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Voorwoord directie

Aanleiding
In 2008 werden een nieuwe missie en vi-
sie bekendgemaakt. Ook toen werd nage-
dacht over waar Ter Heide voor stond en 
wat we wilden bereiken. Intussen zijn we 
10 jaar verder en is het hoog tijd om terug 
samen naar de toekomst te kijken, want 
er is veel veranderd: de medewerkers-
groep kreeg nieuwe behoeften en inzich-
ten, we verdiepten ons in nieuwe specia-
lisaties (GES+, autisme …), er gebeurden 
verschuivingen in de oudergroep … Maar 
ook de tijdsgeest ontwikkelde zich. We 
gingen van personen met een beperking 
naar volwaardige burgers, van betutte-
len naar samenwerken, van subsidie naar 
marktmodel.. 

Samenwerkingstraject
Dit moest zich ook vertalen in de organi-
satie. Het is zowel voor onszelf als voor 
de buitenwereld belangrijk om te weten 
waarvoor we staan en wat we doen. En 
wie kent Ter Heide beter dan zijn mede-
werkers? Daarom vond ik het belangrijk 
om er een samenwerkingstraject van te ma-
ken, waar zowel medewerkers als ouders 
en andere partners hun stem konden laten 
klinken. Het mocht geen ver-
haal van de directie worden, 
maar een verhaal van heel 
Ter Heide.

Stap voor stap
In september kwam een 
ontwerpgroep samen om 
de eerste stappen te zetten 
onder leiding van procesbe-
geleider Arno Vansichen. Ge-
wapend met de verhalen en 
inzichten van die dag, ging 
een schrijfgroep aan de slag 
om deze te vertalen naar een 
eerste missie en visie. 

Die werden daarna gedeeld met een uit-
gebreide ontwerpgroep, aangepast en 
voorgelegd aan de rest van de organisatie. 
Het resultaat ervan ken je intussen. Tijdens 
de dialoogdagen in november en decem-
ber bespraken we concrete acties en pro-
jecten die ons zullen helpen de nieuwe 
missie ook in de praktijk waar te maken. Ik 
ben alvast benieuwd naar de resultaten op 
de terugkomdag.

Nieuw familielid
Aan de vooravond van het nieuwe jaar, wil ik 
ook graag een nieuwe samenwerking onder 
de aandacht brengen. Zoals je in de vorige 
Ter Heide nieuws kon lezen, namen De Jokers 
afscheid van ons. Als laatste geschenk aan 
Ter Heide zorgden ze voor opvolging. Ik wil 
mountainbikegroep Calluna hier dan ook 
verwelkomen in de Ter Heidefamilie. Op pa-
gina 20 kan je meer lezen over het Calluna 
Team. Ik wens hen en jullie nog een zalige 
feestperiode en veel geluk in het nieuwe jaar.

Paul Geypen,
Algemeen directeur

Een nieuw verhaal
December staat traditiegetrouw in het teken van de feestdagen. Gezellig samenzijn 
en aftellen naar het nieuwe jaar zijn momenten waar iedereen naar uitkijkt. Een 
nieuw jaar, een nieuwe start. Ook voor Ter Heide, want in september startten we 
met het traject rond onze nieuwe missie en visie. We staan dus aan de start van 
een nieuw verhaal voor Ter Heide. Een verhaal waarbij veel mensen betrokken wer-
den, maar waarbij we ook voortbouwden op het verleden.
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Sterk keukenteam
Voor ‘Eten is een feest’ konden we via 
Nestlé rekenen op een externe kok en 
een diëtiste die mee voor de ondersteu-
ning zorgden in onze keuken. Samen met 
het keukenteam van Tongeren werden er 
smaakvolle, heerlijke, kleurrijke gerech-
ten geserveerd. Zo konden onze bewo-
ners genieten van o.a aardappel-truffel-
soep, een mousse van pastinaak en rode 
biet, kipballetjes, kaaspolenta, frietjes …

Tijd om te bewegen
Na het eten was het tijd om te bewe-
gen. Er werden 3 sporten georganiseerd 
voor onze deelnemers: Allebal, Tafelbal 
en Ligbal. Onze bewoners hadden er zin 
in: onder andere Leen, Benny en Melika 
hadden de grootste glimlach bij Allebal. 
Adriana, Mariette en Meltem genoten 
van hun kunnen bij Tafelbal. Diego, Marc 
en Pascal zwierden de bal goed in het 
rond bij Ligbal. Alle bewoners zetten hun 

beste beentje voor en genoten van het 
spel samen met de begeleiding. De sup-
porters waren bij alle sporten aanwezig.

Feeëriek dessertenbuffet
De deelnemers werden na afloop in 
de sportzaal gehuldigd en kregen hun 
welverdiende medaille. Het voltallige 
keukenteam verraste alle aanwezigen 
bovendien met een feeëriek desserten-
buffet. Er was keuze uit cheesecake met 
perzik, tiramisu met peperkoek, aardbei-
enmilkshake met schuim van witte cho-
colade en ananasparfait.

Mooie ervaring
Dankzij goede voorbereidingen en een 
goed draaiboek hebben we er samen met 
de leefgroepmedewerkers voor kunnen 
zorgen dat alle bewoners op hun manier 
maximaal aan bod kwamen, rekening 
houdend met hun mogelijkheden en 
draagkracht. Wij vonden het een mooie 

ervaring om met zoveel verschillende dis-
ciplines hetzelfde doel na te streven. Wij 
hebben in Tongeren alvast een idee voor 
een eindejaarsgeschenk: een buiten-Alle-
baltafel, zodat we in de toekomst nog van 
dit project kunnen nagenieten.

Sanny Zwerts, kinesitherapeut Henisberg
Els Cleuren, logopediste Henisberg

Op 8 november 2018 vond op campus Tongeren de 5de editie plaats van het Special Olympics Healthy Com-
munity Project ‘Eten is een feest’. Bij deze editie was het thema ‘Andere voorzieningen en Clubs van SOB’. Drie 
deelnemers van Centre Reine Fabiola sloten mee aan. 

Bewoners smullen en sporten tijdens 
‘Eten is een feest’
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Campusnieuws

Een weekend vol plezier voor Eik 4
En dan is het weer zover: vrijdag 18 juni 2018 zijn we ribbedebie naar Villa Euphorbia in Koksijde. Een deel van 
de bewoners en het personeel van Eik 4 vertrekt met de trein. Het personeel van de NMBS heeft ons zeer 
goed geholpen met alle overstappen zodat we veilig op onze plek geraken. Een ander deel rijdt met de auto’s 
een weekend tegemoet om nooit meer te vergeten!

Verbazing en plezier
Op vrijdagavond genoten we van een 
heerlijk avondmaal gemaakt door huis-
chef Pina! Maar toen kwamen er 2 da-
mes binnen die zich verkleed hadden 
als nepkoks. Heel veel dank aan onze 
Ter Heidekoks die ons de mooie kle-
ren hiervoor hebben uitgeleend! Onze 
bewoners keken heel verwonderd en 
hebben nog nooit zo goed gelachen 
als toen! We trokken mooie foto’s en 
maakten ons nadien klaar om de nacht 
in te gaan, want zaterdag werd een 
spannende dag!

Heerlijk genieten
Zaterdag was een topdag voor iedere 
bewoner van Eik 4! Eén groepje maak-
te zich klaar om naar Plopsaland te 
gaan. Wat een glunderende gezichten 
toen we binnenkwamen, want Kabou-
ter Plop stond ons al op te wachten. 
Van de ene beleving naar de andere 
en natuurlijk ook het ene dankbare ge-
zicht na het andere. Ze hebben heerlijk 
genoten! 

De andere helft van de groep zette 
een stapje op de dijk en in het cen-
trum van Koksijde. Ze gingen op zoek 
naar mooie cadeautjes en postkaartjes 
om op te sturen naar het thuisfront! 
Hierbij mocht een hapje eten zeker 
niet ontbreken. Als kers op de taart 
gingen ze uitwaaien op de zeedijk! ’s 
Avonds smulden we van een heerlij-
ke maaltijd met Kaatje Tralalaatje om 
nadien verder te dromen van wat nog 
allemaal zou komen. 

Op stap in Nieuwpoort
Op zondag deden we onze mooiste 
kleren aan. We gingen allemaal uit 
eten in Nieuwpoort. De mensen van 
Brasserie Kaaizicht hebben ons weer 
heerlijk verwend! Alles was op voor-
hand tip top in orde geregeld. We ge-
noten van heerlijke maaltijden, aan-
gepast aan iedere bewoner! Nadien 
verkenden we met tram en auto het 
centrum en de dijk van Nieuwpoort, 
waarbij we ook genoten van een tasje 
koffie en een heerlijke Brusselse wa-

fel of tiramisu. Ook ’s avonds genoten 
we van een lekker kaas- en vleesbuf-
fet voor op onze boterhammen. Na-
dien kropen we allemaal ons bed in, 
want de volgende morgen hadden 
we een lange reis voor de boeg. 

Einde van een topweekend
Op maandag was het weer tijd om de 
koffers in te pakken. Dankzij de firma 
Spronken en onze Sus en Klus kregen 
we ons materiaal zonder problemen 
heen en weer. Een dikke merci is zeker 
op zijn plaats! We zwaaiden de bewo-
ners en het personeel uit als ze op de 
trein stapten. Als nadien de autoreizi-
gers ook paraat zijn om te vertrekken, 
zwaaiden we een mooi weekend uit. 
Maar we zijn allemaal zeer blij als we 
na zo’n topweekend in ons eigen bed-
je kunnen kruipen. Moe maar voldaan, 
vermoeiend maar o zo dankbaar!

Diana Achten,
leefgroepmedewerker woonbuurt Eik
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Samen op de foto
Na de show deed Sinterklaas met zijn 
Pieten nog een ronde door de leefgroe-
pen en werden alle bewoners en het per-
soneel getrakteerd op lekkers en cadeau-
tjes. Enkele bewoners zagen de kans om 
een geheim te verklappen aan de Sint en 
hoopten stilletjes dat de Sint er iets mee 
zou doen. De kleine kindjes in dagcen-

trum De Meers kwamen allemaal bij de 
Sint op de schoot zitten en vonden het 
héél leuk om samen op de foto te gaan. 

Verjaardag 
Enkele bewoners hadden een mooie 
tekening gemaakt voor de Sint. Dirk 
vergeet nooit dat het de verjaardag is 
van Sinterklaas en hij vraagt dan ook 

alle aanwezigen om samen te zingen: 
‘Lang zal hij leven ...’. De Sint en zijn 
Pieten zagen dat het goed was: alle-
maal brave en hardwerkende kindjes in 
campus Borgloon. Doe zeker zo verder 
en tot volgend jaar!

Inez Dirix,
verpleegkundige woonbuurt Brikhof

Op woensdag 28 november 2018 kwamen de Sint en zijn Pieten de bewoners van woonbuurt Brikhof een 
leuke dag bezorgen. Er was eerst een show waarin de Sint en zijn Pieten de hoofdrol speelden. Deze werd 
opgevrolijkt met leuke en mooie dansjes gebracht door de kinderen van lagere school ‘Het Appelmanneke’ 
in Hoepertingen. 

Sintfeest in ‘t Brikhof
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Campusnieuws

Toverblikken en heksensoep
Er waren spelletjes, zoals ringen rond 
heksenhoeden gooien of toverblik-

ken omgooien. Pompoenen werden 
om ter engst uitgehold, er werd een 
eng verhaal voorgelezen. Ook de 
buikjes werden gevuld met allerlei 
lekkers … De opperheksen zorgden 
voor heksensoep, vampierentaart, 
vleermuistaart, bloeddrank, spin-
nenvla en godendrank voor heksen 
en trollen. Voor de mensenkinderen 
die al dit eten te eng vonden, had-
den we ook gezonde bananencake 
voorzien …

TitaTovenaar 
Spar 1 was het best verkleed. Als 
groep waren ze onherkenbaar en 
joegen iedereen de stuipen op het lijf 

met hun griezelig goede outfits. Tita-
Tovenaar Niels hield de opperheks 
even voor de gek tijdens het verhaal-
tje, omdat hij de toverspreuk ‘Abraca-
dabra’ die op zijn spraaktoets stond 
niet wou zeggen om haar te plagen. 
Na afloop keerden alle enge wezens 
terug naar de Spar of de Berk. Tita-
Tovenaar haalde eerst nog een laat-
ste keer zijn toverkunsten boven om 
samen met de opperheksen de zaal 
terug spik en span te toveren.

Ille Dries
ergotherapeut woonbuurt Berk-Spar

Halloween in woonbuurt Berk-Spar

Franky Vienne op pensioen

De opperheksen van woonbuurt Berk-Spar gaven een heus feest op 31 oktober 2018. Alle heksen, tovenaars, 
monsters, spinnen en andere enge wezens kwamen massaal naar de sportzaal voor een namiddagje griezelen. 

Op 27 september 2018 vierde de technische dienst het welverdiende pensioen van Franky Vienne. Het werd 
een afscheid van een vertrouwd gezicht, want Franky heeft in zijn loopbaan op elke campus van Ter Heide 
de handen uit de mouwen gestoken. Hij zette zich niet enkel in als medewerker van de technische dienst, 
maar ook als vakbondsvertegenwoordiger stond hij steeds klaar voor iedereen. Zijn collega’s wensen hem 
het beste toe met een leuk gedicht:

De man van Wijchmaal is op pensioen;
inderdaad, het is om Franky te doen.

Tien jaar geleden stond hij hier aan de deur;
onmiddellijk wilde hij beginnen,
als bouwvakker buiten of elektrieker binnen.

Een gedreven man, steeds klaar om te helpen, 
zowel met de handen als het hoofd.
Een sportieve fietser als hij is, 
soms loopt het toch wel eens mis.
Even niet opletten en boem,
zo begin je aan je pensioen.

Een toffe collega, dat vonden alle mensen,
daarom dat we allen je een geweldig pensioen 
toewensen.

Je collega’s
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Op de toch wel zonnige en mooie dag van 12 oktober 2018 was onze woonbuurt Berk-Spar er klaar voor. Met 
z’n allen – en dan bedoel ik ook echt iedereen: ouders, vrijwilligers, vrienden, personeel en bewoners – vertrokken 
wij naar Bokrijk. Alle middelen werden ingeschakeld om er te geraken. De busjes kwamen zoooo, de huifkar werd 
ingespannen, de rolstoelfietsen blonken in het zonnetje en zelfs de wandelschoenen werden aangetrokken.

En toen was het zover ... onze verwendag!

Smullen en rolstoeldansen
Het was een hele onderneming om 
met z’n allen in het Dennenhof lek-
ker gaan te smullen van frietjes met 
stoofvlees of een vidé. Na dit festijn 
pikten we met z’n allen op het ter-
ras een showtje rolstoeldansen mee. 
Even later werden we getrakteerd op 
muzikale ambiance van Toeternietoe 

van Hasselt, die even op ‘tournee’ 
waren in Bokrijk. 

Een echte verwendag
Ons verwenfeestje was pas helemaal 
compleet toen we Bart Hiemeleers 
in eigen persoon nog even hartelijk 
konden bedanken. Hij was het trou-
wens die naast de onvergetelijke 

Belevingsdag in het Genker planten-
centrum ook nog via zijn sponsors 
deze verwendag mogelijk gemaakt 
heeft. Met een voldane glimlach, 
plezante deuntjes in het hoofd en 
een rond (en wat zwaarder!) buikje 
keerden we tevreden terug. Dit was 
echt een verwendag!

Gunter Carmans,
hoofdopvoeder woonbuurt Berk-Spar

Ter Heide nieuws december 2018.indd   35 10/12/18   19:06
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De lol blijft

Drukte in de sportzaal
Op 9 oktober 2018 zijn er ruim 300 
deelnemers. Het aantal G-sportevene-
menten in Limburg swingt de pan uit, 
maar in en rond Borgloon blijft onze 
Sport- en Speldag van jaar op jaar een 

verbeterde versie van de vorige. In en 
rond de sportzaal verzamelen een 180 
sporters voor een 8-tal sporten: golf-
frisbee, dans, hockey, jujutsu, airtrack, 
poolball … 

Rust en spelen
Bij de spelen is het rustiger. In de 
Bommerzaal staan 15 reuzespelen op-
gesteld, waarmee bewoners met of 
zonder begeleiding aan de slag gaan. 
Een springkasteel geeft ruimte om zich 
uit te leven. In de Paniszaal heeft vzw 
Homerun blacklights uitgerold in zaal-
grote opstelling. In drie groepen heb-
ben de deelnemers de gelegenheid zich 
een uur onder te dompelen in een fee-
erieke wereld van licht, muziek … 

Ontmoetingen op de dansvloer
Tegen halfeen komen de sporters uit 
de sporthal hun maten vervoegen 

in de Bommerzaal. De broodjes, ge-
smeerd door bewoners van de Dage-
raad, gaan vlot de tafels rond. Soep 
uit de grootkeuken van Intesa smaakt 
erbij. Dat alles is nog niet op  …  of 
de eersten zoeken de dansvloer al op. 
Bewoners van Wiric, Intesa, De Dage-
raad, Nederheem en Ter Heide kennen 
elkaar van onder meer de carnavals-
party in Sint-Truiden, ‘Loon rolt’ in de 
Mc Queen …

Jubileumeditie
“Volgend jaar gaan we voor een ju-
bileumeditie!”, hoor ik de sportfunc-
tionaris van Borgloon zeggen tegen 
de Limburgse consulente van G-sport 
Vlaanderen. Ja, er is veel veranderd te-
genover vroeger, maar de lol blijft!   

Guido Massonnet,
coördinator campuswerking Zuid-Limburg

Het moet om en bij de twintig jaar geleden zijn. Ter Heide was neergestreken in Hoepertingen-Borgloon en 
directeur zorg Jos van Lier was in Borgloon voorzitter van de Stedelijke Adviesraad voor personen met een 
Handicap. Samen met collega-voorzieningen uit Zuid-Limburg heeft hij de eerste Haspengouwse Sportdag 
voorzichtig opgestart. De bewoners van woonbuurt Brikhof in Borgloon gaan al jaar en dag naar de Sport- 
en Speldag in Bommershoven. Ook op 9 oktober 2018 waren ze weer van de partij.

Campusnieuws

Aloha! 
De zomervakantie ligt al eventjes achter ons, maar op 25 september 2018 vertoefden we met zijn allen van 
het Woonerf nog in tropische sferen. In ware Hawaïstijl gingen wij tewerk als professionelen. Van kunstige 
hapjes tot fotoshoots: het werd een dag om nooit te vergeten.

We toverden cupcakes om tot heuse 
kunstwerken en onze gepersonaliseer-
de ‘jars’ werden rijkelijk gevuld met een 
heerlijke zelfgemaakte milkshake. Na al 
het verzette werk namen we plaats aan 
de feesttafel en genoten we verdiend 
van al dat lekkers. Als afsluiter deden 
we een knotsgekke fotobooth en kreeg 
elke leefgroep zijn foto mee als aanden-
ken. Bedankt aan alle lieve bewoners en 
collega’s voor deze fijne namiddag!

Woning 42
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Oud, maar niet out

Ontmoetingen in de toekomst
Na een woordje van Paul Geypen en 
het ontbijt gingen we in kleine groep-
jes samenzitten om na te denken over 
hoe alle gepensioneerden van Ter Heide 
elkaar in de toekomst op een plezierige 
manier kunnen blijven ontmoeten. Kari 
Feys, coördinator communicatie en po-
sitionering, had deze eerste ontmoe-
ting goed voorbereid zodat alles een 
beetje gestructureerd verliep. 
Uit de verschillende groepen kwamen 
vergelijkbare voorstellen naar voor. We 
waren het al vlug eens om elkaar min-
stens twee keer per jaar terug te zien 
tijdens een grotere activiteit en dat 
we zeker geïnformeerd wilden blijven 
over het reilen en zeilen van Ter Heide. 
Maar het werd ook snel duidelijk dat 
de verschillende voorstellen en ideeën 
gemakkelijker door een kleine groep 
uitgewerkt kunnen worden.

Werkgroep
Raymond Jame, Nicole Vanempten, 
Marina Bessemans en Viviane Luyten 
vormden deze eerste werkgroep. On-
dertussen heeft ook Franky Vienne zich 
bij de werkgroep aangesloten. Geïnte-
resseerden kunnen nog altijd aansluiten 
om te helpen bij het vormgeven van 
mogelijke activiteiten. 
De werkgroep heeft niet stilgezeten en 
is al een eerste keer samengekomen op 
23 oktober 2018. Het is de bedoeling 
dat deze groep om de drie maanden 
samenkomt om mogelijke activiteiten 
voor te bereiden en de voorbije activi-
teiten te evalueren.

Afspraken 
Het volgende is al afgesproken: onze 
naam wordt “Gepensioneerden Ter 
Heide – Oud, maar niet out!”, we orga-
niseren op dinsdag 26 maart 2019 een 

eerste activiteit en op 3 oktober 2019 
een tweede activiteit. Meer informatie 
komt er via een nieuwsbrief aan de ge-
pensioneerden en misschien komt er 
na de eerste activiteit ook nog wel een 
verslagje in Ter Heide nieuws! 

Namens de Gepensioneerden Ter Heide – Oud, 
maar niet out!
Raymond, Nicole, Marina, Franky en Viviane

Op 19 september 2018 kwamen de gepensioneerden van Ter Heide voor het eerst samen. In campus Genk 
werd ons een lekker ontbijt aangeboden. We waren natuurlijk allemaal erg enthousiast om de oud-collega’s 
terug te zien! Er was een behoorlijke opkomst (26 van de ± 80 gepensioneerden) en als altijd hadden de 
afwezigen ongelijk … Dus, als er nog gepensioneerden zijn die op de hoogte willen blijven van de activiteiten 
van deze groep en onze nieuwsbrief willen ontvangen, laat het dan weten. We doen hierbij zeker ook een 
warme oproep aan de mensen die binnenkort met pensioen gaan …
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Campusnieuws

Marina Vanbuel en Suzanne Bosmans op pensioen

Bedankt, Patton Drivers!

Dankbaar werk
Dat het werken in de keuken een zware, 
maar ook wel dankbare taak is, is alge-
meen geweten. Dagelijks zorgt men ervoor 
dat er 430 buikjes gevuld worden, met 
voeding die zo goed mogelijk afgestemd is 
op de behoeften van onze bewoners.

Koken op maat
Marina en Suzanne, vanaf nu moeten 
jullie geen grote hoeveelheden aardap-
pels, groenten e.d. meer klaarmaken … 
Het is meer dan voldoende om thuis, op 
maat, jullie kostje te koken. En ... een 
goede raad van tante Kaat: neem de tijd 

om ook eens op restaurant te gaan! 
Suzanne en Marina, geniet van deze 
periode van rust, een goede mix van 
ontspanning en inspanning, leuke acti-
viteiten én geniet vooral van de familie!

De collega’s van Ter Heide

Passie
Wat opviel: een superjonge generatie Pat-
ton Drivers, zowel vrouwen als mannen, 
maakte hun opwachting. Met evenveel 
passie voor hun hobby als hun oudere 
collega’s, met dezelfde instelling en het-
zelfde doel: de bewoners van ons Brikhof 
voor de zoveelste keer (nu al de 21ste!) 
een onvergetelijke uitstap bezorgen.

Enig decor
Het parcours was dit jaar, echt waar, 
grandioos. De zon scheen prachtig op 
het glooiend en door de appels met rode 
vlekken gekleurde landschap. De rond-
rit bracht ons op plaatsen waar we nog 
nooit waren geweest. Verwonderd dat 
het zo dichtbij zó mooi kan zijn …

In dat enig decor genoten onze kinderen 
elk op hun manier; stil, gelukzalig of in-
tens en uitbundig. De ouders, de familie-
leden en het personeel hadden dat wel-
dadig, dankbaar gevoel naar de Patton 
Drivers toe en ze genoten van het geluk 
dat hun bewoners uitstraalden.

Wereldkampioen
De taart met koffie, de pintjes en de 
drankjes achteraf zijn ondertussen tra-
ditie geworden. Daarna waren degenen 
die wilden juist op tijd aan de televisie 
om Valverde wereldkampioen te zien 
worden!

Rik Vanhove,
papa van Wouter (Brik 5)

In september 2018 gingen niet één, maar liefst twee medewerkers van de keuken op pensioen: Marina 
Vanbuel en Suzanne Bosmans. Suzanne werd midden september heel bijzonder in de bloemetjes gezet door 
haar collega’s en Marina vierde haar pensioneringsfeest eind september, samen met Franky Vienne, mede-
werker technische dienst (waar je op pagina 6 al meer over kon lezen).

Zondag 30 september 2018 deden de indrukwekkende Amerikaanse militaire voertuigen met hun grom-
mende motoren heel Brikhof en omstreken weer daveren. Zoals al vele jaren gebruikelijk is, konden de 
bewoners ook nu weer rekenen op een avontuurlijke rit met de Patton Drivers.



Ter Heide nieuws 11

Marina Vanbuel en Suzanne Bosmans op pensioen

Bedankt, Patton Drivers! Mieke Boonen gaat met pensioen

Pensioen in zicht

En nu kan jij genieten met je ogen dicht

Niets meer om je zorgen over te maken 

Straks mag je op je eigen tempo ontwaken

In alle rust genieten van de mensen om je heen

Om met je kleinkinderen te spelen: ‘Oma, waarheen?’ 

Elke dag een glaasje wijn

Nu kan je terugblikken op je carrière en denken 

‘wat was het fijn!’

Je collega’s

Vanaf 30 september 2018 mag Mieke Boonen zichzelf officieel gepensioneerd noemen. Op 20 september 
werd ze tijdens haar pensioenviering in de bloemetjes gezet door haar collega’s in campus Tongeren. En bij 
zo’n mijlpaal hoort natuurlijk ook een mooi gedicht!

Rita Staal op pensioen
Op 30 juni 2018, aan de start van de zomer, zwaaiden we Rita uit. Geen beter moment om te beginnen 
genieten van een welverdiend pensioen! In deze editie van Ter Heide nieuws zetten de collega’s haar nog 
even in de bloemetjes met een mooi gedicht.

Je kwam bij ons in 42 staan. 
Samen met ons vijf ging je ertegenaan. 
Het was wel even wennen, met al die kakelende hennen!
Nieuw was je helemaal niet, ’t was van de buren dat je riep:
“Ik kom erbij en maak jullie dames blij!”
We moesten wel even slikken, 
want op je dessertjes konden we toen niet kikken.
Er was een verschil tussen de dames en de heren 
en daarom moesten we je wel even bekeren.
Onze ‘maskes’ vonden het fijn 
en zo kwamen we op dezelfde lijn.
Decoreren en knutselen doe je wonderbaar: 
in 1-2-3 … staat er alweer iets anders klaar.
Na al die jaren tussen de ‘maskes’ en de mannen 
heb je al weer andere plannen.
Niet enkel ga je ons verlaten, 
je gaat ook naar ‘t stad verstraten.
Van jullie huis naar een appartement 
en dat met veel contentement.
Een nieuwe start op vele gebieden 
met de bedoeling om veel meer te genieten.
Het gaat je goed en rustiger aan 
en hopelijk klop je geregeld nog eens bij ons aan.

Van alle ‘maskes’ van Woning 42
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Teambuilding woonbuurt Brikhof
Voor deze teambuilding moest iedereen vroeg uit de veren. We spraken stipt om 8.00 uur af op de par-
king van Ter Heide Borgloon om te starten aan ons strakke schema. Inez en Heidi gaven zich op als chauf-
feur. De jonge garde nam plaats bij Inez en de ‘oude’ garde bij Heidi. Heidi zorgde zelfs voor aangepaste 
muziek! Een USB-stick met ‘jonge’ en eentje met ‘iets oudere’ muziek. We vertrokken vanuit Hoepertingen 
richting Rocourt om te starten met een stevig ontbijt. 

Op de fiets of in het zeteltje
We hielden het schema goed in de gaten 
en vertrokken tijdig richting Dinant. De 
railbikes in Falaën stonden als volgende 
op het schema. De vorige nacht had het 
geregend, dus we moesten de fietszadels 
nog even drogen om daarna in actie te 
schieten. Even nadenken wie zou fietsen 
en wie ‘in het zeteltje’ mocht zitten. Het 
was een pittige rit. Ikzelf had gelukkig 
een fervent ‘spinningtalent’ aan mijn 
zijde. Eens aangekomen in Maredsous 
hadden we nog een kleine wandeling 
voor de boeg richting de abdij. De man-
nen van de technische dienst hadden al 
laten weten dat er een serieuze ‘klim’ zat 
in de wandeltocht en ze hadden gelijk … 
Het laatste stukje was echt voortslepen!

Shoppen in de abdij
Bij aankomst in de abdij stond uiteraard 
een goede verfrissing op het program-
ma: een kleine bier- en kaasdegustatie. 

Aansluitend werd de honger gestild. 
Om 14.00 uur startten we een leerrijke 
rondleiding met gids. Tegen 16.00 uur 
werd de rondleiding afgerond en moch-
ten we beginnen aan de afdaling naar 
onze retourrit met de railbikes. Deze 
keer hadden we een extra lading mee, 
want de dames hadden goed geshopt 
in de abdij (brood, kaas, jenever …). 
We moesten erop toezien dat deze la-
ding niet verloren ging tijdens de helse 
terugrit. 

Gezellig babbelen
Het volgende station was het centrum 
van Dinant. Speciaal voor de shopaho-
lics koos ik een mooie winkel uit: La Cré-
celle, met leuke snuisterijtjes. Uiteraard 
kochten we daar bijna allemaal wat, 
behalve de mannen. Die verkozen een 
babbeltje op de stoep. De laatste stop-
plaats op het schema was restaurant 
‘Chez Bouboule, le Roi des Moules’, 

waar de meesten kozen voor mosselen. 
Erna stapten we wat verderop nog een 
gezellige zaak binnen met onze Rode 
Duivels op het groot scherm. Iedereen 
raakte weer aan de babbel tot we be-
seften dat het bijna middernacht was … 

Nagenieten 
Het was iets meer dan een uur terugrij-
den naar Borgloon, maar toch koos een 
gedeelte van de ‘oude garde’ ervoor om 
plaats te nemen in Heidi’s auto. Deze 
keer gingen we voor ‘jonge’ muziek. 
Conclusie van deze toffe dag is dat je je 
collega’s ook eens op een andere manier 
leert kennen. En dat we er zo’n lange 
dag van maakten, wil toch zeggen dat 
het voor iedereen de moeite was! Nu in 
het weekend nog even nagenieten van 
onze Maredsous-aankopen!

Cynthia Gilissen, administratief medewerker 
campusondersteuning Borgloon

Campusnieuws
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Van Belevingsdag tot Halloween…
Ons verhaal begint in het Genker plantencentrum, waar Werner tijdens de Belevingsdag in plaats van een 
‘kruidenpot voor de leefgroep’ een ‘pompoenplantje voor zichzelf’ had weten te bemachtigen. Werner weet 
immers heel goed wat hij wil en bovendien is hij gezegend met een stel groene vingers om ‘U’ tegen te 
zeggen … We plantten de pompoenplant met veel zorg tegenover zijn slaapkamerraam in het bloemperk 
van Linde 4, waar hij hem elke avond plichtsbewust met zijn begeleiding water ging geven …

Toverplant
Met het groter worden van de plant 
groeiden ook de dromen van Werner. 
Over de honderd of misschien wel 
duizend pompoenen die eraan zou-
den komen en over de hoeveelheid 
soep die we daarvan konden maken 
voor iedereen van Ter Heide … Het 
lange wachten op een eerste vrucht-
je werd tijdelijk doorbroken dankzij 
een grapje van ‘Theo Tovenaar’, die 
er op één nacht tijd een grote gele 
courgette aan had laten groeien. Een 
courgette aan een pompoenplant ... 
iedereen kreeg het verhaal van ‘de 
toverplant’ te horen, willen of niet.

Pompoensoep 
Het vele water sleuren in de warme 
zomer begon ergens midden de va-
kantie zijn nut te bewijzen. Een eer-
ste minipompoen en niet veel later 
een tweede waren zichtbaar vanuit 
Werners slaapkamerraam. Het groei-
proces van de pompoenen ging té 
traag (voor Werner), maar gestaag 
zijn gangetje en meer dan eens per 
dag ging het over de oogst van zijn 
pompoenen en pompoensoep ma-
ken tijdens de kookactiviteit. 

Het was wachten op oktober voor 
we aan oogsten konden denken, 
zowel voor de begeleiding als voor 
Werner een zware dobber. De bege-
leiding van Linde 3 kon het woord 
‘pompoen’ niet langer horen en 
Werners honger naar pompoensoep 
was zo moeilijk te stillen dat er door 
de begeleiding van thuis pompoen-
soep werd meegenomen, speciaal 
voor hem.

De Ninjameester
Uiteindelijk was het dan zover, het 
steeltje van de pompoen was ‘droog 
en verkurkt’ en we waren enkele da-
gen vóór Halloween, het feest van 
de pompoen. Johan, leefgroepbe-
geleider van Linde 3, nam de zware 
taak op zich om samen met Werner 
de pompoenen te oogsten. Op 31 
oktober 2018 werd één van 
de pompoenen samen met 
Werner (de ‘Ninjamees-
ter’) en mezelf in de 
leefgroep verwerkt 
tot blokjes waar 
gemakkelijk soep 
van te maken is. 
De andere werd 
uitgehold met 
een lepel en hier 
werd vakkundig 
een griezelig 
gezicht uitge-
sneden. Met 
een halve pom-
poen werd een 
dikke, sma-
kelijke soep 
g e m a a k t 
door de 
N i n j a -
meester, 
waar zo-
wel be-
w o n e r s 
als per-
soneel van Linde 3 en 
Linde 4 van smulden. De 
andere helft van de in 
blokjes gesneden pom-
poen wacht nog op ver-
werking in de onderste 
schuif van de diepvries 

in Linde 3. Werner mag deze winter 
dus nog wat vaker smullen van een 
lekker dampende tas volledig huis-
gemaakte pompoensoep!

Sarah Maes, 
ergotherapeut woonbuurt Linde
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Rita Melotte op pensioen
Op 31 oktober 2018 ging onderhoudsmedewerker Rita Melotte met pensioen. In november begon ze aan 
deze nieuwe fase in haar leven. Rita, we wensen jou het allerbeste en geniet van je pensioen.

Je hebt een bladzijde omgeslagen
Het verleden wordt herinnering
Langer worden straks de dagen
Intenser het geluk van mijmering

Beleef nu de jaargetijden
Ongedwongen vrij van druk
Doe de dingen onbescheiden
Leef, geniet van het geluk

Mocht verveling je ooit kwellen
Op een druilerig moment
Aarzel niet om ons te bellen
Weet dat je altijd welkom bent

Veiligheid voorop!

Verbonden
In ‘t Brikhof in Borgloon woont Ter Hei-
de niet meer alleen op nummer 68. 
We zitten ook in het huis tegenover de 
campus met onze meest recente leef-
groep Hof 1, de dagopvang voor kinde-

ren met autisme. Neen, dat is intussen 
geen nieuws meer. Je las er al alles over 
in  het decembernummer van vorig jaar. 
Wat wel nieuw is: de stad Borgloon heeft 
een zebrapad aangelegd van het nieuwe 
huis naar de rest van de campus. Op die 

manier wordt het verkeer attent gemaakt 
op overstekende voetgangers. De veilig-
heid is er op die manier verhoogd. Voor 
de buitenwereld is de verbondenheid van 
Ter Heide met Hof 1 nu ook zichtbaar! 

Veilig oversteken
Ook in campus Tongeren kunnen we 
intussen veilig oversteken. Op don-
derdag 27 september 2018 kreeg ik 
een berichtje van collega Patrick van 
woonbuurt Henisberg: “Ze waren net 
bezig met een zebrapad ter hoogte van 
onze campus. Het is dus gelukt!” Ja, ja-
ren hebben we erom gevraagd en nu 
kunnen onze bewoners in Tongeren de 
oversteek naar het ziekenhuis veiliger 
maken! We zijn er zeer blij mee. 

Guido Massonnet,
coördinator campuswerking Zuid-Limburg

Veiligheid staat voorop in Ter Heide. Soms is dat echter iets waarvoor we hulp van een stadsbestuur nodig 
hebben. Zowel in campus Tongeren als in Borgloon is er al een tijdje nood aan een veilige oversteekplek voor 
onze bewoners en medewerkers. Gelukkig kregen we niet zo lang geleden goed nieuws in beide campussen!

Campusnieuws
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Betekenis
Elk dier heeft een eigen betekenis. Een 
hond staat voor trouwheid, een uil voor 
wijsheid, bijen staan bekend als harde 
werkers en ga zo maar door. De mas-
cottes van Ter Heide moesten op hun 
beurt staan voor warmte, zorg, toewij-
ding en geborgenheid. En welk dier be-
lichaamt die kwaliteiten beter dan een 
kangoeroe? In de buidel van een kan-
goeroe zit het jong geborgen en ont-
wikkelt het zich tot het groot en sterk 
genoeg is. 
In Ter Heide willen we hetzelfde kun-

nen doen voor onze bewoners (minus 
de buidel): de bewoner zich hier goed 
(thuis) laten voelen en hem de gepas-
te ondersteuning bieden, waardoor hij 
zich kan ontwikkelen volgens zijn eigen 
mogelijkheden. Net zoals met het logo 
van Ter Heide, willen we met de kan-
goeroes uitstralen waar we als organi-
satie voor staan.

Diversiteit
Elke Ter Heidecampus kreeg een eigen 
kangoeroe in een andere kleur. De na-
men van onze mascottes zijn dan ook 

een knipoog naar de locaties waar onze 
campussen gelegen zijn. Bo staat voor 
Borgloon, Zohra voor Zonhoven, Tobi 
voor Tongeren en Gerry voor Genk. Bo-
vendien kozen we zowel voor jongens 
als voor meisjes en voor namen van ver-
schillende origines. In onze organisatie 
zitten dan ook bewoners en medewer-
kers van verschillende culturele achter-
gronden, zowel mannen als vrouwen. 
Die diversiteit wilden we ook in onze 
kangoeroes tot uiting brengen, want 
als organisatie willen we hier zoveel 
mogelijk voor openstaan.

Waarschijnlijk ben je ze in de afgelopen maanden al tegen het lijf gelopen. Tijdens de Belevingsdag, in de 
inkomhal van onze campussen of tijdens de Opendeurdag in campus Genk: onze nieuwe Ter Heidemascot-
tes zijn overal van de partij. Elke campus kreeg zo zijn eigen mascotte. Maar waarom kozen we precies 
voor een kangoeroe? En waar staan die mascottes nu eigenlijk voor?

Kangoeroes voor Ter Heide

Organisatienieuws
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De uitkomst
Onze missie hebben we als volgt ver-
woord: “Ter Heide biedt warme en lief-
devolle professionele ondersteuning op 
maat aan personen met een meervoudige 
beperking in en rond Limburg. Dit doen 
we als sociale ondernemer en met als doel 
onze bewoners te ondersteunen in het lei-
den van een kwaliteitsvol bestaan.”
Een ambitieuze visie is eveneens uitge-
schreven:“Ter Heide wil dé referentie 
worden in Vlaanderen in de ondersteu-
ning voor mensen met een meervoudige 
beperking.” 
Er is bovendien nagedacht over de waar-
den (onze bouwstenen) die we in de toe-
komst willen hanteren en over de strate-
gisch belangrijke thema’s.

Een gedragen verhaal
We betrokken steeds meer mensen bij 
ons nieuwe verhaal; we wilden immers 

iedereen een stem geven: ouders, me-
dewerkers, bestuursleden, vrijwilligers, 
gepensioneerde medewerkers, scho-
len, zelfstandige kinesitherapeuten en 
de thuisverpleging. Door dit SAMEN te 
doen, wilden we er een gedragen ver-
haal van maken.

Projecten en acties
Tijdens drie dialoogdagen gingen we 
aan de slag met telkens 200 enthousi-
aste mensen. Bij de tafeldialogen werd 
intens op zoek gegaan naar ideeën voor 
acties en projecten die het verblijf van 
onze bewoners in Ter Heide aangenamer 
kunnen maken en de dagelijkse werking 
voor medewerkers vereenvoudigen. De 
energie en de creativiteit was duidelijk 
voelbaar in de zaal.
Heel wat ideeën kwamen dan ook uit de 
bus; met een aantal acties zijn we intus-
sen aan de slag gegaan. Andere ideeën 

vragen iets meer voorbereiding en denk-
werk en worden mogelijk als project 
verder uitgewerkt. Alleszins willen we 
erover waken dat deze projecten voor-
uitgaan en goed opgevolgd worden. Op 
deze manier willen we van Ter Heide een 
nog mooiere thuis maken.

Terugkomdag 
We kijken ook uit naar de terugkomdag 
van 25 maart 2019, waarbij we een eer-
ste stand van zaken tonen rond acties die 
al uitgewerkt zijn. Ook willen we er de 
projecten voorstellen waar we in de ko-
mende periode aan zullen werken. Kort-
om, we zijn een heel mooi traject aan het 
afleggen samen met heel veel creatieve 
en enthousiaste mensen om het leven en 
werken in Ter Heide te verbeteren.

Romain Doumen,
kwaliteitscoördinator

In het voorwoord van Paul hebben jullie al kunnen lezen dat we in Ter Heide op zoek gingen naar een nieuwe missie 
en visie. Zo willen we onze toekomst voorbereiden, voortbouwend op de goede basis die we in het verleden gelegd 
hebben. Een ontwerpgroep, samengesteld uit medewerkers van alle geledingen van de organisatie, heeft dit proces 
van bij de start begeleid. Tussentijdse besprekingen werden door een schrijfgroep visueel gemaakt in mooie teksten.

Dialoogdagen om samen de toekomst van 
Ter Heide voor te bereiden
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Opstart 
In november begonnen beide directies 
met de opstart van de onderzoeken. Er 
lopen momenteel gesprekken rond 5 
kritische domeinen: financiën, patrimo-
nium, sociaal-rechterlijk, bestuurlijk, di-
rectieteam. Elk domein is gekoppeld aan 
een aantal medewerkers van Intesa en Ter 
Heide. Het doel is om deze domeinen uit-
geklaard te hebben tegen eind juni 2019. 
Op basis van de onderzoeken rond deze 
hoofddomeinen en 3 andere domeinen 
(beleid en strategie, zorg en communica-
tie), wordt een beslissing genomen rond 
het al dan niet oprichten van een ge-
meenschappelijke organisatievorm.

Gemeenschappelijk doel
Een beter leven en een betere toe-
komst voor de bewoners staan steeds 
voorop bij het nemen van deze eindbe-
slissing. Paul Geypen legt uit: “Zowel 
Intesa als Ter Heide wil er zijn voor per-
sonen met een beperking. We willen 
elkaar door deze samenwerking ver-
sterken en samen passende totaalop-
lossingen bieden op de zorgvragen van 

onze bewoners.” Daarom 
is het zeer belangrijk om 
op voorhand goed te on-
derzoeken of en hoe bei-
de organisaties dit samen 
kunnen verwezenlijken.

Nieuwsbrief
In dit samenwerkingsver-
haal worden verschillende 
medewerkers uit beide 
organisaties betrokken. 
Om ook de rest van de 
collega’s en het netwerk 
van onze bewoners te in-
formeren over wat er nu 
precies allemaal gebeurt, startten we 
eind december met een nieuwsbrief 
voor onze medewerkers. We vinden het 
dan ook belangrijk om alle betrokkenen 
(medewerkers, ouders/familie, vrijwilli-
gers, vakbonden …) mee te nemen in 
dit verhaal. Zo brengen we op regelma-
tige tijdstippen verslag uit van de meest 
recente gebeurtenissen. Medewerkers 
ontvangen op regelmatige tijdstippen  
automatisch een mail met de nieuws-

brief. Ook ouders en andere betrok-
kenen krijgen ook de kans zich in te 
schrijven voor een nieuwsbrief met 
voor hen relevante informatie, maar dit 
is geen verplichting. Meer informatie 
over de timings en hoe zij zich kunnen 
inschrijven, volgt binnenkort. Zo blijft 
iedereen steeds op de hoogte van het 
laatste nieuws. Voor meer informatie 
hierover kan je steeds contact opne-
men met Kari Feys.

Zoals je intussen weet, gingen Ter Heide en Intesa op 19 oktober 2018 een samenwerkingsovereenkomst aan 
om uit te zoeken of ze samen één gemeenschappelijke organisatie kunnen uitbouwen. In een sterk veranderend 
zorglandschap zijn onze organisaties ervan overtuigd dat ze samen sterker staan om personen met een beperking 
de gepaste ondersteuning te bieden. Sinds de bekendmaking in oktober hebben de directies niet stilgezeten …

Ter Heide en Intesa werken samen aan de 
toekomst voor personen met een beperking
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Sarah Canini

Hilde Willems

De nieuwe zorgcoördinator van het Ven, 
dat ben ik.

Van Leuven naar Limburg
Aan de KULeuven studeerde ik orthope-
dagogiek en rondde ik de specifieke lera-
renopleiding af. Mijn lange stage heb ik 
bij VZW Sporen in Leuven gedaan, waar 
ik daarna direct voor een aantal maanden 
mijn stagebegeleider (gezinsbegeleider) 
mocht vervangen wegens ouderschaps-
verlof. Van dinsdag 31 augustus 2010 op 
woensdag 1 september 2010 ben ik naar 
Limburg verhuisd en gestart als psycho-
pedagoge in Sint Oda. 
Ik heb met hart en ziel voor de bewoners 
van Sint Oda gewerkt.  

Huisje, tuintje …
Vervolgens heb ik een huisje in Zonhoven 
gekocht en na een kindje kwam er nog 
een, en nog een … Aan de schoolpoort 
ving ik op dat er een vacature als pedago-
ge voor kinderen in Ter Heide vacant was. 
Ik heb de kans gegrepen en kan hier nu 
een nieuwe uitdaging aangaan. Naast het 
zorgen voor en spelen met mijn kindjes, 
zit ik heel graag in het water. Ik ga zwem-
men met vriendinnen, of moet ik zeggen: 
veel praten met vriendinnen terwijl ik wat 
vooruit probeer te spartelen in het water.
Ik kijk ernaar uit om hier in Ter Heide mijn 
plekje te zoeken en hoop dat ik met hart 
en ziel voor de bewoners van Ter Heide 
mag en kan zorgen.

Goeiedag, mijn naam is Hilde Willems. 
Ik ben begin november gestart als zorg-
coördinator in woonbuurt Linde. Ik ben 
psycholoog van opleiding.

Van Limburg naar West-Vlaanderen 
… en terug
Ik heb al heel wat watertjes doorzwom-
men. Mijn eerste werkervaringen speel-
den zich af in West-Vlaanderen, hoe-
wel ik een rasechte Limburgse ben. Ik 
werkte daar 10 jaar in de psychiatrische 
sector en 10 jaar in het algemeen welzijns-

werk. Via een omweg langs Brussel, be-
landde ik weer in Limburg. Daar werk-
te ik onder andere in Sint-Gerardus.

Link met Ter Heide
Ter Heide ken ik al heel lang omdat mijn 
broer hier tot aan zijn dood in Linde 3 
verbleven heeft. De sterke bewonersge-
richtheid en betrokkenheid van Ter Heide 
heb ik dus al vroeg aan den lijve kunnen 
ondervinden. Ik hoop daar nu ook mijn 
steentje aan te kunnen bijdragen. 

Medewerker in de kijker
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In deze Ter Heide nieuws is het de beurt aan Nathalie Teliszewskyj, ergotherapeut woonbuurt 
Ven & Eik, om haar ‘nieuwsgierige neusvragen’ te stellen aan collega Ilse Molemans, hoofdop-
voedster Ven 2. In ons maartnummer interviewt Ilse op haar beurt weer een andere collega.

Nathalie: Je werkt als hoofdopvoed-
ster in het dagcentrum; hoe ben je in 
Ter Heide terechtgekomen? Is dit je 
droomjob of heb je nog andere ambi-
ties?

Ilse: Tijdens mijn studies kon ik in Ter 
Heide mijn stage voltooien in Ven 3. 
Dat was mijn eerste kennismaking met 
de dagopvang. Na een werkervaring 
elders kreeg ik de kans om als opvoed-
ster te starten in Ven 2. Hier hebben 
de kinderen mijn hartje ook echt ge-

stolen. Mijn dagelijkse 
motivatie is en blijft om 

elke dag de bewoners 
een fijne dag te laten 
beleven. Dit geeft 

mij voldoening en 
dan kan ik zeker 

zeggen dat dit mijn 
droomjob is! 

Of ik nog verdere ambities heb? Zeker, 
ik ben momenteel verantwoordelijke 
voor Ven 2, waar ik deze functie ook 
met heel mijn hart probeer te vervul-
len. Het verantwoordelijke gedeelte 
blijft ook mijn ambitie. Als de toekomst 
het mij biedt, wil ik mij hier graag nog 
verder in bijscholen.

Nathalie: Volgend jaar verhuizen we 
naar de nieuwbouw! Hoe kijk jij hierte-
genaan? Heb je al ideeën over hoe je het 
daar zo gezellig gaat maken als in Ven 2?

Ilse: Ik kijk zeker wel uit naar onze 
nieuwbouw. Een nieuwe bouw, maar 
ook de nieuwe samenwerking met 
campus Zonhoven. Ik kijk ernaar uit 
om met ons enthousiast team de bouw 
een huiselijke inrichting te geven waar 
onze bewoners zicht thuis kunnen voe-
len. Dat wordt vast en zeker weer een 

uitdaging, maar daar horen zeker ook 
de ideeën van een ergotherapeut bij!

Nathalie: Kerstmis komt eraan. Welk 
lekker kerstmaal zou jij voor de bewo-
ners koken als je mocht kiezen?

Ilse: Ik zou het heerlijk vinden om 
onze bewoners op Kerst het totaal-
plaatje te bieden. Van een ingeklede 
leefgroep en een gezellig samenzijn tot 
het lekkerste dessertje dat er bestaat. 
Zelf zou ik kiezen voor een gewone 
tomatensoep met vers gedraaide bal-
letjes voor de bewoners 
die hiervan kunnen ge-
nieten, gevolgd door 
een stukje kalkoen met 
lekkere groenten en 
kroketjes of puree. En 
natuurlijk een assorti-
ment dessertjes!

Nieuwsgierige neus

Een bonte herfstwandeling
In het internaat van Kindsheid Jesu streven we ernaar om onze internen zoveel mogelijk verrijkende er-
varingen aan te bieden. Daarom startten we een tijdje geleden een samenwerking met Ter Heide op. De 
bedoeling van deze samenwerking is om met onze jongeren regelmatig activiteiten van Ter Heide te onder-
steunen via vrijwilligerswerk. Op deze manier kunnen we hun sociaal engagement ontwikkelen.

Eerste kennismaking
Als eerste kennismakingsactiviteit 
gingen enkele internen van de Hu-
maniora samen met een paar be-
woners, begeleiding, een pony en 
een ezel op herfstwandeling. Dit 
bonte gezelschap maakte van de 
herfstwandeling een onvergetelijke 

ervaring. Na afloop van de wande-
ling lieten enkele bewoners van Ter 
Heide ons met enige fierheid hun 
kamers zien. 

Mooie samenwerking
Wij hopen alvast dat dit het begin is 
van een mooie en vruchtbare samen-

werking. In januari keren we alvast 
terug om deel te nemen aan de vol-
gende activiteit!

Internaat Kindsheid Jesu
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Wie is het Calluna Team?
Wij zijn een groep mountainbikers uit de omge-
ving van Genk. Een groot aantal van ons maakt 
al gedurende 15 jaar wekelijks een tocht, door-
gaans op zondagvoormiddag. Centraal staan 
de vriendschapsband, de liefde voor het ‘dikke-
bandenrijden’ en de natuur. Onze leeftijd vari-
eert tussen 40 en 80 jaar.

Hoe kwamen De Jokers bij jullie groep te-
recht voor de opvolging van hun verhaal?
Als huidige voorzitter van IGL kende ik Rik 
Geerts al uit een ander verleden. Onze groep 
fietst al 15 jaar op de Teutse en Mechelse heide. 
Dus ook rond Ter Heide, zeg maar. Wij rijden 
jaarlijks 1 toertocht en dat is traditiegetrouw de 
Cambatocht, omdat die ten voordele van Ter 
Heide is. Op die dag fietsen alle leden mee, een 
hele opgave! Zo kwamen we in contact met 

De Jokers. Op een bepaald moment hoorden 
we via Rik Geerts dat De Jokers op het einde 
van hun activiteiten waren. Ze zouden nog een 
laatste keer naar Lourdes fietsen en dan was 
het gedaan. Toen viel mijn frank: konden wij 
hun engagement niet overnemen? De moun-
tainbikers voelde zich daar goed bij, want de 
betrokkenheid met Ter Heide was er al.

Jullie fietsen in Zonhoven ook samen met 
de bewoners. Had dat er iets mee te ma-
ken?
Vorig jaar zijn we voor het eerst met onze groep 
gaan fietsen met de bewoners. Toen zijn bij ie-
dereen de ogen geopend. We waren er achter-
af zo stil van … Je krijgt daar zoveel van terug. 
Dat was eigenlijk wat ons over de streep trok. 
We wonen allemaal in of rond Genk en we 
wisten dat Ter Heide daar lag, maar voor velen 

Eind 2018 nam wielerclub De Jokers afscheid van Ter Heide. Om hun harde werk 
niet verloren te laten gaan, zochten zij naar opvolging. Die zoektocht leidde hen naar 
het Calluna Team, dat sinds de Cambadag de taak van De Jokers overneemt. Maar 
wie is dat nieuwe team, wat zijn hun verwachtingen en hoe staan zij tegenover Ter 
Heide? Guido Vandebrouck vertelt.

Calluna Team neemt de fakkel 
over van De Jokers

Gezellennieuws
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stopte het daar. We kenden Ter Heide pas 
echt na die fietstocht. Toen hebben we 
gezegd dat we dat elk jaar zouden doen. 
Daarom durfde ik ook vragen of we iets 
voor Ter Heide wilden betekenen door 
het engagement van De Jokers verder te 
zetten. Ook De Jokers voelden zich daar 
goed bij. Rik deed de introductie naar hun 
netwerk en zo stapten 3 sponsors mee in 
ons verhaal: Stico, Marlou en Wibri. Ande-
re zochten we zelf en zo kwamen we tot 
een groep. Intussen hebben we ook een 
echte teamuitrusting met ons logo, dat 
van Ter Heide en onze sponsors. Dat is wel 
fijn om te hebben als groep.

Ook jullie naam en logo hebben een 
link met Ter Heide. Hoe kwam dat tot 
stand?

Ik stond erop dat er iets van Ter Heide 
in onze naam voorkwam. Of toch zeker 
iets met ‘heide’, want waar wij fietsen 
groeit veel heide. Er passeerden verschil-
lende opties de revue, maar uiteindelijk 
belandden we bij ‘Calluna’. Dat is de 
Latijnse naam voor zomerheide. De link 
is snel gemaakt. Toen we het logo lieten 
maken, was dat van Ter Heide het voor-
beeld. We trokken dat logo uit elkaar en 
uit de omarming ontstond een moun-
tainbiker. Ook de kleuren namen we 
over. Zo hadden we een duidelijke link 
met Ter Heide.

De Cambadag was de eerste activi-
teit die jullie van De Jokers overna-
men. Hoe is dat meegevallen?
Dat gebeurde naadloos, want De Jokers 
deden ook nog mee. Alles is heel goed 
meegevallen. We gingen op voorhand 
helpen met plaatjes ophangen, het pad 
effenen, het snoeiwerk … De bestellin-
gen gebeurden in samenspraak met De 
Jokers. Het was fijn om die overgang 
samen te maken. We konden ook terug-
vallen op hun draaiboek. We vertrokken 
dus niet van nul en hebben er veel uit ge-
leerd. Omdat het met fietsen te maken 
had, waren onze mannen wel geneigd 
om deze activiteit over te nemen. Zowel 

die mountainbiketocht als de link met Ter 
Heide was voor ons belangrijk: iets doen 
dat we graag doen, gemengd met een 
stukje sociaal engagement. Natuurlijk is 
het weer ook goed meegevallen, dus we 
hadden een mooie opkomst. Volgend 
jaar gaan we ermee door, want in 2019 
is er op zondag 15 september een nieuwe 
Cambadag.

Wat heeft de toekomst nog in petto 
voor het Calluna Team?
Openheid naar de buitenwereld, loka-
le verbondenheid en een goed netwerk 
vinden we zeer belangrijk. We hebben 
ons recent ook aangesloten bij de Genk-
se seniorenraad. Zo willen we het beeld 
van Ter Heide de buitenwereld indragen. 
Ik raad mensen ook vaak aan om met hun 

team te komen fietsen in Ter Heide, want 
zo leer je de organisatie pas echt kennen. 
We willen mensen via ons fietsen sensibili-
seren om betrokkenheid te krijgen met Ter 
Heide. Dat kan vrijwilligerswerk stimuleren 
en die betrokkenheid verspreidt zich weer 
naar andere netwerken. Ook daarom zit-
ten we voor een stuk bij de seniorenraad, 
want uit die doelgroep komen veel vrijwil-
ligers. Voor de Cambadag en onze weke-
lijkse tochten zijn we ook aangesloten bij 
de sportraad.
Van 28 mei tot 7 juni 2019 willen we 
bovendien van Lissabon tot Santiago de 
Compostella fietsen met een Callunadele-
gatie. Het doel is om hier een stukje spon-
soring aan te koppelen voor Ter Heide. Zo 
groeien er wel een aantal dingen. Onze le-
den zijn steeds vrij om zelf te kiezen waar 
ze aan deelnemen in functie van wat ze 
graag doen. Voor de Cambadag en het 
Mosselfestijn hebben de meeste fietsers 
zich geëngageerd. Het zijn allemaal man-
nen met een goed hart. We hopen ook 
dat we op het goede hart van de Ter Hei-
demedewerkers kunnen rekenen bij het 
organiseren van de activiteiten, want zon-
der vrijwilligers wordt het moeilijk. Extra 
handen zijn steeds welkom! We hopen op 
een mooie samenwerking met Ter Heide 
en we zullen zien wat de toekomst brengt.

Meer informatie over Calluna en hun acti-
viteiten vind je op: 
www.callunateam.be. Het eerstvolgen-
de evenement is het Mosselfestijn op 
23 en 24 februari 2019. Inschrijvingsfor-
mulieren vind je als bijlage bij Ter Heide 
nieuws, op de website of de Facebook-
pagina van Ter Heide.

Kari Feys,
coördinator communicatie & positionering

Calluna Team neemt de fakkel 
over van De Jokers
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Opkomst
Naast de gulle en spontane sponsors, 
medewerkers en vertegenwoordi-
gers van de begunstigde organisaties 
(Intesa en Ter Heide) waren ook de 
plaatselijke politici talrijk aanwezig, 
ondanks de voorbije drukke perio-
de. Afgezien van wie de sjerp mag 
dragen, benadrukte burgemeester 
Danny Deneuker dat het bestuur van 

de stad Borgloon het belang van de 
steun aan zowel Intesa als Ter Heide 
belangrijk en vanzelfsprekend vindt. 

De fakkel doorgeven
Voor de grote bezieler van de stra-
tenloop – Gilbert Robeyns – werd zijn 
speech een moeilijk moment. Na vele 
jaren acht hij de tijd gekomen om de 
fakkel als bezieler en voorzitter door te 
geven. Met de bibber in de stem kon-
digde hij zijn afscheid als voorzitter aan 
en voegde hier meteen aan toe dat 
hij alle vertrouwen had in een goede 
opvolger. Met Karel Lismont – steeds 
prominent aanwezig als ereburger van 
de stad Borgloon – die steeds over de 
schouder van Gilbert meekijkt en zijn 
ervaringen en connecties deelt, zijn wij 
ook overtuigd dat dit gaat lukken. Om 
namen te noemen was het die avond 
nog te vroeg, maar de blikken gingen 
toch duidelijk één richting uit.

Competitieve organisatie
Atletiek op zich is een faire sport: 
wie het hardst loopt, is eerste aan de 
meet en wint. Maar in de marge van 
de wedstrijd is de organisatie zelf ook 
erg competitief. Zij maken er zelfs 

een wedstrijd van (met weddenschap) 
om de opbrengst elk jaar te verbete-
ren. Ook dit jaar zijn ze daar weer in 
geslaagd ten voordele van Ter Heide. 
Met een opbrengst van meer dan
11 000 euro waren zij dus zeer tevre-
den en konden wij hen heel dankbaar 
proficiat wensen.
Met dit bedrag zal in 2019 het ver-
bouwingsproject tussen Brik 2 en 3 
mede worden verwezenlijkt. Beide 
woningen worden met elkaar ver-
bonden door het bouwen van extra 
ruimten om te voorzien in betere le-
venskwaliteit voor de bewoners.

André Vanmuysen,
leefgroepencoördinator woonbuurt Brikhof

Op vrijdag 26 oktober 2018 werden we weer uitgenodigd in het Fonteinhof in Gotem door de organisatoren 
van de prestigieuze stratenloop Gotem. Na maanden voorbereiding van sponsorgelden werven, atleten rich-
ting Gotem leiden en zenuwen voor het verloop van de dag zelf, zijn de gastheren blij met de talrijke opkomst 
voor hun jaarlijkse receptie ter gelegenheid van de overhandiging van hun cheque met de opbrengst. 

Stratenloop Gotem 2018 steunt Ter Heide 



Ter Heide nieuws 23

Tips voor mensen met een beperking

Op de boekenplank

Bevraging over PVF

Van veel lezen word je slimmer, horen we weleens. Zo niet, kan je er 
in elk geval vaak tips uithalen. Op ons leeslijstje staan deze editie twee 
boeken: Activiteitenboek verstandelijke beperking en autisme en Verstan-
delijke beperking & oud worden.

VFG organiseert samen met Odisee Hogeschool en HoGent een onderzoek over de persoonsvolgende financiering (PVF). De 
hoofdvraag: zorgt PVF effectief voor meer vrije keuze? Voor dit onderzoek is VFG op zoek naar vertegenwoordigers van volwassen 
personen met een beperking. Deelnemen kan online via: http://pvf.us.to, telefonisch of op papier. Meer informatie vind je op de 
website van VFG.

Pauline is een volwassen vrouw van 66 met de geest van een kleuter. Haar zus Martha zorgt voor haar, maar wanneer 
zij plots sterft, moet er ineens een nieuw plekje voor Pauline gevonden worden. Haar twee andere zussen Cécile en 
Paulette, zijn er niet echt voor te vinden om haar permanent in huis te nemen, maar willen wel beroep doen op de 
erfenis die Martha hen daarvoor achterlaat. Cécile woont met haar man in het centrum van Brussel en Paulette is een 
operazangeres met een eigen winkel met luxeartikelen. Op korte tijd komt Pauline zo op verschillende plekken terecht.

Filmtip: Pauline & Paulette (2001)

Activiteitenboek verstandelijke 
beperking en autisme is geschreven 
door begeleiders Jessica Dröge en Mi-
chelle Peppel van zorgorganisatie ASVZ 
en maakte deel uit van hun afstudeer-
onderzoek. Het activiteitenboek bevat 
tips en voorbeelden voor begeleiders 
van personen met een matige tot ern-
stige verstandelijke beperking. Deze 
activiteiten zijn bovendien geschikt 
voor personen met autisme. Voorbeel-
den van activiteiten zijn stempelen met 

aardappelen, een voel- en speelkleed 
maken, geurpotjes knutselen, een sok-
kenmonster maken enzovoort. Je kan 
het activiteitenboek gratis downloaden 
via deze link: https://bit.ly/2P8Dlz2.

Verstandelijke beperking & oud 
worden behandelt thema’s als wonen, 
dementie, activiteiten en hulpmidde-
len voor omgaan met ouder worden-
de personen met een verstandelijke 
beperking. Ouder worden maakt het 

leven er niet altijd makkelijker op. 
Deze Klik-kennispocket gaat dan ook 
vooral over hoe het netwerk van de 
persoon met een beperking hen het 
leven zo prettig mogelijk kan maken 
op hun oude dag. Je vindt er verhalen 
in terug van zorgprofessionals, prakti-
sche adviezen van deskundigen, maar 
ook verhalen van personen met een 
verstandelijke beperking. Het boek is 
verkrijgbaar via: 
https://bit.ly/2P8Dlz2
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Schone Schijn

Voetbal en Doyennéperen
Toen ik vanmorgen een paar van die 
blozende Doyennéperen kocht, dacht 
ik ook dat het sap me over de vingers 
zou lopen bij het schillen. Steenhard, 
ja. Geen mes door te krijgen. Is dat 
dan ook maar schone schijn? Als ik 
het goed bekijk, is het allemaal van 
dat. Voetbal. Altijd gedacht dat dat 

een sport was waar ik niets van ken-
de. Een paar weken geleden werd 
het duidelijk dat de grote hoop daar 
niets van kent. Van dat gesjoemel in 
het topvoetbal. Ook schone schijn 
dus.

Leuk en hoera!
En waarmee proberen ze ons nog zo 
te belazeren? Verkiezingen. Of het 
nu voor onze gemeenten is of voor 
Trump, wie verliest heeft eigenlijk 
toch nog gewonnen. Schone schijn. 
Zelfs als we dood zijn, achtervolgt 
het ons. Dan worden we nog gron-
dig geschminkt en bijgewerkt om 
toch maar een beetje minder dood te 
lijken. Schone schijn. En als ze tegen-
woordig iets ernstigs willen meede-
len dan is dat in zo’n opgepept taal-
tje. Leuk en hoera! “De intrest op uw 

spaarrekening zakt jammer genoeg 
ietsje”, alsof het nog lager zou kun-
nen, maar “onze jongste resultaten 
overtreffen opnieuw de verwachtin-
gen”. Zeker schone schijn.

Terugkerend refrein
Het is een altijd terugkerend refrein-
tje. Ook in onze eigen winkel kunnen 
we dat zingen. Wat stond er in mijn 
VAPH-brief van 11-4-2016 over PVF: 
“in het nieuwe systeem zult u de on-
dersteuning die u vandaag krijgt be-
houden”. Haha, van 7/7 naar 4,28/7! 
En anders terug achter in de rij. Later 
werd er ook gepraat over “het vrij 
besteedbare bedrag”. Zomaar vrij te 
besteden? Tarara, want als je dat op-
neemt, krijg je minder zorgpunten. 
Dus ook schone schijn!
Ogen en oren open dus! Dan zien 
we misschien dat we altijd en overal 
die alles onthullende vraag moeten 
stellen: “Is dat wel zo?” Vier simpele 
woorden om een klaar en duidelijk 
(in)zicht te krijgen. Denk eraan straks 
bij het kerstpapier rond de pakjes. En 
zet die vraag ook maar bij de goede 
voornemens van Nieuwjaar.

R. Moeilijkmens

Het eerste rolletje van mijn voorraad inpakpapier voor de kerstcadeautjes is al op. Ja, je leest het goed: pa-
pier! Niet van die glibberige plastic glitterblaadjes die je nog niet fatsoenlijk kan vouwen. Nee nee, want die 
belanden uiteindelijk samen met alle andere plastic zakjes en rommel in de oceanen. Het klimaat! Help dus! 
Maar ja, papier… hebben ze daar ook geen bomen – die de lucht zuiveren – voor omgehakt? Oei, niet goed 
nagedacht. Mijn promotie voor papier was dus een beetje schone schijn.

Ouders aan het woord
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Sterke band
Elke dinsdag rond 9.00 uur begon ik 
met de opmaak van de bedjes, wassen, 
strijken en helpen eten geven. Namid-
dag kwam nonkel Johny langs en kreeg  
Steven een verwenbadje. Maar als ik eer-
lijk mag zijn, wij genoten er net zoveel 
van als hij. Na zijn overlijden wilde ik de 
band die door de jaren heen was ontstaan 
tussen Ter Heide en mij niet verbreken. En 
dus ben ik als vrijwilliger gebleven.

Opvoed(st)ers ontlasten
Elke dinsdag ben ik er. De ene week om 
de bedjes proper te maken en om de was 
na te kijken en in de kasten te leggen; de 
week nadien enkel om de was aan kant te 
leggen, zodat de opvoedsters en opvoe-
ders een beetje worden ontlast. Zij heb-
ben al meer dan genoeg werk om onze 
bewoners dagelijks in de watten leggen.

Nog steeds verbonden 
Alle opvoedsters, opvoeders, poetsvrou-
wen en iedereen die zich dagelijks inzet 
voor al die lieve bewoners krijgen van ons 
een hele dikke PROFICIAT en een dikke 
DANKJEWEL! Jullie zijn werkelijk onbe-
taalbaar! Door mijn hulp als vrijwilliger 
voel ik mij nog steeds verbonden met jul-
lie allemaal en kom ik nog vaak in contact 
met de vroeger vriendjes en vriendinnetjes 
van onze lieve Steven. Het voelt telkens 
weer aan als thuiskomen.
Bedankt iedereen voor het steeds hartelij-
ke welkom. Vrijwilliger zijn in Ter Heide is 
echt heel, heel TOP, TOF en FIJN. Vele lieve 
groetjes aan iedereen en een dikke kus en 
knuffel aan al de bewoners.

Tante Mimi

Het voelt telkens weer aan als thuiskomen
Hallo iedereen. Ik ben Mimi Bijloos, oftewel tante Mimi, de tante van Steven Gonnissen. Hij verbleef sinds 14 juli 
1986 in Ter Heide, na het overlijden van zijn mama (mijn zus Martine), tot hij op 16 augustus 2015 overleed. 
Dagelijks gingen zijn nonkel Johny en ik bij hem op bezoek. Op 24 juli 2012, nu al meer dan 6 jaar geleden, ben 
ik begonnen als vrijwilliger in Henis 3.

Vrijwilliger
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Zoekend
Na een overactief leven was ik niet 
van plan om mijn pensioentijd on-
middellijk weer vol te proppen. Dus 
kwam alles in een veel trager tempo 
op gang, een ander ritme dan vroe-
ger. Zalig om van te genieten. Maar 
de nood aan zinvolle invulling was er 
wel. Ik liet een opening en hoopte 
dat er wat op mijn pad zou komen. 
Na een halfjaar kreeg ik de vraag of 
ik een 25-jarige vrouw die bij haar 
mama woonde, wilde begeleiden 
naar meer zelfstandigheid toe. Ik heb 
geaarzeld, goed overwogen, overlegd 
en uiteindelijk toegezegd. Nu is wat 
wij samen doen voor ons allebei een 
meerwaarde in ons leven. 

Vernieuwde liefde
Het solidariteitskoor KANTIKUNE (espe-
ranto voor ‘samen zingen’) waar ik al vele 
jaren deel van uitmaak, werd voor mij een 
tijdje geleden een vernieuwde liefde en 
blijft een belangrijke ontspanning, maar 
vraagt ook inzet door onze optredens. De 
grote verbondenheid die er is, maakt het 
voor mij meer dan waardevol.

KVLV
Zoekend naar een mogelijkheid om meer 
te gaan fietsen, kwam ik uiteindelijk bij 
KVLV terecht. Binnen deze groep probeer-
de ik ook een aantal creatieve dingen uit: 
bloemschikken, met mozaïeksteentjes 
iets moois maken … Ik waagde het zelfs 
om vijf avonden een clownopleiding uit 

te proberen. Verleden winter ben ik ook 
begonnen mijn dagboeken (van 13–23 
jaar) te herlezen.

Wat reeds was 
Natuurlijk waren er al hobby’s en bezig-
heden voor mijn pensioen waar ik nu 
meer tijd aan kan spenderen. Mijn liefde 
voor boeken en lezen, borduren, dansen, 
alles wat met spiritualiteit te maken heeft 
en meer televisiekijken naar bewust ge-
kozen programma’s maakt het pensioen 
aangenaam. Vorig jaar ben ik opnieuw 
Engelse les gaan volgen, wat nog op mijn 
bucketlist stond. En ja, met vier kinderen, 
hun partners en acht kleinkinderen krijgt 
mijn leven ook verder invulling! Soms fijn 
en gezellig, soms moeilijker, maar in ieder 
geval ‘rijk’.

Ter Heide
En tot slot: Ter Heide … Daar kom ik nog 
geregeld een kijkje nemen bij de bewo-
ners en oud-collega’s. Voelen en horen 
hoe het daar verder evolueert. Ik ben blij 
met het directe contact dat nog steeds zo 
goed voelt en mij dankbaar maakt! 

Nadine Goethals,
opvoedster op pensioen

1 januari 2017 was de dag waarop ik met pijn in het hart officieel op pensioen ging en daarmee afscheid nam 
van wat ik heel mijn leven met hart en ziel gedaan heb … Ik heb 42 jaar in Ter Heide gewerkt als opvoedster. 
Als gepensioneerde zag mijn leven er ineens anders uit.

Een nieuwe levensfase

Gepensioneerde medewerker
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Sint en Piet op bezoek in Henisberg

Een bijzondere trouw

Actualiteit centraal
Sanny en Hilde hadden het scenario ge-
schreven voor een show met Pieten, Sin-
terklaas én onze nieuwe mascotte Tobi. 
Een reorganisatie inspireerde de Pieten 
tot grappige situaties die vooral het per-
soneel in de zaal enthousiast maakten. 
Maar ook het evenement van Special 
Olympics Belgium, het pensioen van een 
van de medewerkers, de dialoogdagen 
… kwamen aan bod. Op een luchtige 
toon de draak steken met het huis mag 
ook wel eens. 

Leerrijke ontmoeting
De bewoners genoten van de opvoering, 
maar ook van het licht- en klankspel en 

het dansoptreden van een 15-tal leerlin-
gen van Atheneum Tungrorum campus 
Plinius. Het Atheneum is inmiddels al een 
aantal jaar onze vertrouwde partner voor 
dit inclusie-evenement. Voor de leerlin-
gen was het een groepswerk waar de 
leerkrachten hen op beoordeelden, maar 
het was vooral een leerrijke ontmoeting 
met de leefwereld van wel heel bijzonde-
re mensen. Door de schoolgaande jeugd 
er op deze manier bij te betrekken, geven 
we hen de gelegenheid om zelfvertrou-
wen te winnen door te dansen met leef-
tijdgenoten op een podium. 

Guido Massonnet, Pensioenpiet/coördinator 
campuswerking Zuid-Limburg

Een fijn moment
De dag zelf was voor ons en mijn ou-
ders wel een beetje spannend. We 
wilden het niet enkel voor onszelf 
doen, maar we vonden het belang-
rijk dat het ook voor Jonas een fijn 
moment was. En dat was het zeker! 
Het was heel leuk om de verrassing 
op zijn gezicht te zien toen hij me in 
mijn trouwkleed zag. Op weg naar de 
plaats waar we foto’s maakten kon hij 
meerijden in onze oude Volkswagen-
busjes, waarbij hij de hele tijd aan het 
glunderen was. We houden er prach-
tige foto’s en herinneringen aan over.  

Dankbaar 
Dit moment zou niet mogelijk zijn 
geweest zonder Viviane, de op-
voedster van Jonas en een beetje zijn 

tweede mama in Ter Heide. Viviane
zorgde ervoor dat hij er piekfijn 
uitzag en had zelfs een bloemetje 
voor ons mee! We zijn haar heel erg 

dankbaar om mee te zorgen voor dit 
fijne moment. 

Lize, zus van Jonas (bewoner Linde 1)

Op donderdag 29 november 2018 vond in campus Tongeren de jaarlijkse Sinterklaasshow plaats. Voor de 
bewoners was het een uur lang genieten van een leuke show. Therapeuten en begeleiders speelden voor 
Pieten en brachten een verhaal met verwijzingen naar de actualiteit in Ter Heide. Ook de nieuwe mascotte 
Tobi kreeg een plaatsje in de show.

Ik ben Lize, de zus van Jonas uit Linde 1. Op 1 september 2018 trouwde ik met Mattijs. We vonden het 
allebei heel belangrijk dat Jonas aanwezig was op die speciale dag. Mee komen feesten is geen optie voor 
Jonas, maar een rustig moment samen wel. Daarom kozen we een moment om samen met hem foto’s te 
maken in een natuurgebied met weinig drukte. 

Campusnieuws
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In memoriam

Lieve Erva,
Twee jaar geleden kwam je met je ouders 
en zus op bezoek in Ven 2 om kennis te 
maken met je nieuwe vriendjes van de leef-
groep. Voorheen ging je een paar dagen 
per week overdag naar Sint-Gerardus. We 
keken ernaar uit om jou in de leefgroep te 
verwelkomen. Driemaal per week hoorden 
we je ’s morgens al aankomen op de arm 
van je mama of je papa, samen met een 
muziekmaker in de hand. Want dat was je 
favoriete activiteit doorheen de dag: geluid 
maken! Een tamboerijn, een rammelaar … 
het toverde een glimlach op je gezicht en 
je gierde het zelfs uit van plezier. En dat 
deed ook ons deugd, een vrolijke Erva. 
Zelfs de therapeuten en andere leefgroe-
pen kwamen al wel eens kijken naar welk 
instrument je nu weer aan het hanteren 
was.
Om half twaalf was het ook altijd feest 
voor jou. Bij het horen van de lepels be-

gon je al te smakken. Soms kwam ook je 
pittige karakter wel eens boven. Je liet het 
blijken als je iets onaangenaam vond. Rust 
en geborgenheid had je dan vooral nodig. 
Een snoezelmoment, een knuffel of eens 
kietelen aan je buikje, dat bracht je meest-
al terug aan het lachen. Vanaf september 
mocht je kennismaken met je juf. Samen 
met haar maakte je veel spetterplezier! 
Puur genieten was dit voor jou. Altijd een 
vrolijke terugkomst in de leefgroep.
Erva, we gaan je muzikale aanwezigheid, 
je friemelende vingertjes en vooral je heer-
lijk lachje missen in de leefgroep. Het gaat 
hier vooral stil zijn zonder het geluid van je 
tamboerijn. En als iemand aan ons vraagt: 
wie was Erva? Wel, dat was onze vrolijke 
en muzikale meid. Lieve meid, je hebt bij 
ons een warm plaatsje in ons hart gekre-
gen. We gaan je missen.

Ven 2

Zo kwam je van Genk naar Berk 2. Een 
lief klein lachebekje … Met je grote brui-
ne ogen en aanstekelijke lach veroverde je 
onze harten. Je groeide op tot een grote 
kleine man. Regelmatig ging je bij mama 
en papa het weekend doorbrengen, om-
ringd door je zussen, broers, neefjes en 
nichtjes. Het was telkens een feest!
De zorgen werden wat zwaarder, maar 
toch kon je blijven genieten van een dagje 
bij je familie. Ze omringde je met veel lief-
de en aandacht. Je was hun zorgenkind. 
Mama en Petra kwamen ’s zondags op be-
zoek; wat genoot je daarvan!
Je was een vrolijke kerel met veel levens-
lust op jouw manier. Stampen met je been-
tje, kraaien en knorren van plezier. Soms 
ging je er wel eens over en dan moesten 
we ingrijpen. Je even intomen, geen prik-
kels meer … Wat deed je dan je best om 
oogcontact te zoeken, een glimp van aan-

dacht.
Je kon zoveel genieten van een wandeling, 
een fietstocht, snoezelen en doezelen, een 
film kijken, naar muziek luisteren, een par-
ty, lieve woordjes, gekke bekken, rustige 
momenten … Je kon nog jouw 37ste ver-
jaardag vieren. Nog een laatste maal naar 
huis bij mama en papa. Wat straalde je!
Een vreselijk ongeluk maakte een einde 
aan je levensvreugde … Wat heb je ge-
vochten, met al je geliefden aan je zij. Met 
veel pijn in ons hart moeten we je laten 
gaan. Wat gaan we je missen, vrolijke bol! 
Op naar een mooi en zorgeloos paradijs. 
Dikke kus van ons allemaal!

Berk 2

Erva Cigci, bewoner Ven 2

Erwin Ozeski, bewoner Berk 2

2 augustus 2011
31 augustus 2018

5 oktober 1981
11 november 2018
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Erwin Ozeski, bewoner Berk 2

Engagement 
“Ik was in het begin een beetje terug-
houdend om deze rol op te nemen. Ik 
had nog heel wat vragen. Uiteindelijk 
besloot ik mij toch te engageren om lid 
te worden van de Gebruikersraad”, ver-
telt Christophe. “We komen om de 3 
maanden samen en het helpt mij wel om 
meer te weten te komen over Ter Heide 
en de werking en om samen na te den-
ken over wat we kunnen doen om die 
te verbeteren.”

Ruime blik
Als nieuw lid van de Gebruikersraad 
komt er in het begin veel informatie op 
je af. Rekening houden met de verschil-
len tussen de woonbuurten hoort er 
ook bij: “Het is nog een beetje zoeken. 

Voor de dagopvang is het toch anders 
dan voor bewoners die hier wonen. In 
de Gebruikersraad komen dan ook veel 
vragen aan bod die niet altijd voor de 
dagopvang van toepassing zijn. Maar 
het is interessant om te weten. Ook om-
dat ik altijd in mijn achterhoofd hou dat 
Thomas misschien ooit kan doorgroeien 
naar volledige opvang.”

Op één lijn
Ook de andere leden leren kennen, 
vraagt tijd. “Het is een plezante groep. 
Ik merk dat ze echt met dingen bezig 
zijn en daar vooruitgang in willen boe-
ken. Meestal zitten we ook op dezelf-
de lijn. Dat viel mij wel op, want het is 
toch een vrij uitgebreide groep.” In de 
Gebruikersraad is er ook een open com-

municatie van en naar de 
directie van Ter Heide. 
Christophe legt uit: “Er 
is veel wederzijds respect 
en begrip. Ook de direc-
tie is het vaak met ons 
eens.” Dat voelt hij ook 
wanneer de directie aan-
sluit op de Gebruikers-
raad. Dat ze tijd maakt 
om de nodige uitleg te 
geven, apprecieert hij: 
“Je krijgt echt het gevoel 
dat we worden betrok-
ken.”

Op de agenda
Het rugzakje van de be-
woners, het persoons-
volgend budget en de 
woon- en leefkosten 
liggen momenteel op de 
tafel van de Gebruikers-
raad. Maar ook commu-
nicatie: “We merken dat 
het moeilijk is om ouders 

actief te betrekken. Informatie door-
geven is ingewikkeld omdat er telkens 
maar een beperkt aantal ouders aan-
wezig is op woonbuurtsamenkomsten. 
In de dagopvang merk ik dat het soms 
makkelijker is om rechtstreeks contact 
te leggen met de leefgroep bij vragen. 
We zijn er actief mee bezig om te be-
kijken hoe we dit kunnen aanpakken, 
bijvoorbeeld door een nieuwsbrief of 
een samenvatting van ons verslag ken-
baar te maken bij de ouders. We zijn er 
nog niet uit, maar ik denk dat die com-
municatie echt wel belangrijk is”, aldus 
Christophe.

Christophe Vertessen, papa van Thomas (Ven 
3), lid van de Gebruikersraad

Woordje van de Gebruikersraad
In juni 2018 stapte Christophe Vertessen in de Gebruikersraad. Zijn zoon Thomas verblijft al sinds september 
2016 in dagopvang ’t Ven in campus Genk. Op een woonbuurtvergadering werd een aantal maanden geleden 
meegedeeld dat er een plaatsje vrij was in de Gebruikersraad. Uiteindelijk besloot hij zich ervoor te engageren om 
het aanspreekpunt te worden voor de ouders van ‘t Ven.

Woordje van de gebruikersraad
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Geboortes
Jippe, dochtertje van Noortje Goffings 
(leefgroepmedewerker Linde 4, Zonhoven) 
en Sandy Reekmans 

Leander, zoontje van Goele Stulens 
(leefgroepmedewerker Woning 42, 
Zonhoven) en Gunter Vandooren  
 

Overlijdens
Anny Vrolix
moeder van Lily Leten (leefgroepen-
verantwoordelijke ‘t Ven, Genk)

Betty Miserez
schoonmoeder van Paul Geypen
(Algemeen directeur) 

Erwin Ozeski
bewoner Berk 2, Zonhoven

Gert Steegmans
broer van Miet Steegmans
(hoofdopvoedster Huis 8, Genk)

Gertruda (Truus) Bongaerts
moeder van Reinhilde Van Doren
(leefgroepmedewerker Woning 42, 
Zonhoven)

Godelieve Oyen
moeder van Peter Vermeylen
(bewoner Woning 43, Zonhoven) 

Jeanne Gysen
moeder van Leon Van Es-Janssen
(administratief medewerker campuson-
dersteuning, Tongeren)

Jeanne Lantmeeters
schoonmoeder van Ludo Voets
(leefgroepencoördinator woonbuurt Eik, 
Zonhoven)

Jos Vliegen
broer van Christa Vliegen 
(nachtdienst woonbuurt Heuvel) en
Lieve Vliegen (nachtdienst Zonhoven)

Julia Steegmans
schoonmoeder van Hilda Eertmans
(verpleegkundige woonbuurt Linde, 
Zonhoven)

Leo Franssen
vader van Inge Franssen
(leefgroepmedewerker Huis 2, Genk)

Monique Vanhullebus
moeder van Mieke Boonen
(gepensioneerd verpleegkundige Henis-
berg, Tongeren)

Peter Pierre Tielens
stiefvader van Carla Leekens
(leefgroepmedewerker Ven 1, Genk)

Rosa Eben
moeder van Sonja Schraepen (medewer-
ker onderhoud Eik 2, Zonhoven)

Rechtzetting – Alda Eerdekens
moeder van Christa Vliegen 
(nachtdienst woonbuurt Heuvel) en
Lieve Vliegen (nachtdienst Zonhoven)

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

Albert Claesen medewerker technische dienst Zonhoven 

Amber Van Baelen leefgroepmedewerker Berk 1 Zonhoven

Anke Winters leefgroepmedewerker Ven 1 Genk

Anouck Abeels leefgroepmedewerker Brik 5 Borgloon

Chloë Trost leefgroepmedewerker Eik 3 Zonhoven

Ellen Jans medewerker onderhoud Borgloon

Danuscha Ivanow leefgroepmedewerker Eik 2 Zonhoven

Federica Murgia medewerker grootkeuken Genk

Hilde Willems zorgcoördinator woonbuurt Linde Zonhoven

Jessica Willekens leefgroepmedewerker Huis 6 Genk   

Jessika Ponjaert leefgroepmedewerker Brik 5 Borgloon

Jonas Thaens leefgroepmedewerker Spar 1 Zonhoven

Lauren Billen leefgroepmedewerker Woning 41 Zonhoven

Liza Berden leefgroepmedewerker Woning 41 Zonhoven

Michiel Chatsikyriakou leefgroepmedewerker Henis 3 Tongeren 
Nele Berden leefgroepmedewerker Spar 3 Zonhoven

Niels Jehaes leefgroepmedewerker Huis 8 Genk

Rani Theunis leefgroepmedewerker Woning 40 Zonhoven

Sarah Canini zorgcoördinator woonbuurt Ven Genk

Sofie Colson maatschappelijk werker woonbuurt Brikhof/Ven Borgloon, Genk

Steffie Reyskens leefgroepmedewerker Berk 2 Zonhoven

Yent Lenaerts leefgroepmedewerker Linde 4 Zonhoven

Personalia



Ter Heide nieuws 31

Elkaar op een andere manier leren kennen   

  

- 1 - 

Calluna Team neemt 
de fakkel over van 
De Jokers

Kangoeroes 
voor Ter Heide

Ter Heide en Intesa 
werken samen

Ter Heide nieuws nr. 4, december 2018
verschijnt 4 maal per jaar 

Op 1 april 1977 ben ik in Ter Heide be-
ginnen werken. De eerste jaren was ik lid 
van ‘de speldienst’, zoals dat toen heette. 
Vanaf 1978 nam ik ‘Ter Heide Band’ over. 
Jarenlang bestond de redactieraad verder 
uit Rik Geerts en Godfried Vaes. We wa-
ren altijd voorstander van een spontane 
opbouw van het magazine, met niet te 
veel opgelegde structuur en teksten die 
raken. In de ruim 30 jaar dat ik de redac-
tieraad voorzat, was de rode draad de 
‘zoektocht naar inbreng en originaliteit’, 
naast mededelingen vanuit het beleid.  

Zoals bijvoor-

beeld een emotionele, doorleefde 
getuigenis van een moeder over haar 
kind of een grappig voorval van een 
opvoedster ... Dat blijven voor mij 
toppers!
Leuke verslagen blijven fijn, maar ik 
denk soms ook: ‘We hebben nu zo veel 
specialisten in huis. Zij kunnen ook een 
interessante bijdrage leveren voor Ter 
Heide nieuws in de vorm van een we-
tenschappelijk artikel op maat.’
Het is door Ter Heide Band dat ik zelf 
meer ging schrijven. Vooral sinds de 
komst van de computer. Eerder konden 

anderen mijn geschrift niet lezen, 
op Nicole en Judith na. Ik 
sloot me zelfs aan bij de Ton-
gerse schrijverskring. 
Vanaf 1 februari 2019 ga ik 
met pensioen. Met Kari, Hilde, 
Tony, Isabelle en Cynthia blijft 
de redactieraad een goede 
groep. In Tongeren zoeken we 
nog een opvolger. Medewerkers 
die feeling hebben met taal en 
beeld mogen zich hiervoor bij de 
leden van de redactieraad melden.
Nu Ter Heide nieuws meer moge-
lijkheden heeft met foto’s, eigen-
tijdse vormgeving …  is het een 
kwaliteitsvol blad, met speciale dank 
aan Gert Vos en Bart Hiemeleers. 

De uitdaging blijft het ‘organische’ ele-
ment: inbreng vanuit élke hoek van Ter 
Heide verzamelen. Daarom pleit ik voor 
het behoud van een magazine niet alleen 
voor, maar vooral ván alle personeelsle-
den, ouders en vertegenwoordigers, vrij-
willigers en vrienden van Ter Heide. Ik heb 
me voorgenomen nog weleens teksten 
met foto’s te bezorgen. Schrijven is leuk; 
probeer het ook eens! Is het een verslag, 
uiting van een gevoel, ervaring van een 
ouder, oproep van een vrijwilliger … Met 
een leuke foto kan je ermee bij de redac-
tie van Ter Heide nieuws terecht!
Oh ja, ik mocht het volgende niet ver-
geten:
- Herken je de persoon uit deze ‘foto 
uit de oude doos’? Laat het ons weten!
- Inbreng voor het maartnummer is 
welkom tegen 18 februari 2019 bij  
kari.feys@terheide.be of aan de le-
den van de redactieraad:

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

We wensen de lezers prettige feesten 
en veel geluk in het nieuwe jaar! 

Guido Massonnet namens de redactieraad
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Tel. 011 81 94 00  
Ter Heide campus Brikhof 
Brikhof 68, 3840 Borgloon
Tel. 012 26 08 50  
Ter Heide campus Henisberg 
Baversstraat 32, 3700 Tongeren
Tel. 012 39 83 80, Fax. 012 39 83 99
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Kalender
6de evenement Healthy Community Project 
‘Eten is een feest’ campus Genk
7 februari

Kienavond campus Zonhoven
8 februari

Mosselfestijn
23 & 24 februari

Ter Heidetocht WSV-Winterslag
23 maart
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