krijgen om diverse af-
standen te lopen voor het goede doel, 
waarvan Ter Heide er ééntje is.
Ook voor hen een welverdiende Gezel.

Thuis op Ter Heide
Tenslotte, na een muzikaal intermezzo, 
sprak Paula als voorzitter van het Ouder-

comité, een dankwoord uit. Eigenlijk zeg 
ik het fout en stroef: Paula sprak het pu-
bliek niet zozeer toe als voorzitter van een 
comité. Neen, ze praatte als een moeder, 
met vrienden, over wat haar zo nauw aan 
het hart ligt: de thuis op Ter Heide.

Bij leven en welzijn, tot volgend jaar.

Rik Spaepen
Voorzitter Stuurgroep Gezellen

Een hoogtepunt in de Gezellenwerking is de jaarlijkse academische zitting, met aansluitende receptie en prijsuitreiking, 
op de tweede vrijdag van januari. Raymond en zijn ‘Small Big Band’ zorgden voor de muzikale achtergrond en enkele 
dames van het woonerf plaatsten de ritmische accenten. Paul heette iedereen welkom en stelde de prangende vraag: 
Welk samenlevingsmodel streven wij na? Net zoals Ter Heide, geloven de Gezellen in een samenlevingsmodel waarin 
de bewoners met al hun mogelijkheden en beperkingen een eigen zinvolle plek in de samenleving kunnen innemen. 
Wij zijn dan ook erg blij met hun enthousiasme en engagement dit voorbije jaar.

Gezellenreceptie vrijdag 11 januari
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Nieuwe aanpak
“Met Calluna kozen we meteen voor een 

iets andere aanpak. We deden beroep op 

een externe cateraar om de hongerige 

buiken te voorzien van kilo’s en kilo’s aan 

mosselen en frietjes.”

“Uiteraard werd deze cateraar onder-

steund door honderd paar vrijwillig hel-

pende handen van Ter Heide. Zonder 

deze onbaatzuchtige vrijwilligers – die op 

risico voor eigen lijf en leed de friet-en 

mosselgeur urenlang trotseerden –  was 

deze editie onmogelijk geweest.”

“We kozen er ook voor om terug te 

stappen van 3 naar 2 eetmomenten. 

Zo waren we zeker dat we een kwa-

litatief even sterk evenement kunnen 

neerpoten als de Jokers dat deden. In 

de toekomst zijn we wel van plan terug 

te gaan naar drie data.”

Massale opkomst
De opkomst was, zoals dat elk jaar 

eigenlijk wel is, immens. 900 aanwezi-

gen kwamen met opgespaarde honger 

smullen van de voorziene mosselen. 

Onder hen waren uiteraard de bekende 

gezichten, waarvan sommigen sinds 

het begin nog geen enkele editie ge-

mist hebben, maar ook een hele resem 

nieuwe gezichten. Dit brengt veel goe-

de moed voor de toekomst.

Een leerrijke eerste editie
“Deze eerste editie was een leerrijk mo-

ment. De vele blije gezichten – en waar-

schijnlijk ook blije magen – waren onge-

twijfeld een teken dat (bijna) alles goed 

zat. We kunnen zeggen dat we de vuur-

doop hebben doorstaan.

We trekken er wel enkele belangrijke les-

sen uit die we zeker meenemen naar de 

toekomst. De jarenlange ervaring van de 

mosselveteranen van de Jokers hebben 

we nog niet, maar we zijn wel van plan 

om dat zo snel mogelijk bij te benen.”

Tot volgend jaar
“Het mosselfestijn zit er weer op voor dit 

jaar. Hetgeen ons nu nog rest is het tel-

len van de opbrengst. We weten wel al 

wat we er meer gaan doen: relaxzetels 

voor de bewoners kopen. Hier is erg veel 

nood aan en we zijn er van overtuigd dat 

dit een mooie investering is van de op-

brengst.”

De volgende editie zal plaasvinden op 15 

en 16 februari 2020.

Bij leven en welzijn

Tot volgend jaar.

Guido Vandebrouck namens het Callunateam

Het jaarlijkse mosselfestijn was dit jaar toe aan de 19e editie. Dit jaar was het een erg speciale en spannende 
gebeurtenis: de eerste keer door het nieuwe team. Tot voorheen werd het mosselfestijn altijd georganiseerd 
door de Jokers, maar na 18 jaar aan lange fietstochten en gigantische mosselsoupers hebben ze de fakkel 
doorgegeven aan Calluna.

Calluna neemt ‘mosselfakkel’
over van Jokers
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Een woord is geen woord

IKEA schenkt 
nieuwe keukens 
aan de Eik

Geen hond die in een vergadering 
durft vragen ‘wat betekent dat nu 
juist?’. Allez, een woord zo ingebur-
gerd als water en brood, en zo sim-
pel: ‘flexibel’ dat betekent ‘soepel’ 
natuurlijk. Iets dat zowel links als 
rechts kan buigen, ombuigen.
In sommige dialecten noemen ze een 
tuinslang wel ‘ne flexibel’. En dat is 
nog zo mis niet. Want dat woord is ook 
zo’n beetje slangachtig of venijnig.
Want wie buigt en wie doet buigen? 
En zijn die dan allebei flexibel? Of 
is het een ‘meester-knecht’ verhou-
ding? Om maar iets te zeggen. Als 
je vroege, late of gebroken diensten 
op je nek krijgt, dan hoort dat bij de 
job. Maar glijdende werkuren, oh 
jee! wat een heibel is daar niet over 
gemaakt.

Maar goed, we keren voor eigen 
deur. ‘Flexibiliteit voor extra opvang’ 
bijvoorbeeld.

Voor een voorziening betekent dat, 
om dat fatsoenlijk te laten verlopen 
voor bewoners en personeel, extra 
inzet. Maar ook extra inkomsten, die 
zeer welkom kunnen zijn.

Voor onze kinderen betekent die 
flexibiliteit verandering en zij hebben 
juist nood aan zekerheid.
Als je zelf kan kiezen is het makke-
lijker om verandering te verwerken. 
Dat kunnen zij niet.
Ze hebben ook niet allemaal het in-
zicht om te begrijpen waarom plots 
iemand onbekend in hun huis komt.
Als je zelf controle hebt over die be-
slissing wordt het al beter aanvaard-
baar. Maar dat hebben ze ook niet.
Met de leeftijd wordt het ook al 

moeilijker om verandering te incas-
seren. Vraag maar eens aan opa of 
oma.
En dan is er je persoonlijkheid of je 
handicap die structuur nodig heeft. 
Moeilijk te combineren met flexibili-
teit.

Deze aandachtspunten zuigen wij 
niet zomaar uit onze duim. Dit komt 
uit het VDAB magazine. Een onder-
zoek naar de factoren waarmee men 
rekening moet houden als men flexi-
biliteit vraagt aan werknemers.
En onze kinderen zijn geen stoere 
werknemers, maar breekbare men-
sen die bescherming nodig hebben.

Er is dus buigen, ombuigen en door-
buigen. Hoever mag je gaan? En wie 
beslist dat? Wie controleert dat? En 
waar is de elasticiteit van de over-
heid (toch handig hé, zo’n anonie-
me term) die flexibiliteit vraagt? Veel 
vraagtekens!

We moeten voortaan dus toch uit-
leg vragen over dat moeilijke woord: 
flexibiliteit.

R. Moeilijkmens

In het kader van IKEA Charity 
gaat IKEA de drie keukens van 
de Eik in Zonhoven vervangen. 
Gezien de keukens dateren uit 
1980 is het een welkome ver-
nieuwing. De nieuwe keukens 
zullen het gebruiksgemak voor 
onze medewerkers verhogen 
door te zorgen voor efficiëntere 
opbergruimtes.  Ook zullen de 
lichtgekleurde keukens een fris 
en open gevoel geven over heel 
de leefgroep.  De keukens gaan 
geen donkere demotiverende 
blok meer zijn in het midden van 
het gebouw.
Door te werken met nieuwe toe-
stellen kunnen we enerzijds de 
verbruikskosten verminderen, 
maar ook onze keukens afstem-
men op de gebruiksfrequentie.  
De toestellen worden gedimen-
sioneerd  voor het bereiden van  
kleinere maaltijden.
Met een totaalbudget van € 6.000 
per keuken zijn we IKEA enorm 
dankbaar voor deze sponsoring. 
In naam van de gebruikers en de 
bewoners wensen we hen dan 
ook graag te bedanken voor dit 
mooie initiatief.

Wouter Tuybens
Coördinator communicatie ad interim

Moeilijke woorden. Daarvoor moet je in onze sector zijn, vind ik. En afkor-
tingen en letterwoorden, dat is nóg erger. Bekijk de lijst maar eens op de 
website van het VAPH.Maar we houden het bij woorden.
Ik pik er eentje uit : flexibiliteit.

Column
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Tips voor mensen met een beperking

Varen op het water

Alhoewel deze film er eentje is uit de oude doos, blijft het onderwerp ook in 2019 nog heel actueel.
De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Roger en Virginia, beiden volwassenen met een licht verstandelijke 
beperking, verblijven in hetzelfde opvangtehuis. Roger en Virginia worden stapelverliefd en willen niet alleen trouwen 
maar ook samen een gezin stichten. Zowel de ouders van Roger en Virginia als de meeste begeleiders zien dit helemaal 
niet zitten en stellen dus alles in het werk om dit huwelijk te boycotten. Bill, leraar in het opvangtehuis, staat wél heel 
positief tegenover het hele verhaal en vindt dat Roger en Virginia samen een kans moeten krijgen. Hij stelt dan ook een 
strak plan op waarbij hij Roger en Virginia begeleidt bij de voorbereiding op het huwelijksleven, hen wijst op de obstakels 
die ze zullen tegenkomen en samen zullen moeten overwinnen.

Filmtip: Like normal people (1979)

René Baldewijns is de uitvinder achter 
vzw Crazy Idee. Hij bedacht nog niet 
zo lang geleden een manier waardoor 
minder mobiele personen ook op het 
water kunnen varen. Een rolstoelge-
bruiker in een bootje krijgen is geen 
simpele klus, daarom bedacht hij een 
bootje waar de rolstoel perfect in kan 
rijden en op vastgemaakt kan worden: 
de WheelWaver. De rolstoelgebruiker 
kan via een joystick zelf zijn koers be-

palen. Voor families bestaat het bootje 
ook als watertrein met een aantal bo-
tjes achter elkaar vastgemaakt zijn: de 
FloatXpress. Op deze manier kan varen 
op het water ook voor rolstoelgebrui-
kers een groepsactiviteit worden. De 
thuisbasis van vzw Crazy Idea is het 
Zilvermeer in Mol. 
Meer informatie vind je op hun Face-
bookpagina: https://www.facebook.
com/CrazyIdee/.
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Gepensioneerde medewerker

Pensioen, een nieuwe levensfase
Wegens de zware ziekte van mijn echtgenoot besloot ik op 1 december 2012 op pensioen te gaan. 33 jaar ben 
ik als financieel medewerkster tewerkgesteld bij IGL, eerst op de centrale administratie in Hasselt en daarna over-
gekomen naar de bewonersadministratie in Ter Heide in Genk.

Eenmaal op pensioen is mijn echt-
genoot vrij snel overleden en heb 
ik mijn eigen leven terug in handen 
genomen. Ik ben nooit in een zwart 
gat gevallen omdat ik toch wel veel 
taken erbij kreeg die ik vroeger nooit 
moest doen.

Seniorenuniversiteit
Elke maandagnamiddag van het 
schooljaar ga ik naar de senioren-
universiteit Hasselt. Daar worden 

wetenschappelijke lezingen gegeven 
van allerlei aard. Zo kan ik een beetje 
op de hoogte blijven van de vooruit-
gang van de wetenschap, dat vind ik 
wel belangrijk, ook op latere leeftijd. 
Natuurlijk eindigen we steeds met 
een lekkere tas koffie

Zilveren passer
Elke eerste woensdag 
van de maand ga ik met 
een groep vrouwen een 
culturele uitstap maken. 
Dit wordt steeds geor-
ganiseerd door VZW 
Zilveren Passer. Elke 
uitstap is een prachtige 
culturele verrijking.
Vorige maand heb-
ben we een bezoek 
gebracht aan het ver-
nieuwd AfricaMuseum 
in Tervuren.

De uitstappen worden telkens voor-
zien van uitleg van een goede gids en 
afgesloten met een lekker diner en een 
heerlijk glas wijn.

Sport
Voor mijn conditie op peil te houden 
ga ik dagelijks (als er niets tussen komt) 
60 baantjes zwemmen in het zwem-
bad van Hasselt. ‘s Vrijdags sluiten de 
zwemweek af met een glaasje wijn op 
de Corda Campus.
Tussendoor maak ik soms een reis met 
mijn zus of ga ik de kleinkinderen be-
zoeken die in het buitenland aan het 
studeren zijn.
Met Arlette Vanrusselt, een oud-colle-
ga die ook op pensioen is, ga ik maan-
delijks een koffietje drinken en wat 
bijpraten.
Om de zoveel tijd telefoneer ik met 
Simonne van de bewonersadministratie, 
zodat ik op de hoogte blijf van het rei-
len en zeilen van mijn oude collegaat-
jes en hun kinderen.
Ik heb enorm genoten van mijn car-
rière bij Ter Heide, maar genieten van 
mijn pensioen doe ik evenzeer.

Denise Franssens
Administratief medewerkster op pensioen
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“Hoi! Ik ben Caroline Stas en help al enke-
le jaren een handje op Brik 4. Waarom op 
Ter Heide? Wel mijn goeie vriendin Ann 
Roskams, die al veel jaren op Ter Heide 
werkt, spreekt altijd met veel liefde over 
haar job.”

Werken met mijn dochter
Toen mijn lieve dochter, Celine, begon op 
Ter Heide voor een korte periode als soci-
aal assistent hoorde ik van haar dat vrij-
willigers er altijd welkom zijn. Aangezien 
Celine op de Meers werkte (bij kinderen), 
zag ik het helemaal zitten. Samen daar 
werken leek me super. 

Een welkome verrassing
Maar Guido Massonet deelde me in op 
brik 4 met volwassen. ‘Help!!’ dacht ik. 
Maar proberen kan nooit kwaad en tot 
op vandaag ben ik daar zeer happy. 

Van dag 1 wisten de gastjes mij te ver-
leiden met hun lieve glimlach of fonke-
lende oogjes. Eén op één werken vind ik 
fijn. Bijvoorbeeld de haren drogen van 
Dot na de kapper, een handmassage, 
samen wandelen enzovoort. De knuffels 
die je krijgt, een krampachtige hand die 
ontspant, hun blikken… Het geeft me 
zoveel voldoening.

Het team zorgt ook voor elkaar
Een extra dimensie voor mij, is het lieve 
team gestuurd door David. Ik voel mij 
daar echt thuis. Hun dankbaarheid waar-
deer ik. Enorm veel bewondering heb ik 
voor hen, met wat een engelengeduld 
en  liefde ze hun job invullen, dag na 
dag! Dat is echt ferm!”

Caroline Stas
Vrijwilliger Brik 4

Vrijwilliger in de kijker
Deze editie plaatsen we Caroline Stas in de kijker. Caroline helpt al sinds begin 2015 een handje in Brik 4. Het 
spotlicht is niet haar natuurlijke omgeving, maar dankzij aanmoediging van David, de hoofdopvoeder van Brik 4, 
wist ze haar verhaal toch op papier te krijgen.

Vrijwilliger
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In memoriam

Lieve Brigitta

Je werd geboren op 7 september 1945 en 
als enig kind verbleef je voor lange tijd bij 
je ouders thuis. Je papa is vroeg overleden, 
maar je mama vond een nieuwe levens-
partner die ook prima voor je zorgde! Na 
lange tijd thuis werd je opgenomen in Ter 
Heide Zonhoven. Bij de opening van He-
nisberg Tongeren in 1999 kreeg je je vaste 
plekje in Henis 4.
Je ouders kwamen je regelmatig bezoe-
ken in de leefgroep, waarvan je keer op 
keer erg genoot. Na hun overlijden namen 
Yves en Marleen met véél plezier de taken 
over. Je keek erg uit naar hun bezoekjes 
en zéker als de hondjes meekwamen! Je 
grote liefde voor honden en baby’s liet je 
altijd duidelijk merken. Ze lieten je stralen 
en voor hun was er steeds een plekje op 
je bed.
Je kon genieten van sfeer en gezelligheid. 
Alles wat er gebeurde in de leefgroep had 

jij wel gezien. Je was graag mooi gekleed 
en je koos dagelijks zelf een gepast juweel 
erbij. Je kwam elke dag tiptop voor de 
dag: je haren piekfijn in de plooi, nageltjes 
gelakt… Kortom, jij bent onze Queen B.!
Je genoot van lekkere taart, al mocht je 
dit eigenlijk niet snoepen omwille van je 
suikerziekte. Toch zag het personeel dit af 
en toe (lees: véél te véél) door de vingers 
;-). Sommige nieuwe collega’s hadden het 
nogal moeilijk met je typische Tongerse 
klanken, en al zeker als je begon te vloe-
ken!
Je medische toestand liet het niet meer 
toe om je op Henis 4 te blijven verzorgen.  
Je werd opgenomen in het ziekenhuis, 
waar jij je laatste momenten doorgebracht 
hebt. Toch wist je ons te verrassen met je 
plotse overlijden.
Al is je plekje in Henis 4 nu heel onver-
wachts leeg, in onze harten blijf je je 
plaatsje behouden!

Brigitta Wilmans - Revis, bewoner Henis 4

7 september 1945
29 december 2018

loslaten van een lief leven
terugkijken in verwondering
je bent nog zo dichtbij...
nog dringt het niet tot mij door
afscheid,
moeten loslaten
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Pure interesse
“Nu toch al zeker 15 jaar geleden stapte ik 
in de gebruikersraad. Een echte aanleiding 
was er niet. Misschien dat ze toen enkele 
mensen gevraagd hebben om zich mee te 
engageren, maar dat deed het hem niet. 
Wat ik er met name aan apprecieer is dat 
ze heel open en laagdrempelig zijn over 
waar ze mee bezig zijn. Ze doen enorm 
veel in overleg. Solidariteit is heel belang-
rijk, net als overleg en open communica-
tie. Dat zijn dingen die ik persoonlijk ook 
belangrijk vind. Als je zelf iets belangrijk 
vindt, dan sluit je je al sneller aan.”

3 elementen voor succes: communi-
catie, reflectie en teamwerk
“Eén van de belangrijkste dingen is ieder-
een meekrijgen in je traject. Hoe groter 
je wordt, en Ter Heide groeit enorm, hoe 
moeilijker het wordt om alle communica-
tie te laten doorstromen. Communiceren 
waar je mee bezig bent, dat is belangrijk.

Een ander belangrijk punt is reflectie. Het 
is leuk om te zien dat Ter Heide er sterk 
mee bezig is. Recent waren er de dia-
loogdagen. Ik vind dat een heel goede 
oefening, om eens in de pakweg tien jaar 
terug te kijken en je kompas opnieuw te 
richten. Wat ik heel goed vind is dat ze 
dat gezamenlijk met alle stakeholders en 
alle betrokkenen doen. Vrijwilligers, ou-
ders, broers en zussen, iedereen wordt 
mee opgenomen in het verhaal. Dat is 
een moeilijk en taai proces, maar het is 
wel belangrijk.
Teamwerk is nog zo’n mooie. Ik werk zelf 
ook in een vrij grote organisatie. Soms wil 
je dan sneller gaan, want het gaat je niet 
snel genoeg. Mijn motto op zo’n momen-
ten is dan: ‘alleen kan je wel sneller gaan, 
maar samen kom je verder’. En je ziet: er 
zijn een aantal ideeën geopperd op de 
dialoogdagen, concrete projecten zelfs. Ik 
denk dat het zeer belangrijk is om, als je 
de goodwill niet wil verliezen, die zaken 

ook echt op te pakken. Dat het niet zo-
maar een mooi idee is. Het is mooi dat er 
al een concrete vervolgafspraak voor ge-
maakt werd.”

Een tweede thuis
“Ik heb het gevoel dat het bij Ter Heide 
sterk gaat om openheid, en dat vind ik 
een van de mooiste dingen hier. Het is hier 
een open huis, een open thuis. Hier wordt 
alles open en transparant opgenomen en 
ik denk dat ter heide daar uniek in is.
Dat merk ik niet alleen als lid van de Ge-
bruikersraad, maar ook als broer. Want als 
broer kan ik zeggen dat Ter Heide ons echt 
ontzorgd heeft. Ludo komt heel graag om 
de 14 dagen naar huis, hij kijkt daar naar 
uit. Maar achteraf wil hij even graag terug 
naar hier. Dat zegt voldoende. Hij ziet Ter 
Heide echt als zijn thuis.”

Peter Hendrikx, broer van Ludo, 
Lid van de Gebruikersraad

“Alleen kan je sneller gaan, 
maar samen kom je verder!”
Peter Hendrikx is al 15 jaar lid  van de Gebruikersraad. Zijn broer Ludo verblijft al bij Ter Heide sinds de campus 
in Zonhoven opende in de vroege jaren ’80. Ludo zag bij Ter Heide alle leefgroepen. Hij ging van de Linde via Eik 
naar Woonerf en verhuisde in 2000 naar de Spar. Even later stapte Peter mee in de Gebruikersraad.

Woordje van de Gebruikersraad
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Geboortes

Finn, zoontje van Eveline Derikx 
(zorgcoördinator) 
en Giel Van Braeckel

Lenn, zoontje van Eline Achten
(leefgroepmedewerker Berk 2, Zonho-
ven) en Sanny Zwerts (kinesist woon-
buurt Henisberg, Tongeren)  

Adrien, zoontje van Sarah Blervacq
(maatschappelijk werker woonbuurt 
Henisberg, Tongeren) en Carl Bruninx

Overlijdens
Brigitta Wilmans-Revis
(bewoner Henis 4, Tongeren)

Jacqueline Op ’t Eyndt
moeder van Viviane Derhaeg
(leefgroepmedewerker Linde 1, 
Zonhoven)

Jo Vossen
broer van Kevin Vossen
(bewoner Dagcentrum, Zonhoven)

Marie-Louise Millen
moeder van Peter Claassen
(bewoner Eik 4, Zonhoven)

Nelly Janssens
moeder van Ann Roskams
(zorgcoördinator woonbuurt Henisberg, 
Tongeren) 

Tilly Kurvers
moeder van Luc Plessers
(bewoner Woning 41, Zonhoven)

Nieuwe medewerkers
Sinds december 2018 zijn een aantal nieuwe medewerkers Ter Heide komen versterken. De volgende personen heten we 
dan ook van harte welkom in onze organisatie:

Ben Theuwissen leefgroepmedewerker Huis 6  Genk

Ine Bovendeerd leefgroepmedewerker Huis 4  Genk

Jana Vandenbosch leefgroepmedewerker Ven 1  Genk 

Jannick Geuens medewerker Personeelsadministratie en HR data  Genk

Jolien Dekoning zorgcoördinator woonbuurt Eik  Zonhoven

Jolien Janssen leefgroepmedewerker Berk 3  Zonhoven

Jolien Jordens leefgroepmedewerker Eik 2  Zonhoven

Karen Luyckx kinesitherapeut woonbuurt Heuvel  Genk 
Laura Van Driessche leefgroepmedewerker Linde 4  Zonhoven

Lieve Leppens zorgcoördinator woonbuurt Berk/Spar  Zonhoven

Lizle Smets logopediste woonbuurt Ven  Genk

Nele Heymans leefgroepmedewerker Huis 4  Genk

Niki Vanbuel leefgroepmedewerker Brik 1  Borgloon

Olga Werrebrouck medewerker onderhoud  Genk

Rany Sanna medewerker onderhoud  Genk

Ronald Panis medewerker grootkeuken  Genk

Steven Schepers verantwoordelijke stagebeleid ad interim  Genk

Wouter Tuybens coördinator communicatie ad interim  Genk

Personalia
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Bloed, zweet en Tipp-ex  
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Back to the fi fties: een 
geslaagd personeelsfeest

Ter Heide & Intesa 
leggen samen een ei

Ter Heide nieuws nr. 1, maart 2019
verschijnt 4 maal per jaar 

Dit jaar werk ik 39 jaar in Ter Heide. Nooit 
gedacht dat ik hier een half mensenleven 
zou gaan doorbrengen. Ik leerde Ter Hei-
de kennen via een collega in de jeugd-
beweging. Met onze groep zijn we toen, 
op een werkzaterdag, bomen komen 
planten op de terreinen van Ter Heide in 
Zonhoven (vele bomen staan er nu nog). 
Omgaan met zorgbehoevende mensen 
sprak me wel aan. Ik heb dan heb eerst 
een 3-tal dagen kennismakingsstage 
gedaan in Huis 6 in Ter Heide Genk (bij 
Catia en Sylvia). Dat ik toen destijds tij-
dens de afwas een tas heb laten vallen, 
hebben ze mij gelukkig nooit kwalijk ge-
nomen, anders had ik dit nu niet kunnen 

schrijven. Officieel ben ik gestart 
met wer-

ken in Ter Heide op 2 juni 1980 bij de 
opening van het toen zo genaamde 
nursingtehuis in Zonhoven.
In die beginjaren was de “Ter Heide 
Band”, zo heette het toen, iets wat eer-
der weg had van een misboekje, met hier 
een daar een tekening in en veel teksten. 
Van kleuren en foto’s was totaal geen 
sprake. Veel typewerk en kwistig om-
springen met Tipp-ex was de boodschap. 
De spellingscontrole bestond in die tijd 
uit vlees en bloed en was genadeloos 
streng. Ik herinner mij ook nog de tijd dat 
het middenkader opgetrommeld werd 
om de Ter Heide Banden uit te rapen. In 
de toenmalige refter in Genk lagen op de 
tafels hoopjes papier verspreid en moest 
er van elk hoopje een blad worden afge-

nomen, om dan uiteindelijk de 
voorste gekleurde pagina toe te 
voegen. Het was een soort “eli-
te”-bezigheid waar ik met enige 
afgunst naar keek. Het ging er na-
melijk altijd plezant aan toe. Later 
ben ik zelf ook lid geworden van 
dit ronddraaiend gezelschap. Toen 
pas ben ik tot het besef gekomen 
dat dit eigenlijk niet zo plezierig 
was. Wie uiteindelijk de nietjes in de 
boekjes deed, ben ik nooit te weten 
gekomen. Maar voor zo’n belangrij-
ke taak moet dit wellicht iemand ge-

weest zijn uit het hogere kader.
Dit maar om te zeggen dat het maken 
van Ter Heide Nieuws en het schrijven 
van een artikel vandaag de dag zoveel 
gemakkelijker is geworden. Je kruipt ach-
ter je pc, zuigt wat woorden uit je duim 
die dan automatisch gecontroleerd wor-
den op spelfouten en … floep, … je mailt 
het door aan iemand van de redactie. 
Nog een fotootje erbij en klaar is kees. 
Wat zou je nu nog tegenhouden om ook 
een verslagje te schrijven voor volgende 
editie? Ik weet dat er heel wat mensen 
naar uitkijken of er ook iets vanuit hun 
woonbuurt of campus in de Ter Heide 
Nieuws verschijnt. Stel hen niet teleur.
Nog even melden dat de artikels voor de 
volgende editie van Ter Heide Nieuws ten 
laatste op 19 juni 2019 moeten binnen 
zijn bij kari.feys@terheide.be of bij een lid 
van de redactieraad. 
Herken je de persoon uit deze ‘foto uit 
de oude doos’? Laat het ons weten.

Genk: hilde.kubben@terheide.be
Zonhoven: tony.antheunis@terheide.be
Borgloon: cynthia.gilissen@terheide.be 
Tongeren: leon.van.es@terheide.be    

Alvast veel leesplezier.

Tony Antheunis namens de redactieraad
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Kalender
Eerste kennismakingsdag 
“Ter Heide en Intesa 
leggen een ei”
3 april

Tweede kennismakingsdag 
“Ter Heide en Intesa 
leggen een ei”
4 april

Carnavalstoet Ter Heide
5 april

Viswedstrijd 
Meylandtvijvers
6 juni

Summer Party 
campus Tongeren
Vrijdag 22 juni om 21.00 uur
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