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Voorwoord directie

Ter Heide haalt opgelucht adem!
Sinds ‘Taboe’, de nieuwe reeks van Philippe Geubels, op Eén speelt, zit ik op zondagavond aan de buis gekluisterd. Het is ontroerend en bovenal een fris tegengewicht
voor de kille discussies die vandaag het debat lijken te bepalen. Een voorbeeld hiervan is de gedachtenwisseling over de ‘maakbare mens’. De samenleving lijkt het
signaal te geven dat alleen perfectie de norm is. Wie mee kan heet succesrijk, de
rest valt uit de boot. Je mag er alleen wezen als je bijzonder of perfect bent.
Winnaarscultuur
Ik krijg steeds vaker de indruk dat we vandaag
leven in een winnaarscultuur waar geen plaats
is voor kwetsbaarheid, waar empathie en zorgzaamheid meewarig worden bekeken. We
staan dichtbij de vraag of alleen de perfecte
mens nog een plaats heeft in onze samenleving. Zijn we met andere woorden niet op weg
om de imperfectie uit de wereld te bannen?
Krantenartikel
Zoals iedereen weet, was 2017 een cruciaal jaar
voor het voortbestaan van Ter Heide. Op 11
december 2017 verscheen het krantenartikel
‘Koepel gehandicapten niet opgedoekt’. Velen
onder jullie hebben daar verheugd op gereageerd. Samengevat staat daarin dat Ter Heide
het heft in handen nam en anticipeerde op
2019. Dan moet beslist worden of de Intercommunale koepel Gehandicapten (IGL) al dan niet
verlengd wordt.
Opgelucht ademhalen
Om problemen te voorkomen, ging Ter Heide
drie jaar geleden met alle (politieke) partners aan
tafel zitten. Op 8 december 2017 kwamen we
tot een akkoord: IGL – waaronder ook Ter Heide
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– gaat niet in vereffening, maar wordt verlengd.
Ter Heide kan dus opgelucht ademhalen. Ik ben
zeer blij met het bereikte resultaat. Ter Heide
kan haar rol van activist en het opkomen voor
de meest kwetsbaren verderzetten. Daar is Ter
Heide goed in en krijgen we energie van.
Ik wil samen met jullie staan voor een wereldbeeld waarin kwetsbaarheden en beperkingen
normaal zijn, waarin inclusie de regel is. Ter Heide
wil staan voor een wereld waarin we rekening
houden met de andere en waarin we elkaar helpen. Ieder mens telt mee en hoort erbij.

Taboe
Nog een reden om naar ‘Taboe’ te kijken: het
laat zien dat onze samenleving net als haar
mensen niet perfect is. En dat hoeft ook niet,
want levenskwaliteit vind je niet in de perfectie.
Wel door elkaar te laten voelen dat je er mag
zijn. Door er te zijn voor elkaar. Ik roep dan ook
iedereen op om van 2018 een jaar te maken
waarin we samen een tegengewicht vormen
voor pessimisme, ongelijkheid, immobilisme,
obsessie voor winst en perfectie.
Paul Geypen,
Algemeen directeur

Tandarts Ingrid neemt afscheid van Ter Heide
Zo snel en zo ver zijn we al in ons leven! De tijd vliegt. Na 34 jaar tandheelkundig werk in Ter Heide heb ik deze
zorgen doorgegeven aan mijn collega Esther. Al die jaren heb ik met veel plezier en deugd gewerkt om onze bewoners een pijnloos gebit een ontstekingsvrij(e) mond en tandvlees te geven. Esthetiek zoals die in onze ‘normale’
wereld beoogd wordt, was niet onze prioriteit. Een gezonde mond zonder pijn, dat was ons voornaamste doel.
Streven naar een pijnloos gebit
Op 2 februari 1984 begonnen we ons
werk met onverzorgde monden; de tanden werden amper gepoetst. Het was
hard werken om de pijnlijke en zwaar
aangetaste tanden uit te halen, de betere
te verzorgen om zo te streven naar een
pijnloos en fris gebit. Comfort voor de bewoners, daar ging het om ... Schoonheid
was niet onze prioriteit. Toch probeerden
we wel zoveel mogelijk esthetiek, gekoppeld aan functionaliteit, na te streven.
Fluor en Chloorhexidine
Doorbraken bereikten we door de verbetering van onze hulpmiddelen, zoals het
gebruik van elektrische en interdentale
borstels, die beide spectaculair de mechanische reiniging verbeterden. Extra
aanvulling door medisch-actieve hulpmiddelen was ook nodig bij onze bewoners. De zoektocht naar deze reiniging
werd mee bepaald door de evolutie in de
farmacologische wereld. Van in het begin
zochten we naar de beste middelen, liefst
budgetvriendelijke combinaties van Fluor
en Chloorhexidine. Via vele omwegen

zijn we nu al verscheidene jaren geholpen
door goede, actieve en veilige producten
en dit met goede resultaten.
Echt teamwerk
Sinds deze aanpassingen is de mondgezondheid van onze bewoners aanzienlijk verbeterd! Het is wel duidelijk dat
dit resultaat enkel bereikt kon worden
door de goede dagelijkse zorgen van de
begeleiders, aangevuld met de intensieve samenwerking tussen verpleging en
opvoeders. De aanwezigheid van deze
mensen rond de bewoners maakte een
goede duiding mogelijk over gevoelige
plaatsen in de mond die extra aandacht
vroegen. Ik was altijd erg gelukkig om te
zien hoe de verpleging voor feedback en
verdere opvolging zorgde en dat ik aan
de stoel zelfs regelmatig de vraag van de
opvoeders kreeg of ze goed bezig waren.
Het was echt teamwerk! Zalig!
Ter Heide “steeds in mijn hart”
houden
Tijdens mijn afscheidsfeestje, waarvoor
heel veel dank, hebben collega’s mij nog

eens bewustgemaakt van onze werking
en van wat we samen bereikt hebben
onder mijn “kordate” druk. Mijn familie
en ik waren erg gelukkig en fier. Nu gaat
Esther dit mooie werk verderzetten. Ik zal
Ter Heide ook “steeds in mijn hart” houden, een mooie uitspraak van Frederik en
Marco tijdens de afscheidsspeeches ... En
met de tijd wil ik graag nog een rol spelen in deze mooie gemeenschap.
Ik dank iedereen van harte voor deze
mooie jaren. De enige boodschap die ik
nog heb, is: een zo perfect mogelijke dagelijkse mondhygiëne en goede voeding
zijn de start voor een gezond gebit! Dikke proficiat voor jullie inzet, die toch echt
niet evident is ... maar volhouden loont!
Dank ook aan alle ouders voor hun jarenlange vertrouwen en ten slotte dank aan
de directie die mij al die jaren gesteund
heeft. Het gaat iedereen goed.
Succes aan Esther.
Ingrid Van Herck,
tandarts
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Zotte carnaval in woonbuurt Brikhof
Alle medewerkers komen ’s middags stilletjes piepen uit hun bureel in het hoofdgebouw. Iedereen is gekleed in
een blitse carnavalsoutfit, de ene al gekker en kleurrijker dan de ander! De therapeuten vormden de sportzaal
al om tot een topcarnavalslocatie. De bewoners en hun familie, leefgroepmedewerkers, stagiairs en vrijwilligers
komen allemaal in de sportzaal aan. Door de muziek komt iedereen onmiddellijk in de juiste stemming.
Kromme Elleboog
Sommige bewoners verkiezen de
dansvloer boven een plaatsje aan tafel bij hun leefgroep. De Ridders van
de Kromme Elleboog uit Halen hebben al postgevat aan de toog. Er zijn

ook veel ouders en familieleden die er
dit jaar weer graag bij zijn. Wim en
Kelly voorzien iedereen van een lekker
stuk feestgebak. De sfeer zit er hele-

4 Ter Heide nieuws

maal in. Maar je voelt de spanning in
de zaal: iedereen wacht op de Ridders
van de Ceuleman, want het is traditie dat de Prins Luc IV en Jeugdprins
Nano I van Borgloon de namen bekendmaken van onze nieuwe prins en
prinses carnaval. Dit jaar is het zelfs zo
dat de Jeugdprins iemand héél goed
kent binnen Ter Heide; zijn grote zus
Delphine is opvoedster in Hof 1.
Prins en prinses carnaval
Politieman Dirk ziet het helemaal
zitten om de Prins en Jeugdprins te
escorteren naar het podium en hij
neemt dan ook als een echte ‘arm der
wet’ plaats langs de twee prinsen op
het podium. Klaar om in te grijpen indien het nodig zou zijn.
André overhandigt de twee grote omslagen aan de Stadsprins. Hij laat de
zaal een beetje in spanning en dan valt

het verdict … Marisa Buttiëns (Brik 3) is
prinses carnaval en Carl Peeters (Brik
5) is prins carnaval tot op de dag van
onze volgende carnavalsfuif. Beiden
zijn superenthousiast; Marisa kan de
traantjes van geluk niet bedwingen.
Zelfs onze ‘arm der wet’ Dirk pinkt
een traantje weg en is toch zo gelukkig dat zijn huisgenoot Carl deze titel
heeft gekregen. Het is voor onze bewoners echt een eer om deze functie een
heel jaar te mogen bekleden. Onze eigen burgemeester ‘Dot Cleeren’ overschouwt alles en ziet dat het goed is.
Dot stemt ermee in dat volgend jaar
een nieuwe carnavalsfuif mag doorgaan in de sportzaal van woonbuurt
Brikhof.
Cynthia Gilissen,
onthaalmedewerker woonbuurt Brikhof

Een blik op de kerstweek in het Ven
Kerstbomen werden versierd, kerstmuziek gespeeld en ook de sneeuw bracht ons volledig in de stemming om onze
kerstweek ten volle voor te bereiden .We begonnen onze week op maandag 18 december 2017. Samen met onze
ergotherapeut Leenie, activeringscoördinator Hilde en zeker niet te vergeten de Kerstman, trokken we met al onze
bewoners op pad voor een heerlijke kerstwandeling met aangepaste activiteiten. Een goede start was het zeker!
Kersttruien rond gevulde buikjes
Dinsdagochtend was het de moeite om
personeel van het Ven te spotten. Van
lichtgevende kerstsokken tot kerstpeperkoeken aan een trui … Het kon die dag
allemaal; het was namelijk kersttruiendag! Die dag stond ook in het teken van
gebak ... Wie maakt het lekkerste gebak
voor onze bewoners? We konden niet
kiezen uit de mooie kerstkrans van
Cosetta of overheerlijke koekjes, cupcakes en pudding van iedereen! Met gevulde buikjes keken we alweer uit naar de
volgende dag.
Kerstverlichting op muziek, een bijzonder concept
Woensdag stond in het teken van muziek en dans in het Ven. We namen al

onze bewoners mee naar de sportzaal
om er onze beste dansmoves boven te
halen tijdens het rolstoeldansen. Alleen deze keer was het de bedoeling
om zoveel mogelijk kerstverlichting te
creëren. De winnaar werd al snel bekend, want Mo van Ven 2 schitterde
‘als een echte’!
Levende kerststal
Bij Kerst horen niet alleen kerstbomen
en verlichting, maar ook een originele kerststal mag niet ontbreken en
dat was dan ook onze uitdaging voor
donderdag. Onze strenge jury, Hilde
en Leenie, keurde onze kerststallen
van boven tot onder. Ven 3 ging ervandoor met de hoofdprijs. Hun kerststal werd gemaakt met hun bewoners

in de hoofdrol. Ook Ven 1 was met
hun zelf getimmerde kerststal zeker
een sterke tegenstander, al vond de
jury een varken niet echt in een kerststal horen ...
Een sfeervolle week komt jammer genoeg ook op zijn einde. Vrijdag sloten we de week af met een heerlijke
kerstreceptie met warme chocomelk
en hapjes gemaakt door al het enthousiaste personeel.
De bewoners hebben ten volle genoten van deze week!
Christel en Ilse,
leefgroepmedewerkers Ven
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Belevingsdag in het Genker plantencentrum
In juni 2018 viert het Genker plantencentrum zijn 25-jarig bestaan, maar ook ‘Fietsplezier voor iedereen’ blaast
10 kaarsjes uit. Ter Heide mag meegenieten van de feestelijkheden, want op dinsdag 26 juni 2018 organiseren
we een Belevingsdag op de groene terreinen van het Genker plantencentrum. Het idee is vergelijkbaar met de
vroegere bewonersdagen: alle medewerkers, ouders, vrijwilligers, gepensioneerden … komen samen om met
de bewoners deel te nemen aan plezante activiteiten.
Een goed gevuld programma
Wat staat er precies allemaal op het programma? De inhoud van de Belevingsdag
wordt nog tot in de puntjes uitgewerkt
door de leden van de werkgroep, maar
we kunnen wel al een paar dingen

verklappen. We voorzien verschillende activiteiten op de terreinen van het
Genker plantencentrum, waaronder:
fiets- en huifkartochten, ritjes met golfwagentjes, beleving met planten, belevingstheater, snoezeldieren en knuffelpony’s, muziekoptredens en muziek
workshops, luchtkussens, grof-motorische activiteiten en noem maar op!
Apotheose
De dag gaat door van ± 10.30 uur tot
16.00 uur. Zorg dat je zeker om 15.00
uur aan het centrale podium staat voor
het apotheosemoment, waar iets heel
bijzonders aan het grote publiek wordt
bekendgemaakt!
Praktische afspraken
Wat betekent dit concreet voor de dagplanning van bewoners en medewerkers? Ter Heide voorziet vervoer om alle
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bewoners naar het Genker plantencentrum te brengen. Bewoners krijgen ter
plaatse hun middagmaal en gebruiken
ontbijt en avondmaal zoals gewoonlijk
in de leefgroep of thuis. Ook medewerkers, vrijwilligers en andere deelnemers
krijgen ’s middags ter plaatse een hapje
en drankje. Laat je boterhammen dus
maar thuis voor een keer! Het doel is
om met een maximaal aantal medewerkers en vrijwilligers aan dit evenement
deel te nemen. Enkel zo kunnen we er
een feest voor heel Ter Heide van maken. Ondersteunende en administratieve medewerkers worden ingezet
om leefgroepen bij te staan bij activiteiten met de bewoners en bij het eten
geven van bewoners, zodat iedereen
het Ter Heidegevoel kan ervaren en er
ook voldoende ondersteuning voorzien wordt. Noteer de datum dus alvast in jouw agenda!

DINSDA

Ter Heide

G

26

juni

belevingsdag
in het groen

Het Genker plantencentrum trakteert de hele Ter Heidefamilie met een
verwendag in het groen. Samen met alle bewoners van de 4 campussen, hun
familie, de Ter Heidemedewerkers en gepensioneerden, vrijwilligers, Gezellen
en sympathisanten maken we er een bijzondere dag van. Jij komt toch ook!

Dinsdag 26 juni van 10.30 tot 16.00 uur
Rolstoelfietsen
Golfkartochtjes
Huifkartocht
Belevingstheater
Muzikaal entertainment
Springkussens
Kameeltochtje
Knuffeldieren ...

25

r

jaa

Genker plantencentrum,
Hengelhoefstraat 118, 3600 Genk
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Meers naar Popsaland
24 januari 2018

Lekkere vol-au-vent met frietjes

Eén van de topdagen van het jaar

En dan nog samen van de Mayashow genieten.

En in de Meers zijn ze helemaal klaar

En dan voor deze superdag nog aan de

Om weer een dagje eropuit te trekken

ouders van Melissa een dikke dankjewel,

En in Plopsa Hasselt te gaan gekken.

Want Yvonne en Ad,

Niets houdt onze bewoners tegen;

dat is toch ook van tel!

Eendjes, kikkers, glijbaan en achtbaan
worden moeiteloos aaneengeregen.
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Opvoedsters van Meers

Revelatie in kerstverpakking
Het najaar is vrij druk wat evenementen betreft in campus Borgloon. Half november vond een succesvolle
kienavond plaats. Het leek een generale repetitie te zijn voor de jaarlijkse kerstmarkt. Een metalen kader
met hippe banners zorgde voor de nodige publiciteit van beide evenementen. Ook de kerstmarkt mogen
we intussen een geslaagd evenement noemen.
Voor de recentste editie van onze kerstmarkt zetten we ook met succes sociale
media in. De vermelding ‘gelegenheid tot
bezoek aan het nieuwe huis voor kinderen met autisme’ bracht bovendien veel
extra volk op de been. We hadden het
kunnen voorspellen: we zijn nog steeds
op ons best als het gaat om opvang en
activering van mensen met de grootste
zorgnood. Een verrijkend bezoek aan
een gespecialiseerde omkadering zoals

in Hof 1, het nieuwe huis voor kinderen
met autisme, was voor veel bezoekers
een revelatie. Onze Ter Heidefamilie is
een open gemeenschap en een evenement als onze kerstmarkt leent zich best
tot een eerste kennismaking.
De weg naar kerstmarkt Brikhof
Natuurlijk hadden we ook herkenbare
onderdelen als verkoopstandjes, drankjes, op de foto met de enige échte Kerst-

man, kinderanimatie ... Met twee ruime
cafetaria’s was er bovendien genoeg gelegenheid om bij te praten. Ouders, maar
ook directie en personeelsleden hadden
familie en vrienden uitgenodigd. Ook politici, vrienden en Gezellen blijven de weg
naar de kerstmarkt in het Brikhof vinden.
Guido Massonnet,
coördinator campuswerking Zuid-Limburg

Nieuwsgierige neus
Wim De Bont, hoofd grootkeuken Borgloon, stelt vragen aan collega Pierrot Ramaekers,
medewerker technische dienst Tongeren – Borgloon.
Wim: Pierrot, hoe startte jouw carrière
in Ter Heide?
Pierrot: Tot 2000 werkte ik bij een zelfstandig schrijnwerker, waar ik heel veel
leerde. Bij de opstart van de nieuwe
campus in Tongeren kon ik in Ter Heide
starten; later werd dat campus Tongeren én campus Borgloon. Zonder overdrijven durf ik echt zeggen dat het hier
voor mij de hemel op aarde is!
Wim: Hoe beleef jij jouw job in functie
van de gasten? Heb jij voldoening bij het
afleveren van een project
of herstelling?
Pierrot: Hier zoekt
men steeds een
technische oplossing
voor een bepaald
probleem of specifieke

nood voor een bewoner. Door overleg
met de leefgroepmedewerkers proberen
wij een antwoord hierop te bedenken.
Het geeft zoveel meer voldoening als je
dan een goed resultaat kan behalen.
Wim: Ik hoorde dat jij een hevige supporter bent van de voetbal van je jongste zoon?
Pierrot: Ik heb twee zonen van 13
en 17 jaar. Met de jongste ga ik wekelijks naar de voetbal; dat zijn heerlijke vader-zoonmomenten. Hij speelt bij
Heur-Tongeren U-15, waar ik afgevaardigde ben. Ik zorg dat er alles in orde is,
zodat de trainer zich om de match zelf
kan bekommeren.
Wim: Ik weet dat jij heel graag gaat
wandelen! Zijn er favoriete plekjes of
wandelingen die je kan aanbevelen?

Pierrot: Meestal trek ik met mijn vriendin of vrienden naar de prachtige stad
Luik. We zoeken voorafgaand op de GPS
een interessant vertrekpunt op en volgen
de bewijzering. Als voorstad van de Ardennen zijn Eupen en Malmedy er op een
boogscheut vandaan.
Wim: Je bent een sportieve jongeling?
Pierrot: Sportief, ja, ik jog zeer regelmatig in de vallei van de Jeker om het hoofd
leeg te maken! Jongeling … ’t is te zeggen, dit jaar haal ik de kaap van 50. Ik wilde het in stilte laten passeren, maar
mijn vriendin wil dit niet onopgemerkt laten voorbijgaan …
Wim: Bedankt voor dit
gesprekje, we mogen misschien nog een uitnodiging
voor het feest verwachten!
Ter Heide nieuws
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Week van de vrijwilliger in Genk
Zoals vrijwilliger Guy als voice-over in de film ‘THUIS’ zo mooi zei: “Vrijwilligerswerk is er éxtra zijn voor hen, niet als verzorgend of verplegend personeel … Wij komen alleen maar om fijne dingen te doen en
dat zie je aan de gasten. Je krijgt er zoveel méér voor terug: de ene
begint te lachen, de andere te ‘kwieken’ …”
Vrijwilligerswerk van onschatbare waarde
In elke campus hebben wij een divers
publiek vrijwilligers. Tony Antheunis,
in zijn functie als activeringscoördinator, neemt de vrijwilligers in Zonhoven
onder zijn hoede. In Genk, Borgloon
en Tongeren worden de vrijwilligers
volgens persoonlijke keuze en behoeften aan een leefgroep toegewezen. Momenteel kunnen wij rekenen
op een 100-tal vrijwilligers verspreid
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over de 4 campussen.
Week van de Vrijwilliger
Iedere campus zet zijn vrijwilligers eenmaal per jaar extra in de bloemetjes.
Campus Zonhoven doet dit tijdens
een zomers frietenfeest of Schlagerfestival, campus Borgloon en Tongeren
koppelen dit ook aan een bijzondere
activiteit, nl. een paasbrunch.
In campus Genk kwamen de vrijwilligers voor een gezellig samenzijn bij

elkaar om met de gasten de ‘Week
van de Vrijwilliger’ te vieren. Zo leren
ze elkaar ook beter kennen, want de
vrijwilligers van Genk activeren de bewoners waarvoor zij instaan samen
met de leefgroep en zien elkaar niet
zo veel. Sinds vorig jaar sloot een fietsclub uit Hasselt aan en zij namen voor
de eerste keer deel aan dit feest.
Film op Facebook
Dankzij het mooie weer maakten
wij een gezamenlijke wandeling
en toonden we 2 filmpjes van Ter
Heide, die de meeste mensen nog
niet gezien hadden. Als verrassing
speelden we ook het filmpje van
Stad Genk, waarbij onze vrijwilliger
Etienne geïnterviewd werd over zijn
fiets- en andere uitstappen met bewoner Enrique. Deze film is ook te

bekijken via onze Facebookpagina.
Het is mooi om te zien hoe de vrijwilligers zich thuis voelen in Ter Heide, zich
goed voelen met hetgeen zij hier kun-

Vrijwilligerswerk is er
éxtra zijn voor hen
nen betekenen voor onze bewoners
en hoe goed zij elkaar kennen. Als afsluiter van een aangename namiddag
kreeg iedere vrijwilliger een kleine attentie als aandenken aan de bewoners
mee naar huis. Volgend jaar zijn wij
allemaal weer van de partij!
Hilde Kubben, verantwoordelijke stagebeleid
en externe communicatie
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Feesten met ‘STAR carnaval’
Naar jaarlijkse traditie gingen de bewoners van Brikhof op 8 februari 2018 mooi verkleed en met ‘goei
goesting’ naar de carnavalsfuif in Sint-Truiden. Het werd een plezierige bedoening.
Wat een feest! Samen dansen, zot
doen en genieten van een lekker
drankje. Meer hadden onze bewoners niet nodig om er een geslaagde namiddag van te maken. En wat
hebben we gedanst. Met elkaar, met
de begeleiders en met de andere
aanwezigen. Plots kwamen de ‘meneren met de lange pluimen op hun
hoed’ de zaal binnen. De polonaise
ging van start en iedereen deed mee.
Iedereen genoot op zijn eigen manier van het hele gebeuren. Het en-

thousiasme van de bewoners straalde op hun gezicht. Met deze fuif van
de Stedelijke Andersvalidenraad was
het verlengde carnavalsweekend in
de hoofdstad van Haspengouw goed
ingezet. We zijn blij dat we er weer
bij mochten zijn. Volgend jaar zijn
we weer van de partij!
Valerie Stinkens,
leefgroepmedewerker woonbuurt Brikhof

Samen één team
Zoals zo velen in Ter Heide ontsnapt het onderhoudsteam ook niet aan veranderingen. Om zich zo goed
mogelijk in de leefgroep te integreren horen de medewerkers van het onderhoud vanaf nu bij de leefgroepen. Dat bracht natuurlijk veel verschuivingen met zich mee. Er moest snel gebrainstormd worden om nog
eens een gezellig samenzijn te organiseren.
Gezellig samenzijn
Het ontbijt kregen we van Ter Heide,
waarvoor onze dank! Het was super,
alles erop en eraan! Alle collega’s
van de 4 campussen en de directie
waren er om samen te ontbijten.
Daarna werd er een groepsfoto ge-

trokken: een hele bende als je dat zo
ziet. Heidi werd ook bedankt voor de
vele fijne jaren samen.
Na het ontbijt zijn we naar Zonhoven
gegaan voor een leuke wandeling,
zodat ons ontbijt kon zakken. On-

dertussen installeerden 2 dames een
winkeltje in de feestzaal. Ik had de
feestzaal aangekleed in de kleuren
zwart en groen: zwart als kleur van
het afscheid, groen als kleur van de
HOOP op een mooie toekomst.
Shoppen
Na de wandeling konden we dus lekker
gaan shoppen (wat de meeste vrouwen
wel leuk vinden) met een aperitiefhapje
en een glaasje erbij, heel gezellig. Als afsluiter van de dag hadden we nog een
pasta- en dessertbuffet. Het werd een
leuke, gezellige dag.
Denk eraan: elk afscheid … is het begin
van een mooie herinnering!
Succes aan alle collega’s!
Sonja Holsteyns,
medewerker onderhoud
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Brik 5 naar het verre Brussel
De jaarlijkse autogekte gaat ook niet voorbij aan de bewoners van woonbuurt Brikhof. De mannen verheugen
zich enorm op deze uitstap, niet in het minst de mannelijke begeleider van dienst. Je mag wel stellen dat zo’n
uitstap voor iedereen superleuk is, maar je mag de voorbereiding en inspanningen hierrond niet onderschatten.
Van ’s morgens vroeg heerste er weer
een gezellige drukte in Brik 5; we
moesten wel tempo maken om de
trein niet te missen. Wij waren netjes
op tijd, maar hoorden door de speaker
dat de trein met bestemming Brussel
een vertraging van 20 minuten had.
Voor ons was dit geen probleem. Zodra we in Brussel waren gingen we een
hapje eten en reisden nadien met de
tram richting autosalon.
Grote bollen en dikke moto’s
Toen we “aan de grote bollen waren”
(zoals Jean-Marie zei), was het nog
maar een kleine wandeling tot aan het
autosalon. Voor Jean-Marie, Dirk, Carl
en Ivo kon een droomdag beginnen.
Eerst gingen we naar de sportauto’s
kijken, waar Ivo de mooie blauwe wagen

wou kopen. Aan een Austin Martin
deed Dirk dan weer een ‘James Bondje’, zoals hij dit alleen kan. Carl knuffelde de Big Cars auto bijna dood en
Jean-Marie ging op bijna elke dikke
moto zitten.
Na de politieauto’s en rallywagens deden we nog een interactieve activiteit
van ‘De Buurtpolitie’. In een koffiebar
ingericht als tankstation genoten we
nog van een lekker tasje koffie met
koekje. Leuke dagtochten zijn helaas
ook snel voorbij, maar het leuke eraan
is dat je met 4 superblije gezichten terug richting Brikhof kan keren … Helaas met de trein en niet met die mooie
rode Ferrari!
Bart Lux,
leefgroepmedewerker Brik 5
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Een warme, ijskoude dag
Tijdens de Nationale Spelen van Special Olympics België (SOB), vorig jaar in Lommel, maakte ik voor het eerst
kennis met het Health Promotion programma rond gezonde voeding. Eén jaar later en een prestigieuze onderscheiding van SOB rijker, was woonbuurt Brikhof aan de beurt om het project ‘Eten is een Feest’ voor te stellen.
Medailles voor iedereen
Na de toespraken en het schitterend gepresenteerde en lekker gezonde sporteten, speciaal voor onze bewoners die
het soms moeilijk hebben met slikken
en kauwen, konden we van de sportieve
prestaties van onze gasten genieten. Vele
bewonderende en vertederde blikken bij
alle aanwezigen voor de inspanningen
van en het plezier dat onze kinderen,
met de toegewijde hulp van hun ‘coaches’, beleefden. We kunnen trouwens
verklappen dat op de echte Spelen van
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dit jaar een afvaardiging van Brik 5 ‘ons’
Ter Heide zal vertegenwoordigen: historisch!
Daarna volgde het absolute hoogtepunt
van de dag: de medaille-uitreiking! Er
was de Olympische vlam, Jean-Marie als
gelegenheidspresentator en er waren natuurlijk de medailles. Alleen goud werd
er uitgereikt, aan iedere deelnemende
gast van Brikhof: onze fiere atleten.
Superlekker buffet
Afsluiten deden we met een kleurrijk en
superlekker dessertenbuffet. Ik ken er

die minstens 3 keer zijn teruggegaan!
Chapeau trouwens aan Wim, Diane, alle
helpers en de mensen van de keuken!
De Siberisch koude en de snijdende oostenwind maakte dat het buiten berekoud
was. Maar wat we op het 3de evenement
van het Healthy Community Project zagen en beleefden, zorgde ervoor dat iedereen bij het naar huis rijden veel dankbare warmte voelde.
Rik Vanhove,
Gezel en vader van Wouter (Brik 5)

Een bijzondere filmvoormiddag

Oplossing p. 35: Ludo Voets, leefgroepencoördinator woonbuurt Eik, campus Zonhoven

In 2015 organiseerde Ter Heide de eerste editie van Ter Heide Movie Time, waar de tweede film van de
Kampioenen vertoond werd. In 2016 was er de keuze tussen een thriller en een kinderfilm. Zaterdag 23 december
2017 waren wij blij om het grote succes van 2015 te evenaren tijdens de derde editie van Ter Heide Movie Time.
De derde Kampioenenfilm ‘F.C. De Kampioenen 3 Forever’ stond 10 dagen na de première op ons programma.
Ditmaal waren Bieke en Pol persoonlijk van de partij om de bezoekers te begroeten.
Op zaterdagvoormiddag reserveerde
Ter Heide alle zalen van Euroscoop Genk
voor mensen die Ter Heide een warm hart
toedragen. En dat waren er heel wat!
Deze editie konden we rekenen op bijna
1 700 deelnemers. De bewoners van
Ter Heide waren goed vertegenwoordigd. Om 10.00 uur werden de bezoekers ontvangen met een glaasje cava of
frisdrank. Vanaf 10.30 uur konden ze genieten van de humoristische familiefilm
‘F.C. De Kampioenen 3 Forever’. Na de
voorstelling vormden ongeveer de helft
van de bezoekers geduldig een slang om
aan te schuiven voor een foto met Bieke
en Pol, die speciaal voor Ter Heide Movie
Time naar Euroscoop Genk kwamen.
Mooie prijzen.
Elk filmticket bood 10 kansen om een
mooie prijs te winnen en de winnende
tombolanummers werden aan het einde
van de film bekendgemaakt. De hoofdprijs,
een LED-TV, werd als bij wonder gewonnen
door Lisanne Betsch, leefgroepmedewerker
van Henis 4 in campus Tongeren, die samen
met haar familie naar de film kwam.

Kalender
In een korte voorfilm werd de nieuwe
Ter Heidekalender 2018 aan het grote
publiek voorgesteld. Via de sprekende
foto’s van Joke Timmermans werd daarin
het verhaal verteld van 13 bewoners van
Ter Heide. Ter plaatse was er de mogelijkheid om een kalender te kopen.

Hiemeleers en Ter Heidemedewerkers en
hun partners, verliep de organisatie (bijna) vlekkeloos. Een evaluatie van het evenement en een interessant filmaanbod
zal bepalen of we de traditie volgend jaar
verderzetten.

Sponsors
Dankzij sponsors Wara, Jet, Schoenen
Reyskens, Orthomed, Genker plantencentrum, HOTEC, Het Belang Van
Limburg, Houben, Fruitsnacks, Egberghs,
Wibri en ASLV konden zowel de kalender
als Ter Heide Movie Time weer tot stand
komen. De opbrengst van Ter Heide
Movie Time ging naar de aankoop van
twee pretmobielen. Dit zijn speciaal aangepaste 4-persoonsgolfkarretjes voor de
bewoners van Ter Heide. Dank aan Bart
Hiemeleers om het sponsorverhaal volledig voor zijn rekening te nemen.

Nice to know …
Ben Rottiers, of beter gezegd ‘Pol van de
Kampioenen’ bracht drie weken na Movie Time een avondbezoek aan Ter Heide
campus Genk. Hij interesseerde zich
enorm in onze werking en vroeg of hij
eens nader kon kennismaken met Ter
Heide. Ben geeft jaarlijks workshops voor
het Lyceum Genk, waardoor hij een aantal
nachten doorbrengt in het verre Limburg.
Toeval wou dat de Innerwheeldames Genk
op 15 januari een avondbezoek brachten
(omdat zij op zondag 4 maart een pastadag in Ter Heide Zonhoven organiseerden).
Je kan je voorstellen dat dit voor iedereen
een aangename verrassing was!

Vrijwilligershulp
Dankzij de hulp van bijna 40 vrijwilligers,
waaronder familie en kennissen van Bart

Hilde Kubben,
verantwoordelijke stagebeleid en
externe communicatie
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Een personeelsfeest om ‘U’ tegen te zeggen
De werkgroep personeelsfeest deed dit jaar het voorstel om alles in de sfeer van ‘Hospitality’ uit te bouwen.
‘Hospitality’ staat volgens mijnheer Google voor gastvrijheid, vriendelijkheid, behulpzaamheid en menselijke warmte,
warme ontvangst en welkom. Maar evenzeer kan je er het woord ‘hospital’ of ziekenhuis in terugvinden.
Thema van het jaar
Alles werd qua omkadering en aankleding in ziekenhuissfeer ondergedompeld. Aan de ingang van de feestzaal
was het thema al meteen duidelijk:
paspoppen in verpleegsters- en dokterstenue, posters van de meest uiteenlopende ziekten en aandoeningen … Ook
de woonbuurt van dienst - Brikhof was
aan de beurt - serveerde de aperitief bij
ontvangst in gepaste tenue. Gekleurde
lijnen op de vloer, een hospitality-grondplan en toelichting van onze lieftallige
ziekenhuishostess gaven de weg aan
naar de ‘dienst medische beeldvorming-radiologie’ waar men aanschoof
voor de fotobooth, de ‘wachtzaal psychologische bijstand’ waar men alcoholische en non-alcoholische cocktails kon
kiezen, en de ‘ziekenhuiscafetaria’ waar
Vince de Kebabprins voor dagverse kebabs zorgde.
No speeches allowed!
Om eens van het traditionele pad van
‘speeches’ af te wijken, namen we Rik
Spaepen nogmaals onder de arm om
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een ‘operatiescene’ met het voltallige
directieteam in beeld te brengen. Zo
bracht ieder vanuit zijn functiegebied
een korte boodschap aan de medewerkers. Het werd een grappig filmpje,
jammer genoeg bestemd voor eenmalig gebruik. De afwezigen hebben
steeds ongelijk …
Ook de jubilarissen en gepensioneerden van het voorbije jaar werden met
een gepersonaliseerde film verwelkomd, waarop zij luid applaus van de
collega’s ontvingen.
Als verrassing toonden we de nieuwste film ‘Werken in Ter Heide’, die een
(soms ludiek) beeld gaf van hoe de verschillende medewerkers en diensten
doorheen Ter Heide elkaar ondersteunen, waar medewerkers soms verrassende talenten hebben en waarvoor
de drone-opname en de busjesopname gebruikt werden. Deze film kan je
bekijken op het YouTubekanaal en de
Facebookpagina van Ter Heide.
De sfeer was snel gemaakt
Collega’s die elkaar precies sinds eeu-

wen niet meer gezien hadden, waren zo
enthousiast dat ze niet uitgepraat raakten! De DJ zorgde ervoor dat de dansvloer bevolkt bleef, de tooghulp van Raf
Canini had de handen vol met tappen
en schenken. Bijzondere dank aan de
‘hulpouders’, die er weer bij waren om
Vince de Kebabprince (in operatietenue)
te ondersteunen.
Knalbommen en grijze haren
Alles leek méér en béter… ook de opruim achteraf! Met een stille hint naar de
knalbommen vol confetti, die de poetsdienst grijze haren bezorgden!
Dank aan allen die meewerkten aan
de voorbereiding, de organisatie, de
opbouw en ten slotte de opruim en de
poets … Samen staan we sterk en wordt
een groot werk klein!
Hilde Kubben, verantwoordelijke stagebeleid
en externe communicatie

Personeelsfeest

Jubilarissen 10 jaar
Tessy Appeltants (Huis 1, Genk)
Saskia Colmonts (Brik 2, Borgloon)
Linda Van Bockhaeven (Woning 42, Zonhoven)
Filip Reyskens (Linde 1, Zonhoven)
Christiane Veltjen (Eik 4, Zonhoven)
Sonja Schraepen (Eik 1, Zonhoven)
Sabrina Reyniers (Berk 3, Zonhoven)
Lisanne Betsch (Henis 4, Tongeren)
Jessy Luijten (Linde 3, Zonhoven)
Genarina Pala (Linde 4, Zonhoven)
Giuseppe Gallucci (Grootkeuken, Genk)
Pieter-Jan Piecha (Huis 8, Genk)
Anja Wojciechowski (Huis 8, Genk)
Eveline Reyners (Huis 5, Genk)
Martine Dignef (Bik 1, Borgloon)
Sarah Maes (MDT Heuvel, Genk)

Jubilarissen 25 Jaar
Sabine Moermans (Berg 6, Tongeren)
Lydia Hoekx (Woning 40, Zonhoven)
Kristien Schepers (Berg 1, Tongeren)
Marleen Plas (Meers 1, Borgloon)
Linda Loyens (Henis 4, Tongeren)
Tanja Coopmans (Eik 4, Zonhoven)
Marilène Van Dyck (Brik 3, Borgloon)
Carine Metten (Eik 2, Zonhoven)
Lieve Christoffels (Henis 3, Tongeren)
Hilda Severijns (Henis 5, Tongeren)
Martine Kowalski (Financiële dienst, Genk)
Hilde Steegmans (MDT Woonerf, Zonhoven)

Op pensioen
Marleen Baeten (Huis 4, Genk)
Rita Vincken (Ven 2, Genk)
Joanna Venturini (MDT Heuvel, Genk)
Viviane Luyten (co-sturing Henisberg, Tongeren)
Martha Piduch (Onderhoud, Zonhoven)
Louis Coenen (Onderhoud/Technische dienst,
Zonhoven)
Ivette Surinx (Onderhoud, Zonhoven)
Alida Vekemans (Onderhoud, Zonhoven)
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Picture Perfect!
Omdat één foto soms meer zegt dan duizend woorden, delen we er graag een paar met jullie. De mensen die
niet vaak in Zonhoven komen, kunnen zich een idee vormen van de vooruitgang van onze eerste bouwfase.
Vloerplaten en rioleringsaansluiting
Momenteel is men bezig om de laatste vloerplaten te storten boven de
kelders van de woningen. Daarmee
zijn de betonwerken voor een groot
gedeelte afgerond. Aan de zijde van
het dagcentrum staat het al iets verder; daar is de grondaanvulling namelijk in volle uitvoering. Bovendien
is ook de definitieve rioleringsaansluiting al gemaakt aan deze zijde.
Het weer werkt niet mee
Helaas is het door het aanhoudende vriesweer nog niet mogelijk om

te starten met het metselwerk. Het
metselwerk zal voor een groot gedeelte in zichtbare betonblokken
gebeuren, waarbij alle nodige bekabeling tijdens het optrekken van de
muren meegenomen wordt.

hebben om ruime woningen te bouwen. Ook het gebruik van duurzame
en onderhoudsvriendelijke materialen begint zichtbaar te worden. Ik
hoop dat jullie kunnen genieten van
de foto’s.

Torenkraan
Nu de kelder- en funderingswerken
bijna klaar zijn, krijgen we al een eerste beeld van de grootte van onze gebouwen. Dit is nog duidelijker vanuit
het 50 meter hoge standpunt van de
torenkraan. Van hieruit is duidelijk
dat we een bewuste keuze gemaakt

Erwin Dilissen,
coördinator projecten logistiek
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Medewerker in de kijker

Nieuwe medewerker
Marjolein Lenders
Hallo, mijn naam is Marjolein Lenders en
ik werk sinds begin januari 2018 in woonbuurt Berk-Spar als ergotherapeut.
Muziek en juwelen
In mijn vrije tijd ben ik vooral bezig met
muziek. Ik speel hobo in een orkest, zing
bij een koor en speel gitaar. Verder ontwerp en maak ik juwelen uit resthout en
steen. Het is voor mij nog niet zo lang geleden dat ik op de schoolbanken zat. In
2014 studeerde ik af als ergotherapeut,
maar ik voelde me nog niet klaar om
me al naar de arbeidsmarkt te begeven.
Passies combineren
Daarom koos ik voor een bijkomende opleiding: muziektherapie. In deze opleiding

kon ik mijn 2 passies combineren: muziek
en werken met personen met een ernstige
meervoudige beperking. Deze opleiding
combineerde ik met een job in een muziekschool, waar ik muziekbeleving en initiatie
gaf aan peuters en kleuters. In 2017 studeerde ik af als muziektherapeut en begon
ik te werken als ergotherapeut en animatrice in een woonzorgcentrum. Een fijne
job, al had ik het gevoel dat ik me niet volledig kon geven, dat ik nog niet helemaal
op de juiste plek was terechtgekomen.
En nu, een dik halfjaar later, sta ik in
Ter Heide. En wat een warme ontvangst!
Ik ben dan ook enorm blij dat ik de kans
kreeg om deze vacature in te vullen en kijk
al uit naar de uitdagingen die hier mijn pad
zullen kruisen!

Jennifer Didderen
Hallo allemaal! Ik ben Jennifer Didderen,
23 jaar oud en sinds januari 2018 werkzaam als leefgroepmedewerker in Ven 4.
Kinderen met autisme
Tijdens mijn opleiding orthopedagogie
kwam ik er al snel achter dat ik heel graag
werk met kinderen met autisme. Hier heb
ik dan ook steeds mijn stages en mijn
vorig werk op uitgekozen. Voordat ik bij
Ter Heide aan de slag ging, werkte ik bij
een jeugdzorgorganisatie die kinderen en
jongeren met autisme ondersteunt in hun
vrijetijdsbesteding. Ook hier waren er enkele kinderen die naast hun autisme een
mentale beperking hadden. Ik merkte dat
ik deze combinatie erg interessant vond om
mee te werken en besloot op zoek te gaan
naar een plek waar dit meer aan bod komt.
Ven 4
Toen ik hoorde dat er in Ven 4 een plaatsje vrijkwam, ben ik meteen gaan sollici-
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teren, met succes! Inmiddels heb ik mijn
plekje gevonden en geniet ik elke dag
van het werken met deze lieve kindjes.
Mijn collega’s moesten wel even slikken
toen ze hoorden dat ze een Nederlandse
collega kregen. Desondanks hebben alle
medewerkers en ouders van Ven 4 mij
heel warm onthaald en ben ik inmiddels
helemaal ingeburgerd.
In de periode dat ik nu in Ter Heide werk,
heb ik al veel mooie momenten mogen
meemaken. Ik kan enorm genieten van
alle schattige snoetjes, lieve lachjes en
zachte knuffels van de kindjes van Ven
4. Ik hoop er nog héél lang te werken!
Lekker eten en fitnessen
Ik woon sinds kort ook samen met mijn
vriend in ons eigen huisje. In mijn vrije
tijd ga winkelen en lekker eten met
vriendinnen. Ook hou ik ervan om mij uit
te leven in de sportschool.
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Terugblik op een geslaagde Gezellenreceptie
Op vrijdag 12 januari 2018 was het weer zover: de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Gezellen vond plaats.
Wij konden ons verheugen op een talrijke opkomst en mochten veel nieuwe gezichten verwelkomen. Naar
aloud gebruik zorgde Raymond met zijn gelegenheidsorkest, ditmaal aangevuld met een getalenteerde zanger,
voor de sfeer. Enkele bewoners gaven het ritme aan.
Wereld die streeft naar perfectie
Paul heette iedereen welkom en plaatste deze bijeenkomst onmiddellijk in het
juiste kader: Ter Heide komt in deze wereld, die steeds meer streeft naar perfectie, op voor de kwetsbare mensen die
aan dat beeld niet kunnen beantwoorden. Tijdens zijn nieuwjaarswensen beklemtoonde hij dat Ter Heide die taak zal
blijven vervullen, met de steun van veel
andere mensen die de organisatie een
goed hart toedragen. Daarbij horen ook
de Gezellen.
Evolutie
Maar wie zijn nu die Gezellen en zit
daar wat evolutie in? Een sofagesprek
moest daarin voor verduidelijking zorgen. Kari modereerde Rik Geerts (pionier), Tejo Van den Broeck (Gezellenkunstenaar), Rik Spaepen (videofilmer),
Paul Geypen en Barbara Strauven (toekomstplanners). Het oude concept Gezel
is immers in de loop der jaren danig
geëvolueerd en verruimd. Een nieuwe
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Gezel ziet nu het levenslicht: de Gezel 2.0.
Voor het eerst werd tijdens de Gezellenreceptie een onderscheid gemaakt tussen externe en interne Gezellen, meteen
een duidelijke verwijzing naar de nieuwe
identiteit van de Gezel 2.0.
Dankjewel Nicole!
Traditioneel volgt na de huldiging van
verdienstelijke Gezellen en hun initiatieven een woordje van Paula, namens
de ouders van de bewoners. Maar
eerst moest iemand in de bloemetjes
worden gezet! Naast de Gezellen zijn
er altijd medewerkers die achter de
schermen een vlotte werking mogelijk
maken. Voor de Gezellenwerking was
dit Nicole Vanempten. Zij hield strak
de teugels in handen en legde de administratieve fundamenten van wat
de Gezellenwerking nu is.
Hierna volgde de stem van de ouders:
Paul Claes, even ontroerend als altijd.
Speciale feestvoeding
Hierna was het tijd voor een speciaal

topic: het Special Olympicsevenement
over speciale feestvoeding dat in de
loop van het voorbije jaar al tweemaal
in Ter Heide mocht doorgaan.
Diane Buekers mocht het zelf komen
uitleggen. Ze kon dan ook de link leggen met de receptie die volgde, waarop deze voeding in de vorm van hapjes
geserveerd werd.
Pluim op de hoed van het orkest
Ten slotte dankte de voorzitter van de
stuurgroep alle aanwezigen voor hun
inzet voor Ter Heide, vergat hij alweer
een pluim op de hoed van het orkest
te steken en nodigde hij iedereen uit
voor een babbeltje, een drankje en een
hapje.
Rik Spaepen,
voorzitter Stuurgroep Gezellen

Gezellennieuws

Een uit de hand
gelopen hobby
“Een uit de hand gelopen hobby.” Zo noemde Ann haar sleutelhangeractie. In Huis 6,
waar Ann haar zoon Zano elke dag naartoe
brengt en weer ophaalt, vroegen ze om kleine
items te bewaren om uit te gooien tijdens de
Ter Heidecarnavalsstoet. Ann besloot sleutelhangertjes te naaien, maar toen ze het resultaat van haar creativiteit toonde, vond iedereen het véél te mooi om zomaar uit te gooien!
Ter Heidesleutelhanger
Er werden labels met het Ter Heidelogo besteld om
aan de stoffen kunstwerkjes te hangen en de verkoop
kon starten. Eerst kleinschalig in de buurt van hun
woonplaats Beringen, waar volgens Ann nu zowat
iedereen met een Ter Heidesleutelhanger rondloopt.
Haar doelstelling om Ter Heide ook in Beringen bekend te maken had dus succes! Daarna verkochten
we de sleutelhangertjes verder in Ter Heide, tijdens de
Gezellenreceptie …
Jaarlijkse vastenactie op school
De school van dochter Zina koos Ter Heide bovendien
als begunstigde voor de jaarlijkse vastenactie. Na mijn
bezoekje aan de school, met toelichting over de film
‘THUIS’ en onze werking, waren de leerlingen zo enthousiast dat zij álle sleutelhangers die Ann meebracht
meenamen om tijdens het krokusverlof te verkopen.
De klas komt binnenkort naar Ter Heide om met eigen
ogen te zien dat hun goede doel wel vast en zeker een
goede keuze was! Ann kreeg voor deze bijzondere actie een welverdiende ‘Gezel’.
Hilde Kubben, verantwoordelijke stagebeleid
en externe communicatie

Ter Heide nieuws

23

Gezellennieuws

Gezel 2.0: een nieuwe definitie voor engagement
In Ter Heide mogen we elk jaar weer rekenen op heel veel enthousiaste mensen die zich elk op hun eigen manier
willen inzetten voor Ter Heide. Het verschil tussen hoe dit verliep in de beginperiode en waar we nu staan is
opmerkelijk. Ondertussen kunnen we spreken van een ‘Gezel 2.0’, maar wat betekent dit precies?
Grote uitdaging
In 1984 stond Ter Heide voor een
uitdaging: geld inzamelen voor de
bouw van een nieuw huis. Het benodigde geld werd op korte termijn gevonden dankzij verschillende
sponsorinitiatieven. Maar ook de
bestaande gebouwen hadden onderhoud nodig en er drongen zich
voortdurend aanpassingswerken op.
Alle sponsoracties hadden tot doel
geld in te zamelen om deze werkzaamheden in eigen beheer te bekostigen.
Creatief te werk
Om al deze sponsors te bedanken
voor hun inzet, ging Ter Heide creatief te werk en ontstond de naam

‘Gezel’. In de begintijd trachtte
men zoveel mogelijk 5 000 franken
bij elkaar te krijgen, waarop de afbeelding van Guido Gezelle stond.
Daaruit ontstond het idee om al
deze sponsors ‘Gezel’ van Ter Heide te noemen. Op basis van dit idee
maakte Tejo Van den Broeck een
kunstwerk, ook Gezel genaamd. Dit
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Gezellenkunstwerk werd met regelmaat herontworpen tot een nieuwe
prent, maar ook de Gezellen die we
vandaag kennen, hebben niet meer
helemaal dezelfde functie als in de
beginperiode.
Win-winsituatie en langetermijnsamenwerking
Rik Spaepen, voorzitter van de stuurgroep Gezellen, raakte toevallig bij
Ter Heide betrokken toen de directie
van de school waar hij lesgaf vroeg
of hij een film kon maken over Ter
Heide. Dit in functie van een grootschalig informatieproject gekoppeld
aan financiële acties: de Actie Tuur.
Die actie zette niet alleen Ter Heide
op de kaart, maar bracht ook alle
betrokkenen in contact met een wereld die ze voorheen nooit gekend
hadden. Zo vonden Rik en Ter Heide
elkaar. Hij maakte graag filmpjes en
Ter Heide zag ze graag komen. Dat
was een win-winsituatie die de deur
openzette voor een langetermijnsamenwerking.
Talenten en engagementen
Zo zijn er nog veel meer mensen die
zich op een creatieve manier inzetten voor Ter Heide, allemaal mensen
die we vandaag Gezel 2.0 noemen.
Ter Heide heeft de behoefte om te
groeien en vooruit te gaan op verschillende vlakken: financieel, op
vlak van zorg en ondersteuning,
naambekendheid en positie … Om
dat te realiseren worden alle mogelijke talenten en engagementen
aangesproken. Zo krijgt iedereen de
kans om zijn eigen talenten in te zetten voor Ter Heide. Vroeger was het
zo dat een Gezel een externe partner
was die inzette op het bijeenbrengen

van financiële middelen. Dat concept
wordt nu verruimd. Gezellen kunnen ook interne partners zijn. We
hebben heel wat medewerkers die
bijzondere talenten hebben om Ter
Heide vooruit te helpen. Ter Heide is
dan ook een samenwerkingsverhaal.
Samen staan we sterker, gaan we
vooruit en kunnen we van Ter Heide
een betere plek maken.
Bouwen aan een toekomst
Ook infrastructureel willen we van
Ter Heide een betere plek maken. De
technische dienst is voortdurend bezig met het aanpassen van bestaande
gebouwen in functie van de behoeften van onze bewoners of in functie
van nieuwe technieken. We willen
graag letterlijk bouwen aan een toekomst en zoals iedereen weet, kost
dat veel geld. Om dat geld binnen
te halen, rekenen we niet alleen op
de VIPA-subsidies, maar ook op zeer
uiteenlopende
sponsorprojecten.
Deze sponsorprojecten generen automatisch een Gezel voor Ter Heide,
die samen met ons aan een fijne toekomst voor Ter Heide werkt.
Interne en externe partners
Ter Heide en de Gezellen hebben
samen een hele weg afgelegd van
voornamelijk financiële ondersteuning in de beginperiode naar openstaan voor individuele talenten. Vanaf nu wordt het begrip Gezel dan
ook verruimd en wordt ingezet op
zowel financiële als creatieve samenwerkingen met interne en externe
partners om onze bewoners en Ter
Heide meer kenbaar te maken in de
samenleving. Zo wordt iedereen die
zich op zijn eigen manier inzet voor
de organisatie een ‘Gezel 2.0’.

Bouwunie Limburg steunt Ter Heide
Op vrijdag 19 januari 2018 organiseerde Bouwunie Limburg de Nacht van de Bouwvakker. Tijdens dit galaevenement werden tombolaloten verkocht waar verschillende prijzen mee te winnen waren. De opbrengst hiervan ging naar Ter Heide. Het bedrag wordt gebruikt voor de inrichting van een snoezelbadkamer.
Een zintuigenprikkelende
beleving
Voor de campussen Genk en Zonhoven ontwikkelde Ter Heide een hele
tijd geleden een masterplan, om zo
een duidelijke visie uiteen te zetten
over de vervanging van alle leefgroepwoningen gedurende de volgende 15 jaar. De eerste fase hiervan
startte in september 2017 en omvat
de bouw van 4 woningen en een
dagopvang in onze campus in Zonhoven.
De nieuwe dagopvang bestaat uit 6

leefgroepen. Eén van de badkamers
daarvan wordt ingericht als snoezelbadkamer. Het doel van deze snoezelbadkamer is de bewoners van de
dagopvang een zintuigenprikkelende beleving te bieden en zo te zorgen voor een fijne ontspanning.

een bubbelunit, lichtwaterval, projectorbundel, spiegelbolset, regenboogprojector en geluidsinstallatie.
Dankzij de cheque van Bouwunie
Limburg ter waarde van 2 000 EUR
kan dit project gerealiseerd worden.

Praktische uitwerking
De snoezelbadkamer wordt met verschillende materialen ingericht om
een zo leuk mogelijke beleving te
creëren. Deze inrichting kan bestaan
uit een aantal specifieke materialen:
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Bezoek van de Sint van de Ford
Al meer dan 40 jaar zorgen de medewerkers van Ford Genk voor een fijn Sinterklaascadeautje: een mooi bedrag voor onze bewoners. Ook na de sluiting van de Ford bleef de harde kern zich hiervoor inzetten. Dit jaar
mocht Ter Heide weer een mooie cheque ontvangen. Hoe hebben ‘de mannen van de Ford’ het dit jaar beleefd?
Actieve snoezelruimte
In december hadden we weer een héél
leuke Sinterklaasbijeenkomst, om de
traditie van de tijd van Ford verder te
zetten. Dit jaar bezochten we campus
Genk. De ‘actieve snoezelruimte’ achter
de sportzaal werd een aantal jaar geleden in gebruik genomen. Men moet regelmatig de materialen wisselen, zodat
het voor de gasten aantrekkelijk blijft
om te komen snoezelen. Wij smeedden
plannen om de herinrichting van de actieve snoezelruimte voor onze rekening
te nemen.
Dankbaar aan hen die er niet
meer zijn
Jammer genoeg is ons Fordgroepje gekrompen in 2017. Twee trouwe gezellen zijn ons ontvallen. Guy Cantiniau
en Willy Van Antwerpen, beiden ‘mannen
van het eerste uur’ die met Rik Roggemans
het mooie initiatief van ‘de Sint voor
Ter Heide’ gedragen hebben. Tijdens
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onze Sinterklaasbijeenkomsten waren ze
steeds van de partij. Wij zijn hen dan ook
zeer dankbaar voor de geweldige inzet
gedurende al deze jaren! Als je eens
goed rondkijkt, zal je zeker hun bijdrage
in het Fordverhaal tegenkomen.
Glühwein en smoutebollen
Naar jaarlijkse gewoonte werd de bijeenkomst verdergezet op de Kerstmarkt in
het Brikhof. Na een gezellige babbel bij
een glühwein en smoutebollen volgde
een verrassing van formaat. We brachten een bezoekje aan het pas geopende Hof 1, het nieuwe dagverblijf voor
kinderen met kernautisme. We werden
rondgeleid door een superenthousiaste
leefgroepverantwoordelijke.
Stapje voor stapje
Wij werden ingewijd in de problematiek
van deze kinderen en de manier van
aanpak om gestructureerd, stapje voor
stapje, te werken aan de vele prikkels

waar deze jongeren mee omgaan. We
waren gefascineerd door de verschillende
methodes die gebruikt worden om het
leven van deze bewoners te verbeteren.
Werken met kleuren en vormen, wederkerende elementen, aangepaste kalenders, werk- en checklijsten, voor iedere
persoon op maat gemaakt. Het trof ons
toen we hoorden hoeveel tijd en geduld
nodig is om kleine vooruitgangen te boeken. De bereikte resultaten zijn dan ook
des te mooier! Proficiat voor deze mooie
inspanningen.
Na deze prachtige rondleiding werd
de leuke avond verdergezet in de
sporthal van het Brikhof met de vele
bekenden van Ter Heide. Het was
weer een Sinterklaasbijeenkomst om
nooit te vergeten ...
Peter Van Oeteren,
Gezel van Ter Heide

Gezellennieuws

Mosselfestijn De Jokers lokte weer
1 241 sympathisanten naar Ter Heide
De vrieskou en sluimerende griepaanvallen konden meer dan 1 241 mensen niet weerhouden om op 24 en 25
februari 2018 naar Ter Heide af te zakken voor een heerlijk potje mosselen, een koninginnenhapje of goulash.
Na 18 jaar heeft ons mosselfestijn een hele reputatie opgebouwd door de inzet van De Jokers, hun vrouwen
en vrienden en heel wat personeel en ouders van Ter Heide.
Superkwaliteit mosselen
Ondanks de winterstorm waar ook de
mosselen aan onderhevig zijn, was de
kwaliteit ervan toch zeer hoog. “De beste die ik al gegeten heb,” was de veel
gehoorde reactie als de mensen tevreden huiswaarts keerden. Nochtans waren De Jokers bij de laatste controle en
schoonmaak er niet gerust in; vooral de
broosheid van de schelpen baarde hen
zorgen. Onze mosselboer had me verzekerd dat de kwaliteit en het gewicht van
het mosselvlees prima in orde waren en
dat zou later ook zo blijken.
Dit jaar wilden we absoluut niet meer dan
1 200 inschrijvingen omwille van de zaalschikking voor drie goed gevulde eetmomenten. Zaterdagavond hadden we 500
inschrijvingen; alles verliep vlot dankzij de
inzet van onze medewerkers en iedereen
kon genieten van een heerlijk avondje uit
met familie en vrienden. Zondag was het
aantal aanwezigen (2 X 350) heel hanteerbaar.

Van heinde en verre
De inschrijvingen kwamen uit de onmiddellijke omgeving (Zonhoven en Genk),
maar ook uit andere provincies. Vaste
vriendengroepen en families waren weer
talrijk aanwezig. Zondag kwam zelfs telefoon vanuit Oostenrijk van mensen die
hun skilatten achterlieten om bij ons een
heerlijk potje mosselen te eten. Nu maar
hopen dat alle Oostenrijkers volgend
jaar niet naar Ter Heide afzakken ... Misschien moeten we overwegen om in de
toekomst ook daar een mosseltent op te
slaan!
Wat ook opvalt: van hoe verder mensen
komen, hoe meer waardering en hoe groter hun tevredenheid. Dat maakt het werk
voor ons zoveel fijner. Ook de aanwezigheid van de bewoners van Ter Heide geeft
deze eetdag een extra dimensie. Niels,
bewoner van woonbuurt Berk, stelt aan
de inschrijvingen vast dat alles naar wens
verloopt. Intussen kleurden de kinderen,
die wachtten op hun friet met hambur-

ger of kip, alsof hun leven ervan afhing en
kwamen fier hun tekening tonen.
Volgende afspraak
Zondagavond kwam de mosselboer zijn
materiaal ophalen en na nog een laatste
drink konden de medewerkers van het
laatste uur moe maar zeker heel voldaan
huiswaarts keren.
Namens De Jokers wil ik iedereen van
harte bedanken die op onze uitnodiging
is ingegaan; zowel om te komen eten als
om te helpen bij deze sponsoractiviteit.
Onze volgende afspraak is de Ter Heide
Happening van 27 mei, hopelijk ontmoeten we weer velen van jullie daar!
In naam van Barbara, Christel, André en
zo vele medewerkers…
Rik Geerts,
algemeen coördinator mosselfestijn
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Vrijwilligerswerk: niet gebonden,
maar wel verbonden
Het einde van mijn actieve loopbaan was in aantocht en er werd me de mogelijkheid geboden een meerdaagse
cursus ‘pensioen in zicht’ te volgen. Als gepensioneerde behoor je plots tot een andere categorie van de bevolking. Je realiseert je dat nog een belangrijk deel van je leven voor de boeg ligt en dat een zinvolle invulling ervan
een investering in de toekomst is. Tijdens mijn actieve loopbaan was vrije tijd een schaars begrip.
Grondige verandering
Het pensioen brengt hierin grondige verandering. Vrije tijd wordt een
overaanbod. Ik koos bewust voor
een nieuwe uitdaging als vrijwilliger.
Ik informeerde bij een drietal verenigingen en kreeg telkens een positieve reactie. Vanuit Ter Heide kreeg ik
het voorstel om als vrijwilliger één
specifieke bewoner van Huis 7 om
de veertien dagen ’s woensdags persoonlijke aandacht en een leuke namiddag te bezorgen.
Fysieke inspanning en
ontspanning
Bij regenweer zijn binnenactiviteiten
gepland zoals knutselen of koken,
een bezoek aan het Europlanetarium, de indoor skipiste van Snow
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valley, Goal Mine van KRC Genk, de
cinema ... Gelukkig zijn er ook zonnige namiddagen. Dan gaan we vissen
of spelen we een partijtje minigolf,
maken een wandeling of een uitstap met de elektrische duo-fiets. Op
het einde is er tijd voor ontspanning
op een terrasje met een ijsje of een
koffie met een stuk taart of pannenkoek.
Eventjes onmisbaar zijn
Bij ieder bezoek word ik door de bewoner verrast met een door hemzelf
ontworpen en in mekaar geknutseld
cadeautje. Dat is zijn manier van
dankbaarheid en het geeft mij het
goed gevoel om er voor hem te zijn,
om eventjes onmisbaar en gewaardeerd te worden.

Vrijwillig verbonden
Vrijwilligerswerk is vrijwillig; het is
niet gebonden maar verbonden. Het
is geen werk, maar een activiteit om
iets positief te doen. Vrijwilligerswerk
creëert een win-winsituatie. De bewoner ‘ontsnapt’ even aan het strakke dagschema en de voor hem zo
belangrijke dagelijkse structuur. Met
het vrijwilligerswerk dat ik doe, zal ik
de wereld niet veranderen, maar het
brengt me wel in contact met mensen die ik anders nooit zou ontmoeten. Dát op zich loont al de moeite!
Etienne Vanoppen,
vrijwilliger Huis 7 (campus Genk)

Gepensioneerde medewerker

Gepensioneerd zijn is plezant!
Op een morgen, terwijl ik met mijn vrouw, Marleen, onder een stralende zon over het Forum in Rome wandelde,
kreeg ik een mailtje van Hilde Kubben met de vraag of ik als gepensioneerde een tekst voor Ter Heide nieuws
wilde maken … maximaal 400 woorden. Hilde, hoe kan je in Godsnaam een hele carrière samenvatten in 400
woorden? Maar natuurlijk wil ik dat doen, want gepensioneerden hebben toch alle tijd ... Of niet soms?
Wie is Martin?
Wel, ondertussen is het bijna 5 jaar geleden dat ik met pensioen ging. De ‘nieuwen’ in Ter Heide zullen zich wellicht
afvragen: “Wie is die Martin?” In 1980,
bij de opening van campus Zonhoven,
konden ze me blijkbaar gebruiken als verpleger ... en ik ben er blijven plakken tot
mijn 65ste. Ik had het voorrecht om een
steeds groeiend Ter Heide te mogen meemaken. De bewoners die in hun blauwe
pyjama door de leefgroepen dwaalden,
tandzorgen die zich beperkten tot enkel
het trekken van ‘rotte’ tanden enzovoort.
De goeie oude tijd? Voor onze kinderen,
vrouwen en mannen is het leven alleen
maar aangenamer en beter geworden.

bewoners zo puur zijn … zij willen niets
bewijzen, zij vinden zichzelf niet zo
belangrijk … Zij willen alleen waar zij
recht op hebben … en dat is hartelijkheid, begrip en aanvoelen.

Kunst
Wat is er nu van mij geworden na Ter
Heide? Ik heb altijd gedroomd om ooit
kunstacademie te mogen volgen. Dit jaar
mag ik, tenminste als ik goed genoeg
ben, na 5 jaar afstuderen in de richting
Tekenen. Als je ooit mijn naam tussen die

van bekende kunstenaars tegenkomt …
dan ben ik dit wellicht niet. En natuurlijk
staat iedere maandag in het teken van
de kleinkinderen. Het is misschien cliché,
maar oh zo heerlijk! Tot slot ... Gepensioneerd zijn is zalig, alleen spijtig van dat
ouder worden ...
Martin Cleuren,
gepensioneerd medewerker

Handgeschreven ziekenrapport
Het waren ook boeiende jaren. De ontwikkelingen volgden elkaar in een steeds
sneller tempo op. Alleen al het ‘ziekenrapport’ evolueerde van handgeschreven naar typemachine, indien nodig
met ‘kalkeerpapier’ ... tot (bijna) het bewonersdossier. In de beginjaren van het
Centrum van Menselijke Erfelijkheid kwamen professor Frijns en verpleegster Elly
maandelijks op consultatie in Ter Heide.
Zij gingen op zoek naar de oorzaak van
de beperkingen van onze bewoners. Ik
zou zo terug in de tijd willen springen ...
Voilà, dat is dan voldoende over vroeger.
Liefde is …
In Ter Heide heb ik ook mijn vrouw
Marleen, die destijds als opvoedster in
Huisje 1 werkte, (nu in woonbuurt Eik,
in campus Zonhoven) leren kennen. Via
haar hou ik nog steeds contact met de
kinderen en gasten. Ik blijf nieuwsgierig
vragen … en kan het niet nalaten me
soms ook wat te moeien. Mijn voornaamste levensles in Ter Heide was (en is) dat de

Ter Heide nieuws

29

Tips voor mensen met een beperking

Toegankelijkheid
Op de website www.intro-events.be kan je nagaan welke evenementen toegankelijk zijn voor mensen met een
beperking. Je kan er bijvoorbeeld op zoek gaan naar assistentie tijdens een festival, concerten waar een gebarentolk of voelstoelen aanwezig zijn en meer. Natuurlijk kan je ook filteren op rolstoeltoegankelijkheid. Zo krijg je
een handig overzicht van leuke uitstappen voor jouw familie!

Vakantiereizen
VFG Limburg organiseert ook dit jaar weer een aantal toegankelijke reizen voor personen met een beperking. Dit zowel
in binnen- als buitenland. De afstand bepaald je dus helemaal
zelf. Als je van de zon houdt, kan je bijvoorbeeld terecht in
Kreta, Algarve, Side of het Balatonmeer in Hongarije. Meer
informatie vind je op http://www.vfg.be/reizen

Horeca in de kijker
Crème Le Lis & Nostalgie
Crème Le Lis & Nostalgie is een ijssalon (en nostalgische geschenkenshop) in
Genk dat samenwerkt met mensen met autismespectrumstoornissen. In de zaak
krijgen mensen met autisme zinvol werk aangeboden. In het ijssalon kan je terecht
voor 24 verschillende ambachtelijke smaken en suikerarme opties.
Contact: Vennestraat 246, 3600 Genk, cremelelis@gmail.com
0491 14 73 71, www.lelis.be

Sportieve toets
Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 mei 2018 kan je terecht in Doornik en
Moeskroen voor de Nationale Spelen 2018 van Special Olympics Belgium. Duizenden atleten met een beperking geven daar 4 dagen lang het beste van zichzelf in
aangepaste disciplines. Ook een aantal bewoners van Brik 5 in Ter Heide Borgloon
nemen dit jaar deel!
Meer info? http://www.special-olympics.be/nl/nationale-spelen-2018

Handige app
Met de app On Wheels kan je een interactieve kaart raadplegen van verschillende
locaties die voor jouw profiel toegankelijk zijn. Door een aantal persoonlijke settings aan te vullen (breedte rolstoel, maximale hoogte van een drempel …) kan
je makkelijk de meest toegankelijke cafés en restaurants vinden in Vlaanderen.
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Filmtip: Le Huitième Jour (1996)
De filmwereld heeft misschien nog wat in te halen, maar intussen zijn er al heel wat films verschenen waar
personen met een beperking een prominente rol krijgen. Zin om zelf met popcorn in de zetel te kruipen? Dan
kunnen we je de volgende film aanraden: Le Huitième Jour.
George is een man met Downsyndroom die na zijn ontsnapping uit een verzorgingstehuis Harry ontmoet. De drukbezette zakenman heeft heel wat andere dingen aan zijn hoofd dan zorgen voor iemand met een beperking, maar toch
ontstaat er een bijzondere vriendschap tussen de twee. Harry helpt Georges onder andere met de zoektocht naar
zijn moeder. Dankzij deze toevallige ontmoeting leert Harry ook dat hij op verschillende vlakken een voorbeeld kan nemen aan zijn nieuwe vriend. Ook zijn familiale problemen hebben baat bij de ontmoeting tussen de twee verschillende
leefwerelden van Harry en Georges.

Andere interessante films
The Silent Child (2017)
Libby is een dove kleuter die door haar beperking moeite heeft om te communiceren ... Tot er een geëngageerde maatschappelijk werker opduikt die haar gebarentaal leert.

Life, Animated (2016)
Deze documentaire vertelt over de autistische Owen en hoe zijn familie in Disneyfilms een manier vindt waarop
de wereld rondom hem iets begrijpelijker wordt.

Le Goût des Merveilles (2015)
Na een ongeval waarvoor ze zelf verantwoordelijk is, neemt Louise de zorg op voor een man met Asperger.

Autism in Love (2015)
Het verhaal volgt 4 personen met autismespectrumstoornissen in hun zoektocht naar liefde.

Gabrielle (2013)
Gabrielle vertelt het verhaal van hoe een jonge vrouw met het Syndroom van Williams verliefd wordt en de
manier waarop haar omgeving reageert op deze ‘ondenkbare’ gebeurtenis.
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In memoriam

Liv Lambrigts bewoner Huis 4

4 december 2013
24 december 2017
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Lieve kleine poppemie.
Je was onze kleine dappere meid met een uitzonderlijke naam. Zo hebben we je leren kennen en zo zullen we je steeds blijven herinneren.
Twee jaar geleden vertrouwden jouw mama en
papa je aan ons toe omdat de zorg voor jou zo
intens en complex was. We keken vol spanning
en uiteenlopende verwachtingen uit naar je
komst vanuit Pulderbos. Livje, je veroverde onmiddellijk de harten van ieder van ons. Je was
immers zo klein en teder, maar oh zo broos.
Je ouders hebben we leren kennen als heel
warme en liefdevolle mensen met het hart op
de juiste plaats. Het eerste jaar in Huis 4 stond
volledig in het teken van het beter leren kennen
van jou en vooral naar het zoeken naar manieren om je kwaliteit van bestaan te verhogen.
Jouw ademhalings- en voedingsproblematiek
bleven je dag in dag uit steeds parten spelen.
Menige uren stonden zowel dokter, kinesist als
het leefgroeppersoneel aan jouw park en zitschelpje gekluisterd om je zoveel mogelijk van
die vervelende kwaaltjes te verlossen.
Lieve Liv, jij kon met jouw specifieke blik zeggen wat je leuk vond of niet. We probeerden
je zo rustig mogelijk te benaderen. We pasten
ons volledig aan jouw dagritme en gemoedstoestand aan. Uitslapen was voor jou prioriteit
en dat hebben we altijd gerespecteerd. Maar
eenmaal je wakker was, werd je lekker verwend
met een snoezelbad of een verkwikkende douche. Hoe vaak kon je genieten van de kleine
eenvoudige dingen … Je laten verwennen met
een relaxerende massage, samen lekker snoe-

zelen of een wandelingetje maken met het zonnetje op jouw gezicht. Heerlijk hé … Je verraste
ons zelfs met een ritje op het paardje samen
met de kinesiste of in het grote zwembad lekker
ronddobberen met jouw opvoedster.
Twee weken geleden vertrok je nog goedgezind naar huis, nietsvermoedend van wat je
nog te wachten stond. ’s Zondags kregen we
het bericht van je mama dat je in allerijl was opgenomen in het ziekenhuis. We hoopten nog
stilletjes op een goede afloop, maar door de
vele complicaties wisten we wel beter. Vrijdagnamiddag, 3 dagen voor kerstmis, kregen we
het verschrikkelijke telefoontje van je mama dat
je het eindeloze vechten had opgegeven. We
troosten ons met de gedachte dat je samen aan
de zijde van jouw mama en papa rustig bent
ingeslapen. Je had een blik op je gelaat van “ik
ben oh zo moe en het is goed geweest, ik ben
klaar voor de lange grote reis”.
Lieve Liv, de verslagenheid in ons huisje is
enorm groot. Je laat nu een groot leeg plekje
achter. Jouw parkje blijft onaangeroerd, jouw
speelmobieltje draait geen rondje meer. Je was
een groot voorbeeld voor ons. Die ongelooflijke
vechtlust die je in je had, geeft ons de kracht om
door te gaan en zo met veel liefde voor al jouw
vriendjes van Huisje 4 verder te blijven zorgen.
Liv, lief klein meisje zo teer, afscheid nemen van
jou doet zo zeer. Jij zult blijven voortleven in ons
hart, op een plaatsje heel apart.
Huisje 4

Woordje van de Gebruikersraad

We zijn echt bevoorrecht!
De Gebruikersraad heeft zijn vergaderingen van 2018 terug opgestart. Zo zijn dienstverleningsovereenkomsten
weer goedgekeurd voor één jaar. De maatschappelijk werkers hebben nu drie maanden om die overeenkomsten
te individualiseren. Het volgende dossier dat voor ligt is het concreet maken van woon- en leefkosten. Daarvoor
zijn nu werkgroepen opgestart. Met de Gebruikersraad hebben we daar nog veel werk aan. We stellen het zeer
op prijs dat de directie ons als vertegenwoordigers van de bewoners ook écht au sérieux neemt.
Opkomen voor de belangen
Vanuit het VAPH, Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap, blijven
aanpassingen in richtlijnen zich opvolgen.
Het systeem dat nu concrete gestalte
hoort te krijgen, blijft daardoor hiaten vertonen. Wij moeten en willen blijven opkomen voor de belangen van onze kinderen.
Voor ons blijft Ter Heide, als voorziening
die kiest voor bewoners met de zwaarste
zorgnood, dé plek waar ons kind de best
mogelijke opvang krijgt.

Onafwendbare beslissingen
Ik vraag me overigens af in hoeverre we
hier ook ouders en vertegenwoordigers bij
kunnen betrekken die géén deel uitmaken
van de Gebruikersraad. Dat blijft trouwens
voor ons een grote uitdaging. “Je hebt
het toch mee goedgekeurd!” krijgen we
als reactie op bepaalde beslissingen. Hoe
voelen ouders en vertegenwoordigers zich
als ze verantwoordelijk worden voor een
systeem van persoonsvolgende financiering? Waarbij het aan hen is regie te voe-

ren over de middelen toegekend aan hun
zoon, dochter, broer of zus … Het is een
merkwaardig leerproces voor de vertegenwoordigers om samen met de directie de
omslag te maken naar een vraaggerichte
werking. We krijgen van de directie veel
ondersteuning en realiseren ons dat wij,
als vertegenwoordigers van bewoners van
Ter Heide, écht bevoorrecht zijn!
Gerda Geyzen – Pierlet,
lid van de Gebruikersraad
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Personalia

Geboortes
Arthur en Emiel, zoontjes van Annelien Smeets (zorgcoördinator woonbuurt Oase, Genk) en Giel Kreemers

Fenna, dochtertje van Joyce Knapen
(leefgroepmedewerker Meers,
Borgloon)en Ruben Hauquier

Michelle, dochtertje van Gwendy
Schoubben (leefgroepmedewerker
Berg 7, Tongeren) en Filip Lenaerts

Ellis, dochtertje van Anne Brimioul
(hoofdopvoedster Eik 3, Zonhoven)
en Ben Hansen

Lena, dochtertje van Nele Nivelle
(kinesist woonbuurt Oase, Genk) Henisberg?? en Steven Tomsin

Elodie, dochtertje van Linsey Bervoets
(leefgroepmedewerker Huis 3, Genk)
en Steven Beuk

Lenne, zoontje van An Noben
(hoofdopvoedster Berg 1, Tongeren)
en Kevin Pulinx

Norah, dochtertje van Nathalie Teliszewskyj
(ergotherapeut woonbuurt Ven, Genk
en woonbuurt Eik, Zonhoven)
en Bert Coenen

Overlijdens
Anna Teelen
moeder van Nicole Blonski
(leefgroepmedewerker Woning 43,
Zonhoven)

Jeanneke Sengers
moeder van Helma Pompen
(leefgroepmedewerker Spar 3,
Zonhoven)

Cecile Stulens
moeder van Marc Menten
(medewerker technische dienst,
Borgloon)

Jean (Jan) Van Gysel
vader van Dirk Van Gysel
(bewoner Eik 4, Zonhoven)

Emine Tuygar
moeder van Meliha Isci
(verpleegkundige woonbuurt Ven, Genk)
Godelieve Martens
moeder van Viviane Janssen
(leefgroepmedewerker Spar 2, Zonhoven)
Jan Derhaeg
vader van Viviane Derhaeg
(leefgroepmedewerker Linde 1, Zonhoven)

José Zarzuela Muñoz
schoonvader van Cynthia Bomboi
(medewerker personeelsdienst)
Liv Lambrigts
bewoner Huisje 4, Genk

Marcel Lenaerts
stiefvader van Peter Vermeulen
(hoofdopvoeder Linde 5, Zonhoven) en
schoonvader van Katrien Cuppens
(hoofdopvoedster Meers 1, Borgloon)
Marie Thérèse Baele
moeder van Fabienne Rothier
(medewerker onderhoud Woning 43,
Zonhoven)
Mia Vanhoven
schoonmoeder van Annemie Vanderwegen
(medewerker nachtdienst Tongeren)

Marc Achten
hoofdopvoeder Eik 4, Zonhoven

Pierre Kesters
vader van Jorino Kesters
(hoofdopvoeder Linde 2, Zonhoven)

Luc Vandereycken
vader van Caroline Vandereycken
(verpleegkundig coördinator)

Prosper Bauwens
vader van Carine Bauwens
(bewoner Berk 3, 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:
Flordeliza Leong

medewerker onderhoud woonbuurt Berk/Spar		 Zonhoven

Jan Christoffels

leefgroepmedewerker Linde 2		 Zonhoven

Jennifer Didderen

leefgroepmedewerker Ven 4		 Genk

Jonas Lacroix

leefgroepmedewerker Linde 3		 Zonhoven

Kevin Colmonts

medewerker grootkeuken		 Borgloon

Marc Malherbe

kinesitherapeut woonbuurt Oase		 Genk

Marjolein Lenders

ergotherapeut woonbuurt Berk/Spar		 Zonhoven

Mieke Thijs

medewerker grootkeuken 		 Genk

Sultan Bülbül

medewerker onderhoud woonbuurt Woonerf		 Zonhoven

Veerle Philips

verpleegkundige woonbuurt Eik		 Zonhoven
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Woordje redactieraad

Ter Heide nieuws mag vijf kaarsjes uitblazen!
Ons Ter Heide Bandje, bladje, krantje
… – zoals ons magazine nog steeds
door jong en oud wordt genoemd
– kreeg een facelift. We hopen dat
jullie het resultaat van onze noeste
arbeid kunnen smaken. Dit alles onder impuls van onze grafisch vormgever Gert Vos en Gezel Bart Hiemeleers, sturende krachten vanaf de
eerste editie van Ter Heide nieuws.
Het is onze doelstelling om Ter Heide
nieuws door een aantal vormelijke
en inhoudelijke aanpassingen nog
aantrekkelijker

en interessanter te maken.
Vooral de kwaliteit van de foto’s is
een item waarvan onze vormgever
terecht aangeeft dat wij er allen veel
meer aandacht aan moeten schenken. De foto’s van leuke activiteiten
of uitstappen zijn dikwijls van onvoldoende kwaliteit en sterkte, waardoor het artikel in kwestie niet kan
schitteren. We geven ook graag een
aantal richtlijnen weer voor de lengte
van de artikels:
- voor een kort verslag: 200 woorden
- voor een langer artikel met meerdere foto’s: 400 woorden
- voor centraal gestuurde artikels
waar veel goede foto’s voorradig
zijn: 500 à 600 woorden.
(Tip: kijk in je Wordbestand linksonder naar het aantal woorden; je moet
ze écht niet manueel tellen …)
We snappen dat dit alles niet altijd
evident is. Als je dus graag telefonisch verslag wil uitbrengen van een
gebeurtenis of graag een fotograaf
ter plaatse hebt, kan je hiervoor tijdig
contact opnemen met Hilde Kubben.
De oproep om ‘foto’s uit de oude
doos’ aan ons te bezorgen geldt ook
nog steeds. Velen zullen plezier beleven aan het zien van een bewoner
of collega in hun jonge jaren. Natuurlijk vragen we voorafgaand toe-

stemming aan de persoon in kwestie.
Herkende jij de jonge knaap in deze
editie?
Vanwege praktische redenen vragen we
alle artikels en foto’s voor de juni-editie
tegen 16 mei 2018 te ontvangen.
Deze mogen rechtstreeks bezorgd
worden aan kari.feys@terheide.be of
aan de leden van de redactieraad:
Genk: hilde.kubben@terheide.be
Zonhoven: tony.antheunis@terheide.be
Borgloon: cynthia.gilissen@terheide.be
Tongeren: guido.massonnet@terheide.be
de redactieraad
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Ter Heide campus Genk
Klotstraat 125, 3600 Genk
Tel. 089 32 39 30, Fax. 089 30 62 50
Ter Heide campus Zonhoven		
Jacob Lenaertsstraat 33, 3520 Zonhoven
Tel. 011 81 94 00
Ter Heide campus Brikhof
Brikhof 68, 3840 Borgloon
Tel. 012 26 08 50
Ter Heide campus Henisberg
Baversstraat 32, 3700 Tongeren
Tel. 012 39 83 80, Fax. 012 39 83 99

Ter Heide
belevingsdag
in het groen
Dag van de
vrijwilliger in Genk
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Kalender
22ste Ter Heide Happening &
4de Healthy Community Project
campus Zonhoven
Zondag 27 mei
Viswedstrijd
Meylandtvissers
Donderdag 7 juni om 18.00 uur
Summer Party
campus Tongeren
Vrijdag 22 juni om 21.00 uur
Zomerfeest
Henisberg
Zondag 24 juni
Belevingsdag
Ter Heide in het Groen
Dinsdag 26 juni
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