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Voorwoord directie

Minister Vandeurzen opent Hof 1
Begin 2013 bleek dat 9 kinderen met kernautisme niet langer terechtkonden in het semi-internaat waar ze tot dan
toe verbleven. Midden 2013 startte het VAPH, in opdracht van minister Vandeurzen en in nauw overleg met de
ouders, een intensieve zoektocht naar een vervangende professionele opvang. Na een reeks consultaties, gesprekken en het aftoetsen van allerhande alternatieven werd de oplossing gevonden bij ons. Op 17 januari 2014 vierden
deze 9 kinderen en hun ouders de start van een nieuwe fase in hun leven in de gecreëerde leefgroep Meers 3.
Uniek aan het traject was dat er maximaal
gestreefd is naar een kwaliteitsvol resultaat
op maat van elk kind. En dat allerindividueelste antwoord heeft Ter Heide voor elk
kind gevonden. Door in te zetten op zowel
leren in functie van een zelfstandiger leven
als te streven naar een

gelukkig
leven, komt de eigenheid en uniekheid van
elk kind tot zijn recht. Ter Heide is samen met
de ouders ﬁer op het bereikte resultaat.
Ondertussen heeft Ter Heide niet stil gezeten. De opgedane ervaring is aangewend
om een autismevriendelijke leefgroep in
Genk op te richten. Een plek waar 8 nieuwe
kinderen omarmd zijn en van een aangepaste ondersteuning genieten. En Meers 3
kende een doorstart naar Hof 1. Ter Heide
heeft de kans gegrepen om het vrijgekomen
huis aan de overkant van campus Borgloon
aan te kopen en nog meer op maat te bouwen aan een unieke leefgroep.
Op vrijdag 10 november 2017 hebben
bewoners Ivan en Patrick, burgemeester
Danny Deneuker en minister Jo Vandeurzen
onder het goedkeurend oog van de prominente gasten het lintje doorgeknipt en Hof
1 feestelijk ingehuldigd. Vanop afstand, met
veel ﬁerheid, heb ik vastgesteld op welke
bijzondere manier onze medewerkers de
gasten ontvingen en lieten kennismaken
met het unieke karakter van Hof 1. De in-
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huldiging werd gevolgd door een kleurrijke
receptie die af was. Collega’s, het was top.
Langs deze weg wil ik jullie allemaal nogmaals van harte danken voor de geleverde
inspanningen.
Voorafgaand aan de inhuldiging vond er
een overleg plaats tussen minister Vandeurzen, een aantal
leden van de Gebruikersraad,
vertegenwoordigers van Ter
Heide en voorzitter Guido
Vandebrouck van IGL. René
Meers, de voorzitter van
onze Gebruikersraad, had
de minister uitgenodigd
voor een gesprek. De minister had op voorhand een
uitgebreide nota gekregen
met diverse vragen en bekommernissen.
De bezorgdheden die Frank
en ikzelf hebben vastgesteld tijdens de oudervergaderingen en die leven bij alle ouders, zijn voorgelegd aan de minister. Het
ging voornamelijk over: houdt men in de
besluitvorming voldoende rekening met de
speciﬁeke noden van onze doelgroep, waarom kan men van zorggarantie geen geleidelijk traject maken richting 7/7 aanwezigheid, is men zich ervan bewust dat de vraag
naar meer ﬂexibiliteit de kwaliteit van zorg
in het gedrang brengt, wat is de invloed van
afwezigheid op het
persoonsvolgend
budget, beseft men
dat de communicatie vanuit het VAPH
vaak moeilijk te begrijpen is ...
De minister benadrukte dat de omslag naar PVF een
gigantische operatie
is met nog heel wat
onvolkomenheden.
Op dit moment

voorziet hij een oplossing voor een aantal
prioritaire behoeften, zoals het automatisch
toekennen van budgetten aan jongvolwassenen en aan mensen in een noodsituatie.
Voor Ter Heide betekent dit dat 17 jongvolwassenen zonder procedure een budget
krijgen. Deze budgetten kunnen dan niet
gebruikt worden om aanvragen tot uitbreiding van de zorg te honoreren via een
aangepast PVB. De afspraak is hier dat wij
niemand in de kou laten staan en voor zorggarantie zorgen. Het voortdurend verﬁjnen
van het systeem in combinatie met het jaarlijks verhogen van het budget moeten ervoor zorgen dat gewerkt wordt aan zorggarantie voor iedereen. Ikzelf heb de minister
als heel open en eerlijk ervaren, iemand met
veel zorgen, maar ook daadkracht.
We hebben intussen ook afscheid genomen
van onze collega Erik Schoofs. Bedankt Erik
voor je meerwaarde in de voorbije jaren. En
we verwelkomen onze nieuwe ﬁnancieel
directeur Geert Clijsters.
2018 staat voor de deur. Aan iedereen
een welgemeende dankuwel voor de
vele inspanningen en de verbondenheid
in het voorbije jaar. En voor 2018 wenst
de directieploeg jou en diegenen die je
lief zijn alle goeds toe. Tot in 2018.
Paul Geypen,
Algemeen directeur

Gebruikersraad

Woordje van de Gebruikersraad
De dagen worden korter, de nachten langer en het wordt langzaam weer kouder. De natuur bereidt zich weer voor
op enkele koude en donkere wintermaanden, maar er is nog een lichtpuntje: de eindejaarsfeesten. Velen van ons
kijken hiernaar uit met blinkende oogjes, omdat dit toch bij uitstek de periode is voor een warm nestgevoel en
een prettig samenzijn.
Voor we zover zijn, zou ik toch de
activiteiten van de Gebruikersraad van
Ter Heide van het afgelopen kalenderjaar
willen bekijken. Als ik de verslagen van
de vergaderingen overloop, kom ik toch
weer tot de conclusie dat de persoonsvolgende ﬁnanciering weer de hoofdmoot
was. Soms in die mate dat er weinig tijd
restte voor andere agendapunten of voor
de bespreking van andere activiteiten en
dat is spijtig. Het was niet mijn bedoeling
om hier verder op in te gaan, maar toch
moet ik vaststellen dat dit ook dit jaar
weer hét belangrijke gespreksonderwerp
was. Je zou zelfs kunnen concluderen dat
de overheid dit niet grondig genoeg heeft
voorbereid gezien de vele open vragen.
Blijkbaar zijn de speciﬁeke zorgnoden van
onze gasten niet volledig bekend bij de
overheid of worden de zorginstellingen
niet ernstig genomen. Het laatste woord
is over de persoonsvolgende ﬁnanciering

nog niet gezegd; vele vragen blijven nog
steeds onbeantwoord.
Eén zaak kan ik wel degelijk stellen: dat
zonder de inzet en volharding van het Ter
Heidebestuursteam, dat zich echt heeft
geëngageerd in deze materie, de onduidelijkheid vele malen groter zou geweest
zijn. Bij dezen wens ik hen dan ook te
danken in ons aller naam voor de correcte
en duidelijke informatie waarmee zij deze
toch moeilijke en complexe materie aan
ons hebben duidelijk gemaakt.
Alle inzet en goede wil ten spijt is er een
tijdelijk administratief probleem voor begin volgend jaar; dit is echter het resultaat
van een inaccurate planning van de overheid. Maar zoals steeds heeft Ter Heide
dit correct opgelost. Alles blijft zoals het
was totdat de overheid verdere instructies
klaar heeft. Laat ons allen hopen dat alle
onduidelijkheden snel worden opgelost
en we volgend jaar met vernieuwde moed

Brikhof heeft een Boekenbox
Sinds kort hangt er een boekenbox
aan de centrale ingang van Ter Heide
Borgloon. Wat is daar de bedoeling
van? Een tijd geleden kregen we
via een schenking een hoop boeken
en beslisten we voor medewerkers,
(buurt)bewoners, passanten ... een
boekenbox te maken. Het concept is
simpel: ‘neem één, geef één’. Door de
ruilbib kan je boeken lezen zonder ze
te moeten aankopen of ervoor naar
de bib te rijden. Heb je thuis boeken
in een vergeethoek liggen? Die kan
je in ruil voor een ander boek in de
box plaatsen. Zo zit er steeds een ander assortiment in.

kunnen verder werken aan de bouw van
een veilige en warme thuis voor al onze
kinderen en dierbaren.
Tot slot wens ik jullie allemaal aangename
en vreugdevolle feestdagen.
Eddy Goossens, vader van Thijs (Linde 2),
lid van de Gebruikersraad

Een kijkje in de schoolweek
van Michaël Moonen
Michael is een jongen van 15 jaar en woont in Huisje 1 in Ter Heide campus Genk. Sinds 1 september 2017
gaat Michaël naar school in BuSO De Wissel. Het schoolgebouw is op het terrein gelegen, tegenover de keuken. Naast de gewone schooluren krijgt Michaël ook nog lestijden via Onderwijs aan huis. Tijdens deze vier
lesuren werkt hij individueel met juffrouw Marjan.
‘s Ochtends wordt Michaël door de
leerkrachten van de school afgehaald
in de leefgroep. Samen met jongeren
van verschillende huisjes volgt hij dan
een activiteit in de school. Voor Michaël
is het schoolgebeuren nog heel nieuw.
Hij heeft de afgelopen maanden wel 8
nieuwe juffen en meesters leren kennen en heeft zijn weg leren zoeken
binnen de school: in het muzieklokaal,
het atelier, de snoezelruimte, de grote
speelzaal, de keuken met spelletjeskast
en de computers ... Maar na enkele
weken is Michaël daarin geslaagd en
komt hij met een grote glimlach naar
school.
De activiteiten zijn steeds verschillend
en op maat voor Michaël. Zo leert hij
samenwerken met andere leerlingen.
Bij een les ﬁjne motoriek ligt de nadruk op het oefenen van een goede
handgreep. Insteekoefeningen met
grote potjes of ringen en schijven rijgen op een stok lukken al behoorlijk.
De computer is ook een uitdaging voor
hem. Met de trackball (een aangepaste
muis) speelt hij actie-reactiespelletjes

en geniet van de beelden en geluiden
op het scherm. Op het luchtkussen
kan Michaël dan weer laten zien dat
hij een sterke jongen is. Hij kruipt en
stapt de hele les van de ene kant naar
de andere kant. Samen springen met
de leerkrachten en vangertje spelen
vindt hij heel leuk. Hij gooit de balletjes in het rond en krijgt de slappe
lach als hij met zijn buik op de ﬁt bal
begint te rollen. Tijdens de muziekles
volgt Michaël geboeid de gebeurtenissen. Hij komt dicht bij de juf aan de
piano of bij de meester aan de gitaar
en raakt gefascineerd door de geluiden en de bewegingen. Zijn voorkeur
beperkt zich voorlopig nog tot Plop en
hij geniet dan ook van deze vertrouwde
melodieën. Aan het begin van zijn middelbare schoolcarrière staat Michaël
nog een veel uitgebreider repertoire te
wachten.
Om 10.15 uur wordt Michaël door de
opvoedsters afgehaald en mag even
terug naar Huisje 1. ‘s Middag komt
er een juf of meester in het huis om
de kinderen te helpen bij het middag-

maal. In de namiddag kan Michaël terug naar school of krijgt hij onderwijs
aan huis. Deze lessen volgt hij in zijn
klasje in Huis 9. Wanneer juf Marjan
hem gaat halen in de leefgroep mag
Michaël met behulp van keuzekaartjes
(PECS) kiezen of hij met de ﬁets naar de
klas wil, of dat hij liever wil wandelen.
Michaël ﬁetst heel erg graag en kan dit
ook erg goed; zijn voorkeur gaat dan
ook meestal uit naar het ﬁetsen. In de
klas werkt hij heel goed mee. Na het
harde werken mag hij vervolgens zelf
een activiteit kiezen. Hij is een enorme
fan van kabouter Plop en hij kiest dan
ook vaak om een ﬁlmpje of liedje van
Plop te beluisteren. Op het einde van
iedere les mag Michaël een sticker kiezen; hier is hij steeds erg blij mee en hij
kan er achteraf nog lekker mee pronken in de leefgroep!
Michaël, je hebt de eerste maanden in
de school heel goed je best gedaan.
Blijf je verder inzetten en een dikke
knuffel van alle juffen en meesters.
De leerkrachten van BuSO De Wissel

Campusnieuws

Eten is een feest in Zonhoven
Op 16 november 2017 was het weer zover: het tweede evenement van het Healthy Community Project – Special
Olympics ging door in Ter Heide. Deze keer voor de bewoners van Berk en Spar in campus Zonhoven. Hierbij
kon ik weer rekenen op de werkgroep waarin personeel van Ter Heide, externe partners en een studente zich
volop hebben ingezet om samen tot een mooi resultaat te komen.
De bewoners van woonbuurt Berk-Spar
werden ontvangen met een smoothie
in een mooi versierde feestzaal en
sportzaal in campus Zonhoven, samen
met alle genodigden. We konden rekenen op de steun van de burgemeester
van Zonhoven, de vice-voorzitter van
Special Olympics Belgium, de voorzitter van IGL, de Diëtisten Verstandelijke
Gehandicaptenzorg Nederland (DVG),
de Hogeschool UCLL Leuven, ouders
en vele anderen. Ook de pers was
weer aanwezig.
Na het ofﬁciële gedeelte met speeches
en het aansteken van ‘De Vlam van de
Hoop’, was het tijd voor het feestbuffet met aangepaste warme gerechten:
keuze uit 2 soepen, vlees en vis in verschillende consistenties, zalmmousse,
aardappelpuree en ﬁngerfoods van
rijst, erwten en wortelen in verschillende consistenties. Dit alles samen
met 2 sausjes naar keuze. Om 13.30
uur konden de 3 aangepaste sporten
starten: allebal, tafelbal en ligvoetbal.
Elke fysieke activiteit was aangepast
volgens de mogelijkheden van onze

bewoners.
Natuurlijk verdienden de deelnemende bewoners daarna
een echte ‘gouden’
Olympics
Special
medaille met certiﬁcaat! Vol spanning
wachtten ze tot ze
hun eigen medaille
kreoverhandigd
gen. Hierna werd
de Vlam gedoofd en
het dessertenbuffet
geopend. Dit buffet leverde weer heel
wat lekkere en kleurrijke dessertjes
op, waarvan de supporters van andere
leefgroepen ook konden proeven.
Onze bewoners van Berk en Spar hebben zeker genoten, maar ook voor mij
was het genieten om alle tevreden
gezichten te zien en ﬁjne reacties te
mogen ontvangen van de aanwezigen. Heel erg bedankt aan iedereen
die zijn bijdrage heeft geleverd om dit
tweede evenement van het Healthy
Community Project Special Olympics
te doen slagen; op naar het volgende!

Het derde evenement zal plaatsvinden
in Borgloon voor de bewoners van
Brikhof op 1 maart 2018. Ook de Ter
Heide Happening op zondag 27 mei
2018 zal volledig in teken staan van
dit project en Special Olympics. We
verwachten dan weer heel wat bewoners, families en prominente aanwezigen. We hopen dat jullie ook weer
talrijk aanwezig zullen zijn om te supporteren voor onze bewoners!
Diane Buekers,
coördinator voeding
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Campusnieuws Genk

Cambadag 2017
Een geslaagd mountainbike-event voor het goede doel
Op zondag 24 september 2017 ging de jaarlijkse Cambatoertocht door, een mountainbike-event ten voordele van
Ter Heide. De Cambadag is dankzij de vlotte samenwerking tussen Camba, Ter Heide en Wielerclub De Jokers een
succes geworden. Mountainbikers konden weer met volle teugen genieten van het prachtige weer, de mooie natuur en het avontuurlijke parcours.
Zo’n 50 vrijwilligers waren al van 7 uur
‘s ochtends druk in de weer om er een
geslaagde dag van te maken. Even later
kwamen de eerste ﬁetsers in de mistige
ochtend opdagen voor hun toertocht.
We mochten maar liefst 907 ﬁetsers
verwelkomen, waarvan bijna 40 kinderen. Ze kwamen van overal: uit heel
Limburg, maar ook van de Antwerpse
Kempen en Vlaams Brabant.
Mannen, vrouwen en kinderen konden
zich uitleven door 27, 33 of 40 km lang
door de prachtige natuur van het Park
Midden-Limburg te ﬁetsen. Onderweg
konden ze de inwendige mens versterken met verse soep, fruit, een wafel
en sportdrank. Rond 11 uur arriveerden ze terug op Camba en konden ze
zich, na een verkwikkende douche en
ﬁetspoets, rustig op een terras neer-

vlijen en werden ze verrast
door een charmezanger, die
de laatste vermoeidheid deed
wegvloeien. De Grimbergen
en andere dranken laafden
de droge kelen. Pannenkoeken, hotdogs, broodjes en
taart waren in een minimum
van tijd uitverkocht.
We mochten vele positieve
reacties ontvangen over de
organisatie, het parcours, de
stopplaats ... De organisatie
mag spreken van een geslaagde dag.
Samen met onze partners Fietspromo,
Limburgs Landschap en ABN, Wielerclub De Jokers, Camba, onze sponsors
en vrijwillige medewerkers, zijn we er
weer samen in geslaagd om deze Cam-

badag tot een goed einde te brengen.
We kijken nu al uit naar de volgende
editie op zondag 16 september 2018.
Ook dan wordt Camba voor een dag
omgetoverd tot wielerarena. Schrijf de
datum alvast in je agenda!

Wedstrijd G-Paardrijden in Breugelhoeve
Op 16 november 2017 zijn we met 4 bewoners van woonbuurt Woonerf op wedstrijd G-paardrijden geweest in
Peer. Deze wedstrijd is altijd drukbezet en loopt over 2 dagen. De bewoners kijken er enorm naar uit; ze vinden het
paardrijden leuk maar koesteren ook het gezelschap van de talrijke andere deelnemers.
Als eerste mocht Ria starten. Ze deed
goed haar best en ging dan ook verdiend met de overwinning naar huis!
Daarna was het de beurt aan Christiane.
Nog voor ze op het paard zit, zegt ze
altijd al hoe goed ze haar best gaat
doen en dat doet ze ook steeds.
Enkel had Christiane vandaag een
beetje pech met het paard dat ze gekregen had: het dier was slechts 3
jaar oud. Er liep iemand door de gang
waardoor het paard zich verschrok en
de benen nam ... Stoer als ze is reed
ze haar dressuurproef toch verder met
hetzelfde paard ... met als resultaat

6

een mooie derde plaats!
Na de middagpauze was het de beurt
aan de jongens. Alvaro en Carlo zijn
steeds enthousiast! Beiden hebben
dan ook een mooie proef gereden. Het
resultaat was zeer mooi: Carlo pakte
de overwinning en Alvaro volgde met
maar 0.5 % verschil op de tweede
plaats. Na een zeer mooie dag keerden we terug huiswaarts met allemaal
een verdiende medaille!
Nele Vanderlocht,
leefgroepmedewerker woonbuurt
Berk-Spar

Campusnieuws

Het pensioentreintje van
Viviane Luyten is vertrokken ...
We konden, mochten en wilden Vivianes pensioen niet laten passeren zonder een ofﬁcieel moment van afscheid. Als ultieme afsluiter van haar Ter Heidecarrière, kregen we Viviane na al die jaren uiteindelijk toch het
podium op. Het werd een afscheidsshow in retrostijl, waarbij onze bewoners de gelegenheid kregen om op
hun manier afscheid te nemen. Op symbolische wijze overhandigde Viviane een roer met 8 belangrijke boodschappen aan Patrick Surinx, want de sporen van Henisberg en Viviane gaan elk hun eigen richting uit ...
De vele herinneringen zijn veilig geborgen. We stonden stil bij ochtendrituelen, oude foto’s, gekende en
minder gekende anekdotes. De uiteindelijke conclusie was dat Viviane
vanaf november een totaal andere
levensinvulling zou krijgen: de wekker
zal niet meer aﬂopen om 06.15 uur en
ze moet zich geen zorgen meer maken
over de ﬁnanciële uitgaven van iemand
anders. Toch zijn we als woonbuurt
ook erg bekommerd om een veilige

toekomst van onze collega’s: we gaven haar wat goede raad mee in een
BEHO-kistje (Best Eerst Hulpmiddelen
Overwegen) voor noodgevallen, een
wandelkaart en kompas om haar op
het goede pad te houden en ... heel
belangrijk, een mok van KRC, want nu
heeft ze alle tijd om bij een lekkere tas
kofﬁe te mijmeren over de scores van
KRC Genk ...
En op de melodie van Guus Meeuwis
namen we afscheid:

“PAPRIKA CHIPS!” Wat zegt u?
Refrein:
Kedengkedeng kedengkedeng kedengkedeng Kedengkedeng kedengkedeng kedengkedeng oe oe
Elke ochtend vroeg op, het werken begint
Je kofﬁe snel op, een boterham!
Papieren, hele hopen op ’t bureel en in je kast
Lijsten ... weer aangepast
Pampernormen, zakgeld, ze kan er wat van
Hoe zit het nu ... met het begrotingsplan?
Refrein
Het is nu tijd voor je pensioen,
je denkt nu niets meer te doen

Maar dat is helemaal verkeerd
Je wekker niet meer zetten, sta op wanneer je wil
Geen stress meer, voor ons Viviane
Want jouw trein vermindert vaart
Breng nu jouw dromen in kaart
Je komt nu overal met je seniorenkaart
Refrein
‘t is nu tijd voor je pensioen, je denkt nu niets meer te doen
Maar dat is helemaal verkeerd
Je wekker niet meer zetten, sta op wanneer je wil
Geen stress meer, voor ons Viviane ....
Je staat nu op, je neemt je tijd, werken is verleden tijd
Zorgen ... zijn van de baan
Maar ... genieten des te meer, met al je vrienden om je heen
Een uitstap hier een reisje daar, ‘t gaat allemaal
Oesters eten op het strand, voetbaluitslag in de hand
En achter jou vertrekt de trein omdat een trein nou eenmaal
verder moet
Refrein
En wij gaan jou missen en zingen ... nu in koor
Je humor ... en je lach
Viviane bedankt hiervoor!!
Hilde Neesen,
zorgcoördinator woonbuurt Henisberg

Campusnieuws

Dolle pret in vakantiehuis De Dielis
16 oktober 2017, de geur van verse kofﬁekoeken en het getetter van hyperactieve opvoedsters doet de bewoners van Eik
1 vreemd opkijken. Vreemd? Welnee, we gaan op kamp! De bus inladen was moeilijk met een gesloten deur, starten vervelend zonder sleutel ... maar dankzij het rondpunt konden we ’s avonds spaghettisaus eten. Dus eindelijk ... we zijn weg!
Knuffeltje aan de buren, een goeiendag tegen die van ‘de bureau’ en dan op weg naar
vakantiehuis De Dielis, met als tussenstop
een heerlijke lunch met uitzicht op de mooie
velden. Wat een vakantiehuis, wat een tuin
en vooral wat een vriendelijke ontvangst!
Hier gaan we een topweek beleven!
De ene dag kwam een bus ons oppikken
voor een bezoekje aan Farmfun, voor een
poging om een echte boer(in) te worden!
Een kalfje de ﬂes geven en er daarna ook
zelf uit proberen te drinken, zag Nicola wel
zitten. Knuffelen met de kleine konijntjes,
een toertje met de quad ... Maar het hoogtepunt was toch wel om zelf met een grote
tractor te rijden! Wat een unieke beleve-

nis! Verder waren er een wandeling in de
buurt, een shopnamiddag, schommelen
... Ook de alpaca’s van De Dielis zorgden
voor het nodige vertier en knuffelgehalte.
De plaatselijke regenbui voor Koen zal ons
ook nog lang bijblijven. Een rondrit door
de streek met het toeristisch treintje deed
ons allen wegdromen en dankbaar genieten van deze toffe week.
En ja hoor ... we verwenden ons tussendoor met culinaire hoogstandjes, zoals een
Spaanse avond dankzij Agnes en Diane,
een heerlijke kebab als traktatie van Hugo,
pannenkoeken als ontbijt à la Kacie, spareribs ... Honger hadden we niet deze week!
Ook de tussendoortjes en de drankjes

Sprokkelnieuws
Nicky 30 jaar
27 oktober 2017. Eindelijk is het zover; ik word 30 jaar!
Al sinds vorig jaar rond deze tijd was ik hiermee bezig: een dikke fuif geven voor mijn familie en mijn vrienden. Eentje met alles erop en eraan.
Een echte DJ (David) met pop- en dancemuziek. Geen schlagers voor mij!
Colaatjes drinken en socializen met mijn genodigden samen met een sigaretje, meer moet dat niet zijn. En natuurlijk al die prachtige cadeaus; dat
is echt de max! Na aﬂoop van de fuif was ik zo gelukkig dat iedereen zich
zo goed geamuseerd had. Nu op naar de 40, ik kan bijna niet wachten!
Groetjes, Nicky
Johan Nulens, leefgroepmedewerker woonbuurt Linde

vloeiden rijkelijk! De avonden vulden we
met babbels, spelletjes en een quizje onder
de collega’s. ’s Nachts was het af en toe
een feestje in de kamers, maar ach ... dat
vergeten we snel weer.
Het was dan ook snel vrijdag toen taxi
Ludo ons kwam halen. Alles in de bus en
auto geduwd, vertrokken we terug richting Zonhoven. Kwamen we toch wel geen
Quick tegen onderweg ... Dat hadden we
deze week nog niet gehad. Moe maar voldaan genoten we van een laatste lunch en
keerden dankbaar terug naar de Eik.
Marijke Janssens,
leefgroepmedewerker Eik 1

Campusnieuws
Een bewogen maand voor Berg 7
Oktober was een bewogen maand voor Berg 7. We gingen drie dagen op kamp, hebben meegedaan aan Micromix
en actief deelgenomen aan de pensioenviering van Viviane.
Berg 7 op kamp
Ons kamp begon op vrijdag 6 oktober
2017. ’s Middags hebben we eerst nog
lekker gegeten in Berg 7; erna zijn we
vertrokken naar de Euroscoop in Lanaken.
‘Bigfoot junior’ werd gekozen. Met z’n allen hebben we genoten van de ﬁlm en de
lekkere versnaperingen. Dat hoort er nu
eenmaal bij.
Na de ﬁlm zetten we onze koers verder
richting Maasmechelen. Aangekomen op
het vakantiedomein, kreeg iedereen een
kamer toegewezen. Daar konden de bewoners even op adem komen. ’s Avonds
werd er lekkere pizza bezorgd: smullen
maar! Toen de pizza’s op waren, zijn we
naar het belevingshuis geweest op het
domein. De gasten konden daar genieten
van een warmwater-/massagebed, klankschalen en andere muziekinstrumenten.
En niet te vergeten: het virtueel paardrijden en motorrijden. De bewoners konden
plaatsnemen op een trilmatras of een
bok. Door de combinatie van het beeld en
het gevoel, leek het alsof ze echt aan het
rijden waren.
Zaterdagmorgen begonnen we de dag
met broodjes en kofﬁekoeken. Het was
een gezellig ontbijt. Na het rijkelijk ontbijt
vertrokken een paar gasten met begeleiding met de ﬁets. Het werd een mooie
ﬁetstocht door de bos. Uiteraard stopten
we ook om wat te gaan drinken. De thuisblijvers zorgden terwijl voor de voorbereiding van het middagmaal: lekkere hapjes
en croque met sla. ’s Middags kon iedereen dus weer smullen. Nadat het eten
gezakt was, waren de thuisblijvers aan de
beurt voor een ﬁetstocht. Het was een gezellige boel, ook al zat het weer niet altijd
even mee. Zaterdagavond hebben we dan
Chinees uitgehaald. Dit viel ook wel in de
smaak. Wie nog niet moe was, kreeg de
kans om te gaan zwemmen ‘s avonds. De
pret kon niet op in het zwembad! Er was
een glijbaan, bubbelbad, draaikolk en een
groot binnenbad. In het groot bad lagen
planken, ballen ... Voor ieder wat wils.

Zondagmorgen deden we het rustig aan.
Nadat iedereen fris en monter aan tafel
zat, hebben we lekker ontbeten. Toen brak
de zon opeens door. Met z’n allen hebben
we een natuurwandeling gemaakt op het
domein. We vonden paddenstoelen, verstopten ons achter bomen, hebben goed
gelachen en natuurlijk mooie groepsfoto’s
gemaakt. Na de wandeling was het helaas tijd om onze spulletjes in te pakken.
De vakantie zat er bijna op. Toen iedereen
gepakt en gezakt was, reden we met de
bus terug richting Tongeren. Onderweg

treden op een groot podium. Ze mogen
dan dansen, zingen, playbacken ...
Dit jaar waren we geselecteerd om deel te
nemen. Leentje (Berg 7), Ilse (Berg 7) en
Adrianna (Berg 1) waren de gelukkigen.
Samen vormden ze K3 en brachten het
liedje ‘10 000 luchtballonen’.
Samen met Lailah gaven ze een show in
de Limburghal in Genk. Verschillende bewoners en begeleiders van campus Tongeren gingen deze drie waaghalzen aanmoedigen. Het was een geslaagde dag,
zowel voor de deelnemers als voor de an-

stopten we nog in Rekem bij ‘Choko’
om lekker te eten. Iedereen mocht zeggen waar hij/zij zin in had. Het werd weer
een gezellige en lekkere boel. In Tongeren
in Berg 7 wachtte Kim ons al op. Na een
hartelijke verwelkoming met ballonnen en
een stukje taart zat het kamp erop. Het
was leuk met z’n allen en we kijken alweer uit naar volgend jaar. Groetjes van
het kampteam 2017: Dennis, Maryse, Lailah en Wendy.

dere gasten. Naast alle mooie optredens
en muziek, hebben we ook samen lekkere
frietjes gegeten.

Zingen en dansen op Micromix
Op 18 oktober 2017 was het dan weer zo
ver: Micromix. Dit is een evenement waar
mensen met een beperking kunnen op-

Afscheid nemen
Deze maand hebben we ook afscheid
moeten nemen van Vivianne. Met de hele
campus hadden we een groot feest voorbereid om haar te verrassen. Berg 7 heeft
zijn steentje bijgedragen met de Twist.
Leentje, Ilse en Wendy lieten zich van hun
beste kant zien. Het was een mooie viering, maar daar kan je in deze Ter Heide
nieuws meer over lezen ...
Berg 7
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Marleen Baeten met pensioen
Marleen, na 42 jaar dienst in Ter Heide, mag je eindelijk genieten van je welverdiende pensioen. We zouden
graag deze periode even onder de loep nemen en teruggaan naar het jaar 1975.
Belangrijke gebeurtenissen van dat jaar
waren onder andere:
• Microsoft werd opgericht
• treinkaping in Nederland
• einde Vietnamoorlog
• gordelplicht vooraan in auto
• Teach Inn wint songfestival
• Eddy Merckx won dat jaar niet de Tour,
maar Bernard Thevenet wel
• ‘Una paloma blanca’ was dé grote
zomerhit
• Marleen kwam in dienst op 1 september 1975.
De beginjaren van Ter Heide waren echte pioniersjaren; alles moest nog uitge-

vonden worden. Wat in die tijd revolutionair was, is ondertussen al lang weer
achterhaald:
• Het toenmalige MPI werd gebouwd
aan de buitengrens van de gemeente.
Nu denkt men daar heel anders over
en wordt er meer gedacht vanuit integratie.
• Kinderen lagen destijds op ‘softzakken’
op de grond.
• Stoffen luiers en plastieken broeken
werden pas jaren later vervangen door
wegwerpluiers.
• Rolstoelkinderen werden in de bus gehoffen; later kwamen er liften aan de
busjes.
• De omgang met bewoners, zowel medisch als
pedagogisch, moest nog
grotendeels proefondervindelijk uitgevonden worden.
• Leefgroepen hadden destijds 15 tot 18 bewoners.
Marleen heeft deze evolutie en heel wat verhuizingen meegemaakt. Zelf
is ze ook doorheen Ter
Heide verhuisd van Genk

Sprokkelnieuws
‘Ezelen’
Op 13 september 2017 ging Brik 2 ‘ezelen’ in Bilzen bij vzw Asina.
Zowel de ezels als de begeleider verwelkomden ons erg hartelijk.
De bewoners genoten er enorm van om deze dieren te verzorgen,
borstelen, knuffelen en als kers op de taart mochten ze een mooie
wandeling maken met de ezels. De omgeving was erg rustig,
waardoor de hoefjes op de grond een rustgevend geluid maakten. Deze uitstap is voor elke leefgroep, waarin bewoners met een
groot hart voor dieren verblijven, een absolute aanrader!
Melissa Jacobs, leefgroepmedewerker woonbuurt Brikhof
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naar Zonhoven om uiteindelijk via Huis
2 in Huis 4 terecht te komen. Tijdens al
die jaren heeft Marleen steeds het beste
van zichzelf gegeven in het belang van de
bewoners. Activering is altijd een van haar
troeven geweest, wat niet wegneemt dat
ze ook veel aandacht had voor verzorging
en afwerking.
Op Marleen kan je altijd rekenen; ze
geeft haar mening en zal er ook voor
gaan. Zij nam nieuwe medewerkers onder haar vleugels zodat dezen zich ook
goed voelden. Moeilijke gesprekken
werden verlost door wat droge humor,
die iedereen weer op het ontspannen
spoor kon zetten. Dit alles doorspekt
met de nodige cafeïne onder de vorm
van liters tasjes kofﬁe.
Daarom, Marleen, is hier je rapport van
de afgelopen 42 jaren:
Marleen heeft zeer goed haar best gedaan en is over de hele lijn geslaagd met
de grootste onderscheiding en felicitaties van de jury. Doe zo verder in je vrije
tijd! Geniet van je pensioen en weet dat
je nog altijd welkom bent in Ter Heide.
Jouw collega’s

Musical Miss Monnie: een terugblik
In november 2016 kregen we binnen de werkgroep van het rolstoeldansen de vraag of we het zagen zitten om
in september 2017 opnieuw deel te nemen aan een nieuwe musical onder leiding van René Meers, genaamd Miss
Monnie. Deze zou doorgaan in de culturele centra van Bilzen, Hoeselt en Tongeren. Aangezien we in het verleden al
aan verschillende musicals hadden meegedaan, konden we dit natuurlijk niet aan onze neus laten voorbijgaan.
Na het overlopen van het script, samen met
René, kregen we onze 2 liedjes toebedeeld
waar we een leuk dansje op mochten bedenken. Natuurlijk kan je dit niet alleen aan
en na rondvraag in de leefgroepen kon ik
een tiental collega’s warm maken om hieraan mee te doen. Uiteindelijk zag iedereen
het zitten en werd er druk nagedacht over
de mogelijke pasjes en bewegingen die we
hiervoor konden gebruiken. We zijn zelfs
zo mee met onze tijd dat we een WhatsAppgroepje aangemaakt hadden waar al
onze ﬁlmpjes op gepost werden.
Tijdens de eerste maanden van het jaar
werd hier tijdens het rolstoeldansen op

donderdagnamiddag keihard aan gewerkt
en op geoefend. Waar nodig werd er iets
herschreven en bijgestuurd zodat iedereen
het op tijd onder de knie kreeg. Net op
het moment dat het voor iedereen begon
te lukken, kwamen het Zomerfeest en de
welverdiende grote vakantie eraan. Hierdoor werd de musical een beetje aan de
kant geschoven, in ons achterhoofd goed
wetende dat het wel allemaal los zou lopen.
September kwam met rasse schreden dichterbij en de stress nam toe. Want gingen
we wel op tijd klaar geraken voor de eerste
voorstelling? Dus werd er volop geoefend,
geoefend en nog eens geoefend. De kledij moest ook
nog gekozen worden, maar
Liesbeth en Maryse brachten
dit schitterend voor elkaar,
waarvoor dank. Zowel onze
bewoners als het personeel
zagen er fantastisch uit;
ook René zag het helemaal
goedkomen. Na de generale repetitie kwam de eerste echte voorstelling eraan,
namelijk deze voor de spon-

sors. Dit bracht natuurlijk de nodige stress
en spanning met zich mee. Maar alles liep
perfect en vlekkeloos. Iedereen was blij en
gelukkig. Het harde werk werd beloond en
iedereen zag het zitten voor de volgende
optredens. Nadien werd er nog acht keer
met veel plezier opgetreden.
Op donderdag 28 september 2017 werden
de twee laatste voorstellingen gespeeld in
CC De Velinx in Tongeren. Er werd zelfs
een namiddagvoorstelling gehouden voor
de schoolgaande jeugd en nadien werd de
allerlaatste voorstelling met veel show en
plezier afgesloten. In het bijzonder wil ik
nogmaals alle mensen bedanken die hieraan meegewerkt hebben om dit verhaal
tot een goed einde te brengen. Het heeft
ons bloed, zweet en tranen gekost maar
de verdiensten waren niet minder groot.
Deel uitmaken van zo’n musicalgebeuren
vraagt enorm veel inzet van zowel gasten
als personeel. Desalniettemin kijken we
toch weer uit naar een volgende samenwerking tussen KVG Bilzen-Hoeselt en Ter
Heide Tongeren.
Rudy Van Orshaegen,
leefgroepmedewerker Henis 3

Een overkapping voor Jonas
Hallo allemaal! Ik ben Jonas, bijna 30 jaar, en ik woon nu al 3 jaar in Linde 1. Ik ben een jongen die graag uit de
drukte is, maar ik ben ook heel graag met iets bezig. Ofwel zit ik binnen in mijn ontsnappingsruimte te spelen en
naar muziek te luisteren, ofwel ben ik buiten in mijn compartiment. De laatste tijd breng ik het liefst het grootste
stuk van de dag buiten door. Soms kan ik al wat heviger tekeergaan en heb ik nood aan een energieontlading.
Buiten heb ik een ‘vogelnest’, een band,
een schommel en een hangmat. Aangezien
maar de helft van mijn speeltoestellen onder
een dak staat, kan ik de rest niet gebruiken
bij slechter weer. (En geef toe, mensen,
het kan hier in België soms vies doen, hé?)
Dankzij mijn mama, papa én sponsoring van
Carglass en de ﬁrma Bozarc werd een volledige overkapping voorzien, zodat ik nu altijd
droog zit en toch al mijn speeltoestellen kan

gebruiken! Door goede afspraken en communicatie was alles op 1 dag klaar. En ondertussen mocht ik lekker op daguitstap met
mijn ouders. Zo had ik geen last van de drukte. Laat het nu maar regenen en sneeuwen,
ik ben er klaar voor! Dus, mama en papa:
een dikke kus en dankjewel van Jonas.
Filip Reyskens,
leefgroepmedewerker woonbuurt Linde

Campusnieuws Zonhoven
Een speciale verjaardag
Voor zowat iedereen heeft 1 september een speciale betekenis. Deze dag staat symbool voor de start van het nieuwe
schooljaar, een nieuw werkjaar ... Met een ﬂinke portie enthousiasme, nieuwsgierigheid en gezonde spanning mochten
wij op 1 september 2016, na maanden van intensieve voorbereiding, eindelijk de eerste kindjes verwelkomen in Ven 4,
onze nieuwe leefgroep dagopvang autisme in Genk.
Het eerste werkjaar was er een van
ontdekken en groeien. De nieuwe
leefgroep begon met nieuwe kinderen, nieuwe ouders, een nieuw team
en een vernieuwde infrastructuur. We
leerden elkaar kennen, ontdekten de
eigenheid, het karakter en de kwaliteiten van elk kind, elke ouder en
elke collega. We ontdekten wat er
goed werkte in ons aanbod en waar
we nog wat moesten bijsturen. Ons
team gaat elke dag weer op weg om
een waardevol aanbod te bieden aan
onze acht unieke kinderen. En steeds
opnieuw worden we beloond met een
lieve lach, een grappige uitspraak, een
spontane knuffel ...
Als we terugkijken naar de foto’s van
het afgelopen jaar, zien we dat de kinderen letterlijk en ﬁguurlijk gegroeid

zijn. De meetlat
en de weegschaal
geven een hoger
cijfer aan. Bij de
evaluatie van de
eerste ontwikkelingsdoelen merken we dat de
kinderen, allemaal
op hun eigen manier en volgens
hun eigen tempo,
vooruitgang maken.
Onze eerste verjaardag wilden we
dan ook niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Op 1 september 2017 vierden
we feest op onze eigen auti-manier.
Zonder toeters en bellen. Met een ballon aan de voordeur en lekkere chips

tijdens het snackmoment. Net zoals
onze kinderen het graag hebben, zodat zij zich goed voelen.
Caat Lycops,
leefgroepmedewerker Ven 4

Cake Smash Kian
Wat als ik superhard geïnteresseerd ben in de wereld rond mij, mij alles boeit en ik echt met alles iets wil en
kan doen? Wat als ik niet met mijn vingers in mijn eten mag zitten, maar dit toch graag wil doen? Wat als ik in
november verjaar en 12 jaar word? Wat als ik mijn betoverende glimlach eens zou proberen in te schakelen om
toch iets te forceren hier in mijn leefgroep?
Zo gezegd, zo gedaan ...
The place to be: leefgroep
Huis 2 voor een Cake
Smash. Now it’s for real.
Ze zetten hier ook nog een
cake pal voor mijn neus.
Echt? Even checken ... Ja,
ze menen dat hier ook nog!
Eerst voorzichtig mijn rechterhand er eens in duwen.
Dan mijn andere hand ook
maar omdat het zo plezant
is. Voor jullie getest: met
beide handen deze cake gebruiken als drumstel is een
echte aanrader! Tussendoor
even mijn vingers aﬂikken,
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stukje cake in mijn mond duwen en
ik kan weer vrolijk verder doen. Dolle
pret is dat hier voor mij. Natuurlijk mag
mijn beste vriend, meneer de badeend, niet ontbreken op dit geweldige feestje. Ook hij mag van mij mee
smullen van de cake.
Na een halfuurtje schiet er niks meer
over van mijn cake, maar hey ... Ik heb
me alvast superhard geamuseerd deze
namiddag! Dus, liefste opvoedsters
van Huisje 2, doen we dit volgend jaar
opnieuw? Please?
Gegroet,
jullie kersverse 12-jarige,
Kian De Keyzer

Campusnieuws

Zevenjarige samenwerking tussen
De Akkerboom en Ter Heide
Dag allemaal, mijn naam is Thomas. Sommigen kennen mij als begeleider van activiteitenboerderij ‘De Akkerboom’ in
Linde-Peer. Samen met Monique, de dochter van boer Jos en Celine (Moeke), stellen wij De Akkerboom open voor verschillende doelgroepen. In oktober 2010 begon de samenwerking met 5 jongens van Ter Heide. Elke woensdagvoormiddag, weer of geen weer, kwamen de jongens met begeleiding naar de boerderij om mij en Jos, de boer, te helpen.
In De Akkerboom vinden wij het belangrijk om iedereen maximaal te stimuleren
in zelfstandigheid en zelfredzaamheid
via: een gestructureerd verloop van de
dag, een op de jongeren afgestemde
ﬂexibele begeleidingsintensiteit met
respect voor ritme en eigenheid van
de deelnemers en een zeer gevarieerd
aanbod van activiteiten met aangepast
werkmateriaal. Er is van alles te doen
en van alles te beleven: werken in het
bos, dieren verzorgen, onderhoud van
de boerderij, klussen, zaaien, oogsten,
onkruid wieden, hakselen, blaadjes harken, groenten snijden ... Bij alles wat

hier moet gebeuren, worden de jongens
betrokken. Wij geven ze ook de ruimte
om met de dieren te knuffelen, op de
tractor te zitten en nieuwe ervaringen
op te doen zoals werken met enkele onbekende machines en het proeven van
zelfgekweekte producten.
Na het werk is het de gewoonte om af
te sluiten met een zelfgemaakte wafel
van ‘Moeke’ en een drankje. Ook een
babbel rond de tafel hoort erbij. Dat tovert altijd een glimlach op het gezicht
van de jongens. Zeker in de winter als
het buiten koud is en wij na het werk
binnen aan de kachel van een warme

chocomelk mogen genieten.
Nu, 7 jaar later, komen er afwisselend
13 jongeren, nog altijd op woensdag,
naar ‘De Akkerboom’ om te helpen.
Sommigen komen in de voormiddag,
anderen weer in de namiddag. Het werk
is nog altijd hetzelfde op het ritme van
de seizoenen, alleen zijn er meer nieuwe
gezichten van jongeren en hun begeleiders. Wij, het team van De Akkerboom,
zijn nog altijd blij dat jullie komen helpen op onze activiteitenboerderij.
Groeten, Monique, Thomas en een
dikke poot van Battle

Sprokkelnieuws
Rechtzetting data activiteiten
Door kalenderproblemen bij Fietspromo is de datum van onze jaarlijkse mountainbiketocht tijdens de Cambadag verschoven van
30 september 2018 naar 16 september 2018. Door de late wijziging staat de oorspronkelijke datum wel nog steeds vermeld in
de nieuwste Ter Heidekalender 2018. Vergeet dus zeker niet deze datum zelf aan te passen op jouw persoonlijke kalender.
Ook het Heilig Vormsel zal niet doorgaan in 2018. Gelieve hiermee rekening te houden. Ook deze datum staat nog vermeld
in de Ter Heidekalender 2018.
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Ze zagen dat het goed was ... opening Hof 1
Met de werking van de dagopvang voor kinderen met autisme is Brikhof stilaan al vertrouwd. Dat was de groep die in
januari 2014 zijn intrek nam in de therapielokalen van het hoofdgebouw en de activeringslokalen op de bovenverdieping van de Meers. Ze waren dan ook blij met de aankoop van de woning net tegenover het secretariaat. De technische
dienst paste de woning volledig aan, wat geen sinecure was! In september is het huis gefaseerd in gebruik genomen
en op 10 november 2017 opende minister Vandeurzen het ofﬁcieel tijdens de feestelijke opening.
Werken met personen met autisme is
maatwerk. Voor het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap (VAPH)
is dit ook een van de prioritaire groepen
die weerhouden zijn voor het beleid. Het
was in die context dat minister Vandeurzen
zelf bereid was om het nieuwe huis Hof 1
ofﬁcieel te openen. Het gebeurt niet vaak

dat we een minister over de vloer krijgen.
Van deze gelegenheid werd dan ook gebruikgemaakt voor een onderhoud met
een afvaardiging van onze ouders, onder
leiding van René Meers en Rita Jaenen, de
directie en de voorzitter van IGL. Er werd
lang gesproken over het beleid van de minister en de gevolgen voor de instelling en
de ouders.
Een nieuw huis met gepersonaliseerde invulling
vraagt ook om een afgewerkte tuin. Niet alleen
omdat het mooi oogt in
de wijk; in de werking
van het huis heeft de
tuin ook écht een functie. Rotary Borgloon
Haspengouw had zich
bereid verklaard om de
sponsoring van de tuin

op zich te nemen. Ook zij waren op vrijdag 10 november onder de genodigden,
die geduldig wachtten op de komst van de
minister en afgevaardigde ouders.
In de sportzaal zijn na het onderhoud met
de minister nog de gebruikelijke woordjes
uitgesproken. De minister bevestigde daar
onder meer het belang van de opening
van Hof 1. De burgemeester van Borgloon
was in het traject van de aankoop ook een
loyale partner en mocht nu de minister bijstaan bij het doorknippen van het lint in de
leefgroep. In kleine groepjes was daarna
nog een geleide rondleiding in het nieuwe
huis gepland. Zelf mocht ik met de laatsten
mee: met gepensioneerde directieleden Rik
en Mathieu, Bart Hiemeleers namens de
Specials ... en ze zagen dat het goed was.
Guido Massonnet,
coördinator campuswerking Zuid-Limburg

Hoezo? Dave mag naar Clouseau
Kom erbij en dans ...
Ja hoor, wij namen deze kans.

Moe en voldaan vertrok Dave terug naar Huisje 4,
hij ging slapen met een grote portie plezier.

Op donderdag 12 oktober 2017 was de dag gekomen,
waar Dave al heel lang lag van te dromen.

We willen nu nog even laten weten,
1000 x dank je wel aan Kari, personeel C-Mine, het hele
team van Clouseau en de familie van Dave.
Deze avond zullen we nooit vergeten!

Met zijn 2 hostessen aan zijn zij,
vertrok onze “Heer” vrolijk en blij.
Als een echte prins werd hij in C-Mine ontvangen,
een persoonlijke gids bracht ons door alle gangen.

Dave, Annelies, An
Huisje 4

Bij o.a. Anne, Brandweer, Wil niet dat je weggaat,
telkens verscheen een big smile op Daves gelaat!
Elk nummer klonk heel bekend in de oren,
zelfs het late uur kon hem niet storen.
Dave beleefde DE avond van zijn leven,
het heeft hem de nodige adrenaline gegeven.
Zijn 2 hostessen regelden nog even een leuk moment,
samen met Koen op de foto, wij waren super CONTENT.
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Stichting Zin organiseert Care Day in Ter Heide
Stichting Zin organiseert al meer dan 13 jaar evenementen voor bedrijven die zich actief willen inzetten voor goede
doelen. Ook voor Janssen Pharmaceutica organiseert Stichting Zin jaarlijks ‘Care Days’. Daardoor kregen 14 medewerkers van Janssen de mogelijkheid om te helpen op de dierendag van Ter Heide op 6 oktober 2017. Het bedrijf zorgde
niet enkel voor helpende handen, maar voorzag ook budget om de activiteiten op de dag zelf uit te voeren. Dit jaar kon
Ter Heide dankzij dit extra budget snoezeldieren huren en werd een suikerspinmachine aangeschaft. Ook de vieruurtjes
namen de werknemers van Janssen voor hun rekening.
Voor Ter Heide was het een zeer aangename ervaring. De bewoners hebben
enorm genoten van al het lekkers en
natuurlijk van de enthousiaste één op
één begeleiding. En ook de snoezeldieren hebben zeker indruk gemaakt. Het
werd een zeer geslaagde dierendag,
maar hoe hebben de medewerkers van

Janssen Pharmaceutica hun Care
Day ervaren?
Janneke vertelt: “Als ik mijn impressie van de Care Day in Ter
Heide campus Zonhoven in 1
woord zou moeten omschrijven,
dan zou ik ‘warm’ zeggen. Een
mooie locatie, ﬁjne, kundige begeleiding en vrolijke
bewoners. Ik vond
het een eer om hier
even deel van uit te
maken en het was
me dan ook een genoegen
om een klein beetje mee te
helpen om er een mooie
dag van te maken.”
En ook Franziska heeft ervan genoten: “De Care Day
in Ter Heide was een heel
nieuwe ervaring voor mij.
Ik vond het heel mooi om

te zien hoe de gasten begeleid werden
door het personeel en hoe ze ook met
ons interageerden. Het is altijd weer
kostbaar om te zien hoe blij ze zijn, hoe
makkelijk je ze blij kan maken. En dat
geeft zo veel terug!”
We kunnen dus terugblikken op een geslaagde dierendag en een ﬁjne samenwerking met Stichting Zin en de medewerkers van Janssen Pharmaceutica.

Campusnieuws
Grote commotie door onschuldige busjesactie
Dat wij binnen de dienst communicatie al eens een stoot uithalen, mocht blijken uit onderstaande actie. Voor een bepaalde (vanwege verrassingseffect nog niet nader te vernoemen) doelstelling wilden we zoveel mogelijk medewerkers
in beeld brengen tijdens een welgekozen moment. Wat was er meer geschikt dan een oproep te doen voor de bekende
‘hoeveel-personen-kunnen-in-een-busje-truc’?
De anciens onder ons kenden dit moment nog goed van vele jaren geleden
tijdens de pensioenviering van Jean
Vanempten. De medewerkers van de
verschillende campussen streden toen
in oud Romeinse stijl voor de titel van
sterkste campus. Het was bijzonder
lachwekkend om nadien de beelden,
die Rik Spaepen maakte, te zien. Wat
een ongelooﬂijk aantal mensen geraakten in zo’n Ter Heidebusje ... En nog
grappiger, hoe geraken ze eruit!? Het
ging gepaard met gelach, gegier en de
nodige elleboogstoten!
Deze keer organiseerden we geen groots
opgezet Romeins spel. We deden gewoon een oproep – en ik geef toe, het
werden oproepjes met nodige aandrang
– om zoveel mogelijk mensen te verzamelen om in de busjes te kruipen. Dat er
in Ter Heide zo’n competitiegeest heerste, konden we niet vermoeden! De welbekende oproep was maar amper vertrokken of we werden al bestookt met
telefoontjes of het wel degelijk overal
hetzelfde busje betrof. En ‘de kleinste
campus’ had wat bedenkingen omdat
zij met minder medewerkers deze strijd
moesten aangaan! Na geruststelling van
onze kant, dat het echt niet zo’n drama
was en dat iedereen de collega’s maar
extra moest stimuleren om aanwezig te
zijn, keerde de rust weer in Ter Heideland ... Of dat dachten we toch.
Men reageerde massaal op onze oproep en er kwamen veel medewerkers
op het afgesproken moment naar de
welbepaalde campus. Het werd een
leuke bedoening. Het enthousiasme en
de creativiteit van sommige campussen
was geweldig, andere campussen probeerden nieuwe ‘stapeltechnieken’ uit,
om toch maar met zoveel mogelijk mensen in het busje te geraken.
Nadien werden we bestookt met de
vraag wie er nu ‘gewonnen’ had en

welke prijs de winnende campus in de
wacht mocht slepen. Groot was onze
verbazing over de massale reactie toen
de uitslag in cijfers en percenten werd
meegedeeld. Het zorgde bijna voor
een overbelasting van het netwerk!
Vooral de mails met ‘Ik volg Stephanie
voor 100 % ...’ waren niet te tellen!
Als er een moment is waarop we konden spreken van grote verbondenheid
en teamgeest binnen Ter Heide, was
het wel in de dagen na de ‘uitslag’.
Dat het toevoegen van die percenten
zo’n mailverkeer zou veroorzaken,
hadden we niet kunnen denken. Aangezien deze ook het enthousiasme in
kleinere campussen mooi weergaven,
beslisten we deze (louter informatief)

toe te voegen.
Toch moeten we iedereen een beetje
teleurstellen. Alhoewel er nog een leuke verrassing beloofd werd, is dit een
gedeelde prijs om alle aanwezigen te
bedanken voor hun inzet. Het moment
voor deze verrassing komt stilletjes aan
dichterbij, maar voorlopig moeten jullie nog even geduld uitoefenen. Het
werd een leuke actie (dat vonden wij
toch alvast) en we zijn oprecht blij dat
zoveel medewerkers eraan deelnamen.
Eén ding is zeker, de Ter Heidegroepsgeest leeft!
Hilde Kubben,
verantwoordelijke stagebeleid &
externe communicatie

De actie in cijfers:
•
•
•
•

Borgloon: 15 deelnemers
Tongeren: 36 deelnemers
Genk: 54 deelnemers
Zonhoven: 27 deelnemers
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Ter Heide, De ‘Fietsvrienden Hasselt’ en Bokrijk:
een winnende combinatie!

Oplossing p.31: Dirk Brans, bewoner Woning 40, campus Zonhoven

Voor en achter mij hoor ik blije kreten: de snelheid en de wisselende omgeving ontlokken af en toe korte en vaak
pittige reacties aan de bewoners van Ter Heide. Die zitten voor ons, veilig vastgegespt in de vaste ﬁetsstoel of comfortabel in hun eigen rolstoel op het voorplateau van de elektrische ﬁets. Zo zien ze alles goed en glijden ze door de
natuur terwijl op de mooiste dagen van het jaar de warme rijwind hun gezicht streelt. We rijden rustig met de speciale
ﬁetsen in konvooi door Bokrijk. Links en rechts blijven wandelaars lachend staan om te wuiven. De zon schijnt, de
vijvers glinsteren in het zonlicht, de sfeer is opgewekt. Een prachtige dag!
Eigenlijk is de kennismaking met Ter Heide
begonnen in de Limburghal in Genk tijdens de 50+ Expo in oktober 2016, waar
één van onze bestuursleden een afgevaardigde leerde kennen van Ter Heide. Zijn
aandacht was getrokken door enkele aangepaste elektrische ﬁetsen die zij op hun
stand tentoongesteld hadden. Met deze
speciale driewielers wordt op regelmatige
basis, indien er voldoende ﬁetsvrijwilligers
beschikbaar zijn, rondgereden met de bewoners van Ter Heide.
De Fietsvrienden Hasselt waren toen voor
2017 aan het uitkijken naar een sociaal
project dat in de lijn lag van hun clubdoelstellingen: een goed doel steunen dat aansluit bij de ﬁetsactiviteit.
Het enthousiasme van de aanwezige personeelsleden op de beursstand en hun
zoektocht naar geschikte ﬁetsvrijwilligers
gaf ons bestuurslid meteen het gevoel dat
we hier de “perfect match” hadden gevonden. Op het slotfeest van ons zomerseizoen stelde ons bestuurslid zijn project
voor aan de leden die het met veel applaus onthaalden. Met Hilde Steegmans,
de activiteitencoördinator van Ter Heide

Genk, werd vervolgens een jaarplanning
2017 opgesteld. Vrijwilligers meldden zich,
beurten werden vastgelegd, routes werden
uitgewerkt ... die voor de hand liggend
waren, met Bokrijk vlakbij! Een hele logistieke organisatie kwam op gang, zowel bij
Ter Heide als bij De Fietsvrienden!
Bij aankomst in Ter Heide, worden onze
vrijwilligers aan de hoofdingang opgevangen door Hilde of één van haar medewerksters. Vandaar gaat het naar de ﬁetsenstalling waar de ﬁetsen - goed nagekeken en
volledig opgeladen - staan te wachten. De
bewoners zijn dan ook net aangekomen
en staan klaar om veilig vastgemaakt te
worden. We begeven ons op weg onder
leiding van onze ritmeester. Een eindje
ﬁetspad om te starten en dan .... Bokrijk!
De bewoners van Ter Heide hebben alle
leeftijden en de één is actiever dan de andere, maar we voélen gewoon dat ze dit
geweldig vinden! Sommigen zijn stil, anderen roepen en groeten de nieuwsgierige
wandelaars! Af en toe moet er gestopt
worden: een gordel bijspannen, een muts
rechtzetten – op koudere dagen, want het
zomert maar kort – of een houding cor-

rigeren... De ﬁetsen zijn ook niet allemaal
even gemakkelijk te besturen, het is een
hele klus om de nauwe of schuine doorgangen te nemen, plots versnellen moet
vermeden worden, Safety First!
Na ongeveer een uurtje voorzichtig door
Bokrijk cruisen aan lage snelheid is de rit
voorbij. De bewoners thuisbrengen, wuiven, de ﬁetsen stallen, de stopcontacten
verbinden... Dan nog een kofﬁe en wat
nababbelen met de coördinatrice Hilde
en haar medewerksters. Wij hebben een
goed gevoel: Ter Heide en zijn bewoners
liggen ons nu méér dan ooit voorheen
nauw aan het hart.
Onze gangmaker en projectmanager was
Mathieu Giudice, destijds secretaris van de
Fietsvrienden Hasselt. Enthousiaste vrijwilligers waren afwisselend: Irène Vuylsteke,
Miet Vuylsteke, Lieve Vanderheyden, Els
Vandeweyer, Sabine Maldoy, Mathieu
Giudice, Eddie Frederix, Marc Bosmans,
Dominique Lemmens, Marc Missoul,
Francis Vroonen, Patrick Fryns, Danny
Bielen, Rudi Jackmaert, Ghislain Smets,
André Bulen, Lawrence Silva, Carl Dierckx,
Fred Elewaut en Jan Claes.

Campusnieuws
Kienavond woonbuurt Brikhof
Op vrijdag 17 november 2017 zetten we om 19.00 uur de deuren op, in de hoop minstens het aantal deelnemers van
onze eerste editie in 2016 te evenaren. Druppelsgewijs stroomt het volk binnen, ook vele gezichten die we helemaal
niet kennen. Dit zijn dan zeker de ‘fervente kieners’.
Bij het binnenkomen kan iedereen de
prijzentafel bewonderen. We hebben
ook dit jaar weer ons best gedaan. Uiteraard dank aan de mama’s die zich
ook dit jaar weer enorm hebben ingezet
bij het ophalen van de prijzen. Iedereen
die een kienkaart koopt, krijgt ook een
tombolanummer. Tijdens de pauze worden er 15 nummers getrokken; deze
mensen krijgen dan een verrassingscadeau. Tegen iets voor acht neem ik samen met Ille plaats aan de tafel om de
kienavond te starten. De zaal zit goed

vol, met 145 deelnemers hebben we
zelfs meer deelnemers dan vorig jaar en
daar zijn we uiteraard blij mee. Ik begin
met een welkomstwoordje en lees even
het reglement voor dat wordt toegepast.
Er komt nog iemand snel vragen of het
mogelijk is om de nummers ook in het
Frans af te roepen, aangezien er enkele
Franstalige deelnemers zijn in de zaal.
Gelukkig vormt dit geen probleem voor
mezelf als bewoner aan de taalgrens.
Eddy dankt me dan ook hartelijk na de
kienavond dat zijn Frans weer eens is

bijgeschaafd; graag gedaan Eddy.
En zoals het hoort bij een kienavond is
de spanning soms te snijden. Deelnemers die op één nummertje staan ... en
dan valt dat nummer maar niet. Na ongeveer twee uurtjes kienen wil iedereen
eens even opstaan van zijn stoel, even
een hapje eten en een drankje consumeren. Op het einde van de pauze heeft
de onschuldige hand van Ille 15 gelukkige winnaars getrokken die een leuke
verrassing in ontvangst nemen. Ik zag
dat iedereen in de zaal met spanning zat
te luisteren in de hoop bij de winnaars
te zijn, geweldig!
Na nog eens twee uurtjes fervent kienen
zitten we op het einde van onze avond
en zijn al de prijzen uitgedeeld. Ik dank
iedereen voor zijn aanwezigheid en nodig iedereen nu al van harte uit op onze
kienavond in 2018. Iedere deelnemer
krijgt bij het verlaten van de zaal nog
een schaaltje appels. Dat had Gerda
Pierlet voor ons geregeld. Dus niemand
is naar huis gegaan met lege handen.
Cynthia Gilissen, campusondersteuning
woonbuurt Brikhof

Sprokkelnieuws
Hoog Heilig bezoek in het Ven
‘Sinte Sila’ verraste haar vrienden en begeleiders met een blijde intrede
in het Ven als Sinterklaas.
Sila volgt sinds september 2017 Onderwijs aan huis, net als 22 andere kinderen
in Ter Heide. Ze kwam verkleed terug na een uurtje onderwijs, waarin Sila kon
genieten van het thema ‘Sint en Piet’. Zowel de juf als Sila wilde het plezier dat ze
beleefd hadden delen met de anderen. De kinderen en het personeel van Ven 1
verwelkomden Sinte Sila met het alom gekende liedje ‘Dag Sinterklaasje’. Sila was
in haar nopjes en genoot van de ﬁjne aandacht.
Aan alle kinderen een heel ﬁjn Sinterklaasfeest gewenst!
Groetjes van de Juffen Onderwijs aan huis

19

Campusnieuws / organisatienieuws

Ter Heide Zonhoven zoekt VMS-Piet
Ter Heide Zonhoven was op dinsdag 28 november 2017 druk bezig met sollicitatierondes. Sinterklaas’ VMS-Piet (beter
bekend als Bakpiet) ging namelijk op pensioen en er moest dringend een opvolger gevonden worden. Alle leefgroepen
mochten solliciteren voor deze nieuwe vacature en iedereen stak dus zijn beste beentje voor.
Er waren natuurlijk wel een paar functievereisten waar de nieuwe VMS-Piet aan
moest voldoen. Hij of zij zou instaan voor
het bakken van allerlei lekkernijen voor de
bewoners van Ter Heide en moest zorgen
voor netheid in de keuken en voor de afwas. Nog belangrijker was een bewonersgerichte ingesteldheid en bij voorkeur ervaring met VMS (Voor Meer Smaak, Veel
Meer Suiker). Persoonsgerichte competenties waren onder anderen:
• telkens zoeken naar nieuwe Sinterklaas-/
speculaasrecepten en regelmatig bijscholen bij Piet Huysentruyt,
• zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden
• gevoel voor ritme en ambiance.
Hiertegenover stond een contract van on-

bepaalde duur in een hechte organisatie met een aangename en inspirerende
werksfeer, onder leiding van de Sint.
Elke woonbuurt mocht een kandidaat afvaardigen die streed voor de titel van VMSPiet en moest deze aan Sinterklaas presenteren. De kandidaten moest bovendien
aan de Sint bewijzen dat zij goed konden
dansen. De Pieten en leefgroepen deden
allemaal een dansje dat paste in het thema
‘eten’. De Berk bracht bijvoorbeeld een
mooie interpretatie van Lollipop. De Chocolate-Song van het woonerf werd gesmaakt,
alsook de Pizzasong van de Eik en het zeer
ritmische optreden van de bewoners van de
Linde. Ook een taart bakken behoorde tot
de opdrachten die de kandidaten tot een
goed einde mochten brengen. Deze taar-

ten zagen er stuk voor stuk heel erg smakelijk uit. Sinterklaas vond dan ook dat alle
kandidaten in aanmerking komen voor een
contract als nieuwe VMS-Piet!
De Sint zal zeker niet zonder speculaas en
marsepein vallen dit jaar!
Hilde Steegmans, ergotherapeut Zonhoven
en activeringscoördinator Genk

Zand, beton & staal
Zand, beton en staal zijn maar 3 van vele soorten materialen die er nodig zijn om de nieuwbouwen op te trekken, maar
het zijn wel de meest zichtbare op dit moment. Wie nog recent op de campus in Zonhoven geweest is, kon niet langs
de 2 immense zandhopen kijken die momenteel het centrale grasveld in beslag nemen.
In het totaal is er 7 870 m3 grond uitgegraven, wat overeenkomt met 265
vrachtwagens! Maar deze grond is niet
afgevoerd omdat ze ook gebruikt zal
worden voor de weder aanvulling van
het terrein. De nieuwe gebouwen zullen namelijk een dikke halve meter
boven het bestaande grasplein beginnen. Gezien de hoge grondwaterstand
in campus Zonhoven zullen alle kelders,
zowel de diepe als de kruipkelders, volledig volgestort worden. Daarvoor hebben
we dus eerder genoemd beton en staal
nodig. De hoeveelheid staal die er in het
totaal voor de gebouwen nodig zal zijn,
bedraagt 495 870 kg. Dat verklaart voor
velen waarschijnlijk die torenhoge stapels
van wapeningsnetten en massieven van
wapeningskorven. Deze hoeveelheid is

niet alleen nodig voor de sterkte, maar
ook als tegengewicht voor de opwaartse
waterdruk.
Ondertussen zijn ook de leidingen voor
het BEO-veld geplaatst. Een BEO-veld is
het simpelste uit te leggen als een omgekeerde frigo. Bij een frigo wordt er
binnenin koude opgewerkt en achteraan
warmte afgegeven via de rooster. We zullen dus de koude uit de grond halen via
leidingen in de grond waarbij we warmte
kunnen creëren binnenin. Om voldoende
warmte te kunnen genereren zijn er 56
buizen tot op een diepte van 150 m geboord. Meer speciﬁek 24 stuks voor de
nieuwe dagopvang en 32 stuks voor de
woningen.
Op het moment van publicatie zullen de
2 torenkranen hoog boven de campus

uitsteken. Dit gaat de ruwbouw nog een
versnelling hoger doen schakelen. Het is
namelijk zo dat verwacht wordt dat de
werken van aannemer Houben dit jaar
nog klaar zullen zijn! Dus laten we hopen
op een zachte en droge winterperiode.
Voor de rest had ik nog graag even de
hele campus Zonhoven bedankt voor het
ﬂexibel opstellen tijdens de werkzaamheden. De bouwwerken stuurden de
normale werking wat in de war, maar er
werd toch constructief meegedacht aan
oplossingen. Gezien we nog maar aan
het begin van Fase 1 van ons Masterplan
zitten, hoop ik dat we deze trend kunnen
verderzetten in de toekomst.
Erwin Dilissen,
coördinator projecten en logistiek

Organisatienieuws
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Portretfotografe Joke Timmermans fotografeert
bewoners voor kalender 2018
In 2017 startten we in Ter Heide met de opmaak van een kalender waarin de bewoners centraal stonden. Het
idee erachter was onze bewoners en Ter Heide wat meer naar buiten te brengen. Dankzij de sprekende foto’s van
portretfotografe Joke Timmermans, werd het een mooi geheel.
In Ter Heide zijn geen twee bewoners
hetzelfde. Iedere bewoner heeft een
eigen persoonlijkheid en verhaal. Een
selectie van die (kort)verhalen is verzameld in deze nieuwe kalender en
komt tot leven op de prachtige foto’s
van Joke Timmermans. Op deze manier willen we iedereen de kans geven
om onze bijzondere bewoners beter
te leren kennen. Als je dus nog op
zoek bent naar een origineel kerst- of
nieuwjaarsgeschenk, hoef je niet verder te zoeken. Voor 5 euro kan deze
kalender van jou zijn. Daarmee steun
je Ter Heide én beschik je meteen
over een handig overzicht van alle
Ter Heideactiviteiten voor 2018. De
kalender is verkrijgbaar op de secretariaten van de campussen in Genk,
Zonhoven, Tongeren en Borgloon.
Wil je graag een kalender
reserveren?
Dat kan door telefonisch contact op
te nemen met het secretariaat van

jouw campus, of via mail naar:
secretariaat.genk@terheide.be
secretariaat.borgloon@terheide.be
secretariaat.tongeren@terheide.be
secretariaat.zonhoven@terheide.be
Reserveren
kan
tot
en
met
31/01/2018. Afhalen is mogelijk
vanaf 3 werkdagen na de reservatie
tijdens de kantooruren aan het secretariaat waar je de reservatie plaatste.
Ouders/familieleden van bewoners
kunnen de kalender via de leefgroep
ontvangen.
Betalen kan cash bij afhalen aan het
onthaal of door het totale bedrag
te storten op het rekeningnummer
BE21 0910 1109 4203 op naam van
Ter Heide met de mededeling “Verkoop kalender 2018 + volledige naam
bewoner + naam leefgroep”. De bestelling is pas geldig na betaling.
Doe je liever een gift, maar wens je
de kalender niet te ontvangen, vermeld dan in de mededeling “Steun

kalender 2018 + familienaam + naam
leefgroep”.
Hilde Kubben, verantwoordelijke
externe communicatie & stagebeleid

Sprokkelnieuws
Bewoners Ter Heide op bezoek bij de Sint in Zonhoven
Kiwanis club Zonhoven Sonuwe organiseerde dit jaar voor het zesde jaar op rij de intrede van de Sint in Zonhoven.
Ook dit jaar waren de bewoners van Ter Heide weer uitgenodigd. Op zaterdag 25 november 2017 stonden de dames van het Woonerf paraat.
Om 13.30 uur arriveerden vier dames van woonbuurt Woonerf in het centrum van Zonhoven, klaar om een eerste
blik te werpen op de Sint. De goedheiligman deed zijn intrede voor de hoofdingang van het gemeentehuis en
ging daarna verder naar het Sinthuis. Om 14.30 uur was daar voor onze bewoners een persoonlijke begroeting
met Sinterklaas voorzien. Dat viel natuurlijk in de smaak! Het hele Sintgebeuren viel zeer goed mee en vooral het
Sinthuis had veel bekijks. De dames van het Woonerf kijken er alvast naar uit om dat volgend jaar ook te mogen
ontdekken.
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Overleg leidinggevenden 18 oktober 2017
Van goede voorbereiding tot uitstekend resultaat

Dat een goede voorbereiding essentieel is, hebben we nog eens gemerkt op het overleg leidinggevenden. Tijdens de
pauze stond een droneopname gepland, waarrond een heel mysterie werd opgebouwd. Niemand mocht weten waarvoor deze opname uiteindelijk gebruikt zou worden.
De medewerkers communicatie gingen
aan de slag om alles in goede banen te
leiden. Het zoeken en vastleggen van iemand die de droneopname kon maken
was nog de gemakkelijkste opdracht.
Spannend werd het toen de drie dames,
gewapend met bakstenen en een plannetje het logo van Ter Heide wilden uittekenen op de grote grasvlakte aan de
feestzaal in Zonhoven. Een houten meter
werd erbij gehaald, cirkels werden nauwgezet met bakstenen uitgestippeld, hogere wiskunde werd hierbij niet geschuwd
... Als enige man stond ik er bij en keek
er naar, overdonderd door zoveel vernuft
en inzicht!
Tijdens de pauze van het overleg leidinggevenden was het dan zover. Na even
gewacht te hebben tot de ‘mist’ was opgetrokken, mocht iedere aanwezige medewerker bij een baksteen plaatsnemen.
De opnames verliepen vlot, al waren er
hier en daar wat kale plekken te zien op
de opnames (niet afkomstig van de dorre
plekken in het gras, maar van de heren
op leeftijd, mezelf meegeteld). De weer-

kundige ‘mist’ was dan wel opgetrokken,
maar de bedoeling van het hele gebeuren
werd niet verklapt. Tot op heden zijn we
nog altijd in het ongewisse, hetgeen voor
sommige (vrouwelijke) collega’s toch wel
erg moeilijk is.

communicatie naar voor geschoven. Ze
heeft kort het door haar ontwikkelde
communicatieplan toegelicht.

• De voorstelling van onze nieuwe directeur ﬁnanciën/ICT: Geert Clijsters.

• De opname van bewoners met gedrags- en emotionele stoornissen. Ter
Heide blijft inzetten op de opvang en
begeleiding van deze erg kwetsbare
doelgroep. Woonbuurt Heuvel (campus
Genk) engageert zich om de begeleiding van deze kinderen verder uit te
bouwen. Dit brengt natuurlijk een aantal personele en infrastructurele wijzigingen mee, die verder uitgewerkt zijn.

• De koppeling van de onderhoudsmedewerkers aan de leefgroepen. De
onderhoudsmedewerkers worden als
volwaardig teamlid in de leefgroepen
ondergebracht.

• Het doorrekenen van onkosten rond
het wasgebeuren. Het hele proces,
gaande van het in de was doen van een
kledingstuk tot het aanbieden van de
waskost via factuur werd toegelicht.

• Een ﬁlmpje van het Healthy Community Project Special Olympics werd getoond.

• Het toekomstperspectief IGL/Ter Heide.
Het afgelegde traject is toegelicht en
is eerder ook al geduid in Ter Heide
nieuws.

Het overleg leidinggevenden zelf was zoals steeds natuurlijk ook goed voorbereid
in elkaar geknutseld, met als belangrijkste
thema’s:

• De voorstelling van de nieuwe coördinator communicatie: Kari Feys. Kari
wordt als centraal aanspreekpunt voor

Romain Doumen,
kwaliteitscoördinator

Medewerker in de kijker

Campusnieuws

Kari Feys

Coördinator communicatie en positionering
Dag allemaal, de meesten onder jullie kennen mij intussen wel via mail of van ziens. In november 2016 begon ik in Ter
Heide als communicatieverantwoordelijke a.i. ter vervanging van Hilde Kubben. Ik mocht er al meteen invliegen, want
Ter Heide nieuws moest dringend afgewerkt worden. Meteen daarna stond het personeelsfeest op het programma en zo
volgde telkens weer iets anders. Dankzij die variatie heb ik mij nog helemaal niet verveeld sinds ik in Ter Heide begon.
In juni 2017 maakte ik eindelijk kennis
met Hilde en tijdens de zomermaanden
stonden we samen in voor de communicatie. In diezelfde tijd kreeg ik te horen
dat er een nieuwe communicatiefunctie
bijkwam. De voorbije maanden had ik
al veel geleerd over het reilen en zeilen van de communicatieafdeling, Ter
Heide als organisatie en vooral over zijn
bijzondere bewoners. Gelukkig kon ik
besluiten dat ik nog lang niet uitgeleerd
was en er nog veel meer te ontdekken
viel. Ervan overtuigd dat ik samen met
de vele gemotiveerde medewerkers hier
nog een mooi traject kon aﬂeggen om
de communicatie binnen Ter Heide te
verbeteren, deed ik mee aan de selectieprocedure.
Wat betekent dit concreet?
Sinds oktober 2017 mag ik me dus coördinator communicatie en positionering
noemen. Een mooie titel, maar wat wil
dit nu eigenlijk zeggen? Als coördinator
ben ik het centrale aanspreekpunt voor
alles wat met communicatie te maken
heeft: perscontacten, bewaken van de
huisstijl en publiciteit, beheer van sociale
media, communicatie bij evenementen
... Op basis van input van medewerkers
en de noden binnen Ter Heide bekijk ik
mogelijke verbeterpunten, interessante
acties, connecties ... Ook het uitschrijven
van een eigentijds communicatiebeleid
en strategisch meedenken over de interne en externe communicatie behoren tot
mijn takenpakket. Maar ik blijf ook samen met Hilde werken aan de uitvoering
van projecten zoals het personeelsfeest.
Het overkoepelende doel? Ter Heide op
de kaart zetten en de interne en externe
communicatie optimaliseren.
Wat ik vooral belangrijk vind is een
goede samenwerking met collega’s en

wederzijdse feedback.
Communicatie is voor
mij een teamverhaal.
Een geweldig nieuw
idee kan in de praktijk
niet haalbaar blijken of
door een suggestie van
een collega net nog beter worden. Ik sta zeker
open voor nieuwe voorstellen! De laatste tijd
heb ik ook niet stil gezeten en zijn er al een aantal veranderingen op til.
Zo wordt onder andere
het traject met communicatiebureau Quick
Brown Foxes verder uitgewerkt. Zij deden aanbevelingen om THAK te
verbeteren en ontwikkelden een poster die de
communicatiemiddelen
en –verantwoordelijkheden duidelijk uitklaart. Ook de folders
voor doorverwijzers en maatschappelijk
werkers krijgen stilaan vorm. In de loop
van 2018 zullen bovendien de website
en Ter Heide nieuws een nieuw design
krijgen.
Communicatie en wat nog?
Wie nu denkt dat ik 24/7 met communicatie bezig ben, moet ik toch even teleurstellen. Buiten Ter Heide hou ik me
bezig met mijn dieren en kan ik genieten
van een goed boek, wat als dochter van
een boekhandelaar en ex-talenstudent
misschien niet zo verwonderlijk is. Een
goede serie, (horror)ﬁlm of eens weggaan met vrienden kunnen mij ’s avonds
ook bezighouden. Ik ga ook graag naar
Brussel, waar ik 3 jaar gestudeerd heb,
en dan mag een bezoekje aan Amadeo,

het Deliriumcafé of Spago zeker niet
ontbreken. Ik vind het geweldig om rond
te lopen in een stad waar ik telkens weer
nieuwe plekken kan ontdekken en kan
rondneuzen in gezellige kleine winkels.
Op sportief vlak heb ik helaas niet veel
te vermelden (alhoewel lang slapen ook
gezond schijnt te zijn), maar ik probeer
toch zo veel mogelijk met de ﬁets naar
Ter Heide te komen. De energie die ik
anders zou gebruiken om mezelf uit te
putten in de ﬁtness, zal ik voorlopig steken in het verbeteren van de communicatie in Ter Heide. Met een klein sprintje
staan we in 2018 hopelijk toch al een
heel stuk verder. Ik ga er alvast vol goede
moed tegenaan!
Kari Feys, coördinator communicatie en
positionering
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Nieuwsgierige neus ...
In deze editie van Ter Heide nieuws mocht Tony Antheunis, activeringscoördinator campus Zonhoven, zijn ‘nieuwsgierige neusvraag’ stellen aan Wim De Bondt, hoofd grootkeuken Borgloon. Wim mag in de volgende editie de
rollen omdraaien en een vraag stellen aan een andere collega.
Tony: Je bent een grote hondenliefhebber, heb ik gehoord.
Welke honden spreken jou het meest aan en wat doe je allemaal in de hondenwereld?

het ook héél belangrijk om de honden mee te integreren in
onze gezinssituatie. De liefde die je van zo’n viervoeters krijgt is
niet te beschrijven.

Wim: Inderdaad, ik ben een grote hondenliefhebber. Zelf hebben wij op dit ogenblik 2 honden. Een Golden Retriever van
2 jaar oud en een tricoloré Beagle van 4 jaar oud. Met allebei
de honden gaan wij naar de hondenschool in Borgloon. Deze
school doet niet aan competitieverband, maar heeft als doel
de honden op te leiden tot gehoorzaamheid en socialisatie.
Zelf geef ik al ruim 3 jaar les met de bedoeling de mensen te
begeleiden bij het opvoeden van hun honden. Tweemaal per
week trainen wij samen met de begeleiders en hun hond om
tot het resultaat te komen dat iedereen overal kan komen met
zijn hond. Zo organiseren wij regelmatig wandelingen, uitstappen en zelfs zwempartijen samen met de honden.
In september zijn wij nog samen met
de honden in het openluchtzwembad van Wellen gaan zwemmen.
Voor velen een ongeziene hobby,
maar wel heel leuk om te doen.
Jaarlijks staat er ook een uitstap
naar Winterland op het programma,
waar we met de honden in de verschillende attracties gaan: een rups, een draaimolen en zelfs het spookhuis. Zelf ga ik
dagelijks wandelen met mijn honden en
dit al in de vroege uurtjes. Wij vinden

Tony: Je hebt 10 jaar als kok in campus Genk gewerkt en 11
jaar in Hoepertingen. Is er een verschil tussen beiden campussen op het vlak van eten?
Wim: Dat klopt inderdaad, ruim 20 jaar in Ter Heide. Een verschil op vlak van eten zal er niet zo direct zijn. In elke campus
bereiden wij dezelfde maaltijden, met de uitzonderingen die
nodig zijn, maar er is wel een verschil qua campus. Iedereen
weet dat de campus in Hoepertingen kleinschaliger is dan Genk
en Zonhoven en dat brengt wel een andere werking met zich
mee. Ik merkte onmiddellijk op dat je veel dichter bij de gasten
staat en veel sneller en correcter op de noden, behoeften en
vragen van onze bewoners kon inspelen.
Omdat wij zelf onze maaltijdkarren naar de leefgroepen
brengen, komen wij ook dagelijks in alle leefgroepen en hebben
wij een beter beeld van onze bewoners. Ook is het zo dat onze dagtaak
niet alleen bestaat uit het bereiden van
maaltijden. Er is zoveel meer! Laat het
mij zo zeggen: elke campus zal zijn vooren nadelen wel hebben, maar Borgloon
is toch TOP (lacht).

Sprokkelnieuws
De Sint bezoekt Oase en Ven
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Woensdag 22 november 2017 stond de sportzaal feestelijk klaar,
want Sint & Piet waren weer daar.

Zij maakten elk een lied over Sint & Piet
op de melodie van een K3-lied!

De jarigen werden in de bloemetjes gezet,
wat was me dat een dolle pret!

Ieder Huisje werd door de Sint met een oorkonde bedankt,
daarna werd het buffet geopend met koek en drank!

An Lemmens opende de show
en “Glitter K3” schudde een fantastisch optreden uit de mouw!

Sint & Piet lieten het zich goed smaken,
alvorens verder te reizen over de daken!

Huis 4 had echt zijn best gedaan
en daarna mochten alle Huisjes een voor een naar voren gaan.

Ven 1

Medewerker in de kijker

Geert Clijsters

Directeur Financiën & ICT

Hallo iedereen! Ik ben Geert, 41 jaar, Limburger in hart en nieren, getrouwd met Kristien en papa van Finn (11)
en Giel (10). En sinds 27 november 2017 ﬁer lid van het Ter Heideteam, waar ik samen met jullie mag bouwen
aan een warme thuis voor onze bewoners.
Einde juli zag ik de vacature voor deze
functie. Dit kon geen toeval zijn: een
job die zo nauw aansluit bij wie ik ben
als mens, met een inhoud op mijn lijf
geschreven, in een sector die ik altijd
een zeer warm hart heb toegedragen.
En vlakbij ons huis in Zonhoven. Het
sollicitatiegesprek met het directieteam gaf me bovendien zoveel goesting en energie, dat ik het zeker wist:
aan dit prachtige Ter Heideverhaal wil
ik meeschrijven!
Na twaalf jaar in KBC, waarvan acht als
leidinggevende en drie als ﬁnancieel directeur van KBC Lease, zouden weinig
vrienden, familie of collega’s geld hebben ingezet op deze carrièreswitch. En
toch voelde het voor mij heel natuurlijk
aan. Ik vind immers alles terug waar ik
blij van word: een team om samen het
verschil mee te maken, daarnaast een
boeiende inhoud – denk maar aan de
persoonsvolgende ﬁnanciering – en tot
slot de uitdaging om processen beter
en meer digitaal te maken.
In Ter Heide werken we keihard om
elke bewoner een gelukkige thuis te
bieden, met respect voor zijn bijzonderheid. Een goede zorg staat hierbij
voorop. Ik wil met onze afdeling ambiëren om de collega’s-zorgverleners

maximaal te ‘ontzorgen’, zodat hun
focus kan gaan naar het zorgen voor
onze bewoners. Daarnaast spelen we
als Finance & ICT-afdeling een belangrijke rol in de strategische uitdagingen
van Ter Heide. Met ons team wil ik
er garant voor staan dat wat aan ons
wordt toevertrouwd in orde komt.
Voor mezelf, als leidinggevende, is
medewerkers betrokken en gelukkig
houden een hoofdopdracht. Mijn persoonlijk motto “als ik me niet amuseer,
stop ik ermee” wil ik voor iedereen in
mijn team realiseren. Ik droom ervan
een team neer te zetten waar iedereen tot ver buiten ons team ﬁer op
is. Belangrijk hierbij vind ik dat iedere
medewerker elke dag opnieuw weet
waarom hij belangrijk is en hoe hij bijdraagt tot het succes van Ter Heide.
Ik wil ook graag meebouwen aan een
nog meer zelfsturende organisatie,
waarin iedereen impact durft hebben.
Een organisatie ook waarin teamgrenzen vervagen en iedereen verantwoordelijkheid opneemt voor het geheel.
Ook bij KBC probeerde ik hierin steeds
het voortouw te nemen en ik was heel
blij te merken dat Ter Heide hier ook
sterk op inzet.
In mijn persoonlijke waarden staat

openheid voorop: zeg de zaken zoals
ze zijn, los van hiërarchie. Probeer dit
respectvol te doen, maar laat respect
voor elkaar geen excuus worden om
niet te benoemen wat beter kan, of net
goed is. Daarnaast hecht ik sterk aan
positief en oplossingsgericht denken:
kritiek geven is perfect oké, maar zeg
meteen ook welke oplossingen je ziet.
Thuis lost iedereen ook elk probleem
zelf op; ik wil iedereen stimuleren dit
thuisverstand mee naar het werk te
nemen. Derde in mijn waardenlijstje
staat “doen wat ik beloof”, om zo vertrouwen te krijgen en te behouden. Tot
slot geloof ik volop in teamwerk, waarbij elk individu zich minder belangrijk
vindt dan het team. Ik ben ervan overtuigd dat dit stuk voor stuk ook handelsmerken van een sterke Finance &
ICT-afdeling zijn.
Ziezo, de kop is eraf. Ik kijk alvast uit
naar de vele ontmoetingen met elk
van jullie. Want vanuit KBC weet ik: de
ontmoetingen met mensen maken de
kracht en de pracht van een job. In dat
opzicht belooft mijn Ter Heidetijd geweldig te worden! Tot binnenkort!
Geert Clijsters,
directeur ﬁnanciën & ICT

Gezellennieuws
Op pad met de Patton Drivers
Op zondag 24 september 2017 mochten de bewoners van Ter Heide Borgloon voor de 20ste keer op stap met
de Patton Drivers. Deze uitstap is intussen een jaarlijkse gewoonte geworden en de bewoners beleven elke
keer weer veel plezier aan het gebeuren.
Ieder jaar stippelen de Patton Drivers een
tocht uit van zo’n twee uur uit door de
omliggende dorpen en velden in de buurt
van campus Borgloon. De bewoners mogen hiervoor plaatsnemen in gerestau-

reerde voertuigen uit WO II, een speciale
ervaring! Dit jaar konden alle deelnemers
genieten van prachtig weer. Ongeveer halverwege de toch werd halt gehouden aan
het clublokaal van Ulbeek, waar iedereen

getrakteerd werd op een versnapering.
De tocht eindigde weer in Hoepertingen.
Iedereen heeft ook dit jaar weer kunnen
genieten van een gezellige dag en de bijzondere ervaring.

Sprokkelnieuws
Ter Heide Café gaat van start
Op vrijdag 24 november 2017 was het eindelijk zover: het eerste Ter Heide Café ging van start. Een aantal
medewerkers van de logistiek kwamen met het concrete voorstel om aan het einde van elke maand (wanneer mogelijk) een Ter Heide Café te laten plaatsvinden. Dit met als doel een gezellige babbel met collega’s
te organiseren op een informele manier.
Een leuk werkklimaat wordt niet alleen op de werkvloer gecreëerd. Iedereen hecht hier belang aan en dit kwam tot uiting in zowel
de tevredenheidsenquête als op het overleg leidinggevenden. We willen dan ook niet enkel onze bewoners een warme thuis bieden,
maar die warmte en dat gevoel van Ter Heide als één grote familie ook uitdragen naar alle medewerkers. De eerste keer kwamen we
samen met een kleine, maar gezellige groep van 14 personen in de refter van campus Genk.
Na de eerste editie van het Ter Heide Café besloten we om het concept toch een beetje aan te passen, zodat meer medewerkers kunnen deelnemen aan dit initiatief. Vrijdag bleek toch geen ideale dag voor
een heel deel medewerkers en we willen ook zowel leefgroepmedewerkers als ondersteunende diensten de kans geven om elkaar te ontmoeten.
Daarom willen we de volgende edities eenmaal per kwartaal laten plaatsvinden op kosten van Ter Heide. Ook het aanvangsuur wordt vervroegd,
van 16.36 uur naar 15.00 uur. Belangrijk is dat alle medewerkers van de
verschillende campussen welkom zijn, maar dat er toch (waar nodig) een
minimumbezetting verzekerd wordt. Elke keer zal het Ter Heide Café bovendien verhuizen naar een andere campus, zodat we met deze drink medewerkers van de 4 campussen om de beurt in de kijker kunnen zetten.
Inne Driesen, directeur personeel en organisatie
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Stad schenkt campus Tongeren 5 zitbanken
In de zomer van 1999 namen we onze intrek in de nieuwe campus Henisberg in Tongeren, in het veld tussen de
kerkdorpen Henis en Berg. Aan de overkant van de weg kijken we uit op het regionaal ziekenhuis Vesalius. We zijn
nu bijna twintig jaar verder en inmiddels door de uitdeinende stad ingehaald. We hebben nu huizen links en rechts
én een werf van project Heuveldal tot ver achter ons.
De campus blijft op wandelafstand een
eind van de binnenstad. Ook daarom zijn
we al jaren bezig om het terrein aantrekkelijker te maken. We hadden zo al belletjes, windgongs, klankstaven, windmolentjes in gekleurde tinten. Dan is de

relaxplaats erbij gekomen, een ontmoetingsplaats voor een gezellig samenzijn in
de buitenlucht. Over het terrein verspreid
zijn schommels gekomen. Er zijn sobere
uitvoeringen, gezellige schommelbanken,
zelfs een rolstoelschommel tussen de leefgroepen met bewoners
met grotere verzorgingsnood. Ten slotte hebben
we in juni 2017 tijdens
het Zomerfeest de ‘Tuin
van smaken en Geuren’
geopend.
De attracties waren er,
nu nog extra zitbanken.
En laat nu net dat het
extraatje zijn dat de stad
Tongeren nog in de aan-

bieding had! Elke campus heeft zijn eigenheid en wij gaan prat op onze tuinen. We
zijn dan ook blij dat de stad bereid was om
ons vijf banken te schenken. De zitbanken
zijn gemaakt van onderhoudsvrij en duurzaam materiaal. Ook voor bezoekers zijn
deze extra zitbanken van harte welkom!
Als wij niet zo makkelijk naar de ‘buitenwereld’ geraken, willen we graag open
staan voor de gemeenschap om ons heen
en hen de mogelijkheid geven om naar
ons terrein op bezoek te komen. Volgend
jaar krijgen we nog een uitgang langs de
nieuwe woonwijk achter de campus, veilig
en zonder extra helling.
Guido Massonnet,
coördinator campuswerking Zuid-Limburg

Bekkevoorstse Truckers schenken aan Ter Heide
Al een aantal jaar kunnen de bewoners van Ter Heide in augustus deelnemen aan de ‘Dag van de mindervaliden’,
georganiseerd door de vzw Truckers for Life Bekkevoort. Niet enkel zijn onze bewoners verzekerd van een topdag
gevuld met rijden in grote trucks en frietjes eten, maar de organisatie schenkt elk jaar ook een bepaald bedrag aan
een aantal goede doelen. Ook dit jaar mocht Ter Heide weer een cheque in ontvangst nemen.
Op 29 september 2017 organiseerde de
Truckers for Life Bekkevoort een evenement waarop ze de opbrengst van de
Bekkevoortse Truckshow verdeelden over
verschillende goede doelen. Van het ingezamelde bedrag van 20 000 EUR mocht
Ter Heide dit jaar een cheque in ontvangst
nemen van maar liefst 1 750 EUR. Na een
dankwoord van de vertegenwoordigers
van de vele goede doelen, volgde een
gezellige receptie waaruit nog maar eens
bleek met hoeveel zin de organisatie zich
elk jaar weer inzet om de truckshow
leven in te blazen en mindervaliden de
dag van hun leven te bezorgen. Hopelijk
kunnen onze bewoners volgend jaar met
evenveel plezier een ritje maken in de
grote trucks.

Termemoriam
In
Heide in de media

Joeri Schoevaers, bewoner Henis 4

11 februari 1994
6 november 2017
Lieve Joeri,
Je eerste levensjaren waren niet altijd
even gemakkelijk. Je bracht veel tijd
door in het ziekenhuis omwille van je
zwakke gezondheid. Toen je 14 maanden oud was, mochten we voor de eerste keer met je kennismaken in de grote
Ter Heidefamilie. Je kwam naar de dag-

opvang in Genk.
In 2012 kwam je via Huis 1, Huis 3 en
Huis 4 bij ons in Henis 4 in Tongeren terecht. We ontmoetten jou en je hechte
familie. Mama en papa kwamen je vaak
halen zodat je thuis kon genieten van de
ﬁjne momenten en knusse sfeer. Daar
wachtten je lieve broer Tommy en zus
Deborah op je. Je was nummer 1 in het
gezin. Je genoot van alle leuke dingen
daar: lange wandelingen maken, lekker
uitslapen, genieten van mama’s kookkunsten, af en toe een lekkere kebab
of visburger halen, knuffelen met de
poezen en het strelen van de honden.
Iedereen paste zich aan aan jouw levensritme.
Op Henis 4 dwong je ons om op drukke
momenten even gas terug te nemen
tijdens jouw verzorging. Je vroeg niet
veel van ons; je was tevreden met kleine
dingen: een zachte knuffel, een ontspannende massage, een kort snoezelmoment, een ﬁjne badactiviteit, buiten
in het zonnetje zitten, een wandeling of
een zwembeurt als je gezondheid het
toeliet.

Je was heel goed in staat om ons te laten weten hoe je je voelde. Je stralende
lach maakte ons duidelijk dat je je goed
voelde. Als je zeurde wisten we dat het
te druk voor je was of dat je pijn had.
Met veel liefde hielden we je gezondheid nauwlettend in het oog zodat we
onmiddellijk konden ingrijpen als je het
moeilijk had. Je luchtwegen waren de
laatste tijd je zwakste plek. Je verbaasde
ons elke keer opnieuw hoe sterk je was
als je er weer bovenop geraakte en we
hoopten dan dat je weer de oude werd.
Jammer genoeg ging je telkens een
stapje achteruit. Je hebt gevochten als
een leeuw, maar hebt de strijd verloren.
Op het einde konden we niet veel meer
doen dan er voor jou en je familie te zijn.
Tot op het laatst heb je kunnen rekenen
op je familie die je altijd met veel liefde
heeft omringd: mama, papa, broer, zus,
Eline, Johan, Jarne en Quinten.
Rust zacht lieve schat, Flappie gaat mee
op je laatste reis en Jarne belooft goed
voor meneer giraffe te zorgen.
Henis 4

Hubert Dilissen, bewoner Brik 4
Liefste Huubke,

8 januari 1958
18 september 2017
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Op de leeftijd van 22 jaar werd je in
Ter Heide opgenomen. Je was een vrolijke, guitige deugniet die altijd klaarstond voor een grap. We hoorden je al
van ver gniffelen als het je weer eens
gelukt was om je onderbroek weg te
‘moefelen’.
Als je de potten en pannen hoorde
rommelen, was je de eerste om te komen roeren. Ook bij de huishoudelijke
taken stond je steeds paraat; de handdoeken waren nog nooit zo mooi geplooid. Lange wandelingen waren voor
jou geen probleem; je had je plekje aan
de rechterkant van de rolstoel en daar

ging je dan ... Een pintje drinken stond
op nummer 1.
Wanneer mama An en Rob je kwamen
halen op vrijdag na het ontbijt, trok je
steevast een spurtje naar de kast om je
scheermachientje te gaan halen. Thuis
werd je door hen altijd goed verwend.
Bij het overlijden van je moeder werd
Waldo als voogd aangesteld. Samen
met Robje zorgde hij verder goed voor
jou en namen zij samen nog afscheid
van jou.
We zullen ons ook altijd je lachsalvo’s
herinneren in de living als je een liedje
hoorde op de radio waar je blijkbaar
mooie herinneringen aan had. Als je
zin had om ons te plagen, trok je je ve-

In Memoriam

ters uit je schoenen zodat wij ons weer
konden amuseren met ze terug in te
rijgen. Je was heel ﬁer en droeg graag
nette kledij. Naast je koppigheid was
je ook een gevoelig persoon. Het horen van babygeluidjes bracht je steeds
aan het huilen. Maar al die typische
eigenschappen van je verbleekten met
de jaren. Je gezondheid ging stilletjes
achteruit. Wandelen werd moeilijker
en uiteindelijk kon je niet meer zonder
je rolstoel. Busuitstappen werden meer
een kwelling voor je dan een aangenaam iets. In Huis 43 konden we jou
de gepaste begeleiding niet meer geven en daarom werd beslist dat Brik 4

je nieuwe thuis zou worden. Zij konden je de nodige zorg beter geven.
Je bent hier bij ons in Brik 4 gekomen
en we merkten dat je toen al heel erg
in je eigen wereldje zat. We hebben
toch geprobeerd om daar doorheen te
komen en nog een sprankeltje van de
oude Huub naar boven te laten komen,
wat ons ook wel lukte bij momenten.
Je reageerde als we vroegen of het
eten lekker was met een duidelijke
“hmm hmm” en praatte ons ook na.
Dat vonden we zo ﬁjn. Maar bovenal
gaf je aan behoefte te hebben aan rust
en comfort. Veel drukte en lawaai of
verplaatsingen kon je niet goed plaat-

sen en dat liet je ons dan ook duidelijk merken. Maar de laatste maanden
merkten we dat je stiller werd en je
werd ook vaker ziek. Eten ging steeds
moeizamer en een longontsteking
heeft nog veel van je krachten weggenomen. Vorige week ging het met
je gezondheid snel bergaf. Maandag
ben je rustig van ons heengegaan in
het bijzijn van je medebewoners en
begeleiders.
Lieve Huub, je laat een lege plek achter
in Ter Heide. We gaan je erg missen.
Bewoners en personeel van Woning
43 en Brik 4

Voor een dag van morgen
Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind,
dat jong genoeg is om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier,

misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad,
hoe lief ik je had.
Maar zeg het aan geen mens.
Ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven dat
alleen maar een man alleen maar een vrouw
dat een mens een mens zo liefhad
als ik jou.

Personalia
Geboortes
Helena, dochtertje van Sara Lieben
(maatschappelijk werker woonbuurt
Eik/Linde, Zonhoven)
en Dimitry Panis

Marten, zoontje van Bregje Hoogmartens
(logopedist woonbuurt Eik/Linde, Zonhoven)
en Bralt Hannicart

Huwelijk
Noortje Gofﬁngs, leefgroepmedewerker Linde 4, Zonhoven
huwde met Sandy Reekmans

Overlijdens
Alfons Wouters
vader van Nico Wouters
(hoofdopvoeder Huis 1, Genk)

Henri (Harry) Max
vader van Femke Max
(leefgroepmedewerker Henis 3, Tongeren)

Catherina ‘Netje’ Tilkin
moeder van Betty Verjans
(hoofdopvoedster Brik 5, Borgloon)

Hubert (Huub) Dilissen
bewoner Brik 4, Borgloon

Elvire Dirkx
moeder van Marc Aussems
(medewerker technische dienst, Genk)
Emma Jaspers
moeder van Hilda Blockken
(leefgroepmedewerker Eik 2, Zonhoven)

Irene Beyens
moeder van Eddy Smeets
(bewoner Eik 3, Zonhoven)
Irma Speelmans
moeder van Magda Put
(leefgroepmedewerker Huis 2, Genk)
en van Jos Put
(bewoner Woning 40, Zonhoven)

Joeri Schoevaers
bewoner Henis 4, Tongeren
Louis Meyvis
schoonvader van Veerle Mombers
(medewerker nachtdienst woonbuurt
Oase, Genk)
Paul Vanstraelen
vader van Luc Vanstraelen
(bewoner Brik 4, Borgloon)
Pierre Bal
vader van Lut Bral
(leefgroepmedewerker Linde 5, Zonhoven)

Nieuwe medewerkers
Sinds september 2017 zijn een aantal nieuwe medewerkers Ter Heide komen versterken. De volgende personen
heten we dan ook van harte welkom in onze organisatie:

Aysegûl Karapinar
Benjamin Jackers
Carolien Arnauts
Daisy Grochocki
Daphne Lecoque
Dorien Kuylen
Eline Leyssen
Els Verstreken
Esther Keymis
Femke Daenen
Frauke Urlings
Geert Clijsters
Hanne Vandeborne
Hedwig Vanoirbeek
Jakob Goorts
Kelly Vande Reyd
Lauren Neyens
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leefgroepmedewerker Spar 1
leefgroepmedewerker Linde 2
leefgroepmedewerker Huis 7
leefgroepmedewerker Woning 42
maatschappelijk werker woonbuurt Eik/Linde
leefgroepmedewerker Huis 6
zorgcoördinator woonbuurt Oase
leefgroepmedewerker Eik 1
leefgroepmedewerker Berk 2
leefgroepmedewerker Meers 1
leefgroepmedewerker Huis 7
directeur ﬁnanciën en ICT
leefgroepmedewerker Huis 6
leefgroepmedewerker Berk 3
leefgroepmedewerker Huis 7
leefgroepmedewerker Ven 1
leefgroepmedewerker Brik 1

Zonhoven
Zonhoven
Genk
Zonhoven
Zonhoven
Genk
Genk
Zonhoven
Zonhoven
Borgloon
Genk
Genk
Zonhoven
Genk
Genk
Borgloon

Lore Willekens
Lotte Vanleeuw
Maria-Laura Ostach
Martine Pondrix
Maude Francois
Melanie Dirix
Michaël Boelen
Rebecca Marx
Sarah Jacobs
Shana Bruyninckx
Silke Jonkers
Simon Thierie
Stef Van Lersberghe
Stephanie Renard
Sultan Gumus
Vanessa Gressens
Wout Deckers

logopedist woonbuurt Linde/Eik
leefgroepmedewerker Brik 5
leefgroepmedewerker Brik 2
medewerker grootkeuken
leefgroepmedewerker Henis 4
leefgroepmedewerker Berk 3
leefgroepmedewerker Huis 5
leefgroepmedewerker Berg 2
leefgroepmedewerker Woning 41
leefgroepmedewerker Berk 1
leefgroepmedewerker Huis 6
leefgroepmedewerker Huis 6
leefgroepmedewerker Huis 8
leefgroepmedewerker Meers 3
medewerker personeelsadministratie
leefgroepmedewerker Linde 3
leefgroepmedewerker Linde 3

Zonhoven
Borgloon
Borgloon
Borgloon
Tongeren
Zonhoven
Genk
Tongeren
Zonhoven
Zonhoven
Genk
Genk
Genk
Borgloon
Genk
Zonhoven
Zonhoven

Redactieraad
Redactie

Woordje van de redactieraad
In deze tijden van technologische vooruitgang en
digitalisering hoor je dikwijls: “Stilstaan is achteruitgaan.” Voor een
groot aantal zaken zijn wij van de
redactieraad het daar helemaal mee
eens. Daarom leggen we ons toe op
een aantal vernieuwingen binnen
Ter Heide nieuws. Dit met het oog
op een nog aantrekkelijker, leesbaarder, interessanter driemaandelijks
magazine ‘voor en door Ter Heide’
te creëren. Vanaf de eerste editie
in 2018 zullen

nieuws

Ter Heide
IS
EN BIJZONDER
WAAR IEDERE

jullie al een aantal veranderingen
opmerken. Geen paniek, de naam
van ons huisblad ‘Ter Heide nieuws’
blijft behouden! Alle ‘Ter Heide
Band’- fans ten spijt (we ontvangen
na 5 jaar namelijk nog steeds artikels ‘ voor Ter Heide band).
Maar wat is er mis met een stukje
nostalgie? Een beetje kijken naar
het verleden, een glimp opvangen
van hoe het vroeger was ... Of hoe
jong we toen waren ...? Als nieuw
klein item doen we een oproep om
foto’s uit de oude doos op te diepen en aan ons te bezorgen.
Foto’s waar bewoners of collega’s in hun jonge jaren duidelijk herkenbaar op staan, zodat
iedereen het raden heeft naar
de identiteit van de persoon in
kwestie. (Natuurlijk rekening
houdend met de privacywensen
van deze persoon.) Als voorbeeld
vind je hier links een eerste foto.
De aandachtige lezer zal de ware
identiteit van deze jonge knaap elders in dit nummer vinden. (Noot:
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dit is géén wedstrijd.) Laat ons
vooral weten of je geraden hebt
wie zich verstopt achter dit jeugdig
gezichtje!
Vanwege praktische redenen zouden we graag alle artikels en foto’s
voor het maartnummer tegen 16
februari 2018 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
Als je graag telefonisch verslag wil
uitbrengen van een gebeurtenis
of graag een fotograaf ter plaatse
hebt, kan je hiervoor tijdig contact
opnemen met Hilde Kubben.
We wensen jullie allen ﬁjne feestdagen,
in rust en liefde.
de redactieraad

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

Verantwoordelijke uitgever:
Inne Driesen, Klotstraat 125, 3600 Genk

Ter Heide campus Henisberg
Baversstraat 32, 3700 Tongeren
Tel. 012 39 83 80, Fax. 012 39 83 99

Kantoor afgifte: Hasselt 1 B-789

www.terheide.be

info@terheide.be

Activiteitenkalender
Kaart- en kienavond campus Zonhoven 2 februari om 20.00 uur
Mosselfestijn Wielerclub De Jokers 24 & 25 februari
Carnavalsstoet Ter Heide 16 maart om 13.00 uur
Kaart- en kienavond campus Tongeren 16 maart om 20.00 uur
Ter Heidetocht WSV Winterslag 24 maart van 07.00 – 15.00 uur

