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nieuws

Ter Heide
 WAAR IEDEREEN BIJZONDER IS  



Voorwoord directie

Traditiegetrouw vindt op het einde van 
de maand juni de viswedstrijd plaats. Het 
is altijd bang afwachten hoe het weer uit 
de hoek zal komen. Deze editie zat het 
weer meer dan mee. De verwachtingen 
waren dan ook hoog gespannen. Om 
stipt zes uur worden we op Meylandt 
verwacht. René Bosmans en zijn kame-
raden staan dan te popelen om onze 
onhandigheden op te vangen en ons te 
helpen bij het bevrijden van 

de gevan-
gen vissen. Conclusie: een fantastische 
avond voor iedereen die er bij was.
De viswedstrijd is het eerste teken dat 
de vakantie dichterbij komt. Dan volgen 
de schitterende uitgekiende vakantie-
programma’s. Via deze weg wil ik een 
pluim geven aan de opstellers. En wan-
neer het  Zomerfeest op de campus Ton-
geren gepasseerd is, dan is het echt va-
kantie op Ter Heide. Vakantie is afgeleid 
van vacatio (latijns werkwoord vacare) 
dat staat voor vrij zijn van verplichtin-
gen, het doorbreken van routines. Het is 
een periode waarin mensen hun gewo-
ne  dagelijkse activiteiten staken en zich 
laten leiden door ontspanning en rust.
Vakantie op Ter Heide vindt men terug 
in een brede variatie van vormen. Veelal 
gaat het over momenten waarop onze 
gasten, hun begeleiders en de vele vrij-
willigers in een ontspannen sfeer samen 
plezante dingen doen: snoezelen, doe-
zelen, rolstoelfietsen, brunchen, wan-
delen, knuffelen op het luchtkussen, 

massage, waterspelen, zwemmen, ver-
kennen, picknicken en nog veel meer. 
Bart Hiemeleers, de papa van Roel, 
heeft gezorgd voor extra tuinplezier. 
Door het schenken van reuze trampoli-
nes en kleurrijke cacoons kunnen onze 
gasten zich zowel uitleven als zalig tot 
rust komen.
In het Ter Heide-dorp wordt zeer hoog 
ingezet op het goede leven. Het con-

ceptuele model van Kwali-
teit van Bestaan, dat meer 
en meer ingang vindt en als 
toetssteen wordt gebruikt 
voor het geluk van onze 
gasten, ouders, onze me-
dewerkers en vrijwilligers, 
helpt ons hierbij. Wan-
neer we vakantie vanuit 
deze invalshoek bekijken 
dan kunnen we niet an-
ders dan concluderen 
dat de vakantieperiode 
bijdraagt aan dat goede 

leven. Vakantie heeft een 
helend vermogen, zorgt ervoor dat de 
batterijen terug opgeladen worden, 
geeft een mentale boost en biedt ruim-
te om dingen te doen waar men anders 
niet aan toekomt.
Vakantie op Ter Heide heeft voor mij 
ook een interrelationele dimensie. Va-
kantie is de periode waarin de filosofie 

van samenhorigheid en samenwerken in 
zijn zuiverste vorm aan bod komt. Gren-
zen en afdelingen vervagen. Iedereen 
springt in, ondersteunt, helpt, lacht , ...
Door samen dingen te doen leren we 
elkaar beter kennen, niet-vermoede ta-
lenten worden zichtbaar. Samenwerken 
en samen ervaringen delen staan in deze 
periode centraal met het geluk en ont-
spanning van onze gasten voor ogen. 
De menselijke kant van ons verhaal waar 
we voortdurend naar op zoek zijn krijgt 
een nog explicietere betekenis.
Wanneer ik aan het timmeren ben aan 
mijn voorwoord is de vakantie al half-
weg. Ik heb veel verbondenheid, warm-
te, vriendschap en empathie gezien. Ik 
heb veel blije bewoners, ouders, mede-
werkers en vrijwilligers ontmoet. Deze 
ervaringen versterken mij in mijn visie 
dat mensen ‘mensen’ zijn dankzij ande-
re mensen. Na deze zeer zinvolle vakan-
tieperiode  ben ik ervan overtuigd dat 
de batterijen weer opgeladen zijn zodat 
we er vervolgens weer samen tegen-
aan kunnen gaan. Want de ingeslagen 
weg van het bouwen aan een hechte en 
unieke Ter Heide-gemeenschap is een 
werk van lange adem.
Bedankt allemaal voor jullie inzet en bij-
drage aan de vakantie.

Paul Geypen, Algemeen directeur 
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De batterijen terug opladen



“Mijn dochter Ine verbleef meer dan 
10 jaar in het dagcentrum Nederheem. 
Hoe goed men ook voor je kind zorgt, 
als ouder moet je een stuk loslaten 
vanaf het moment dat je beroep doet 
op een voorziening. Omdat ik zelf 
nood had om betrokken te blijven, 
en Ine toch de kans wou geven haar 
eigen leven te leiden, engageerde ik 
mij in de Gebruikersraad van Neder-
heem. Eerst als lid, later als voorzitter. 
Ik maakte er een periode van nieuw-
bouw mee, waarbij ik echt ervaarde 
dat er rekening werd gehouden met 
de inbreng van ouders. Beslissingen  
werden samen besproken en/of toe-
gelicht. Dat gaf een goed gevoel.

Begin dit jaar kwam  Ine in Ter Heide 
wonen. Ik heb geen moment getwij-
feld om mijn engagement verder te 
zetten in deze voor mij nieuwe orga-
nisatie.
Zo maak ik sinds kort dus deel uit van 
de Gebruikersraad van Ter Heide.

Samen met de andere leden wil ik 
graag alle ouders vertegenwoordigen 
door met de directie en afgevaardig-
den van de voorziening van gedach-
ten te wisselen of advies te geven over 
allerhande zaken of problemen die de 

bewoners aanbelangen. Dit kunnen 
zowel formele als  informele onder-
werpen zijn.
Ik merk alvast de open sfeer op die 
in Ter Heide leeft, ook in de leefgroe-

pen.

Er beweegt momenteel 
heel wat binnen de sector. 
De overheid is volop bezig 
met het wegwerken van 
de wachtlijsten. Recent 
heb ik heel het traject van 
de zorgregie “mogen” 
doorlopen vooraleer Ine 
een plaatsje kreeg in Ter 
Heide.
Persoonlijk had ik het 
moeilijk met de wijze 
waarop dit alles vorm 

heeft gekregen.
Het feit dat je kind in een bepaalde 
voorziening niet meer op de juiste 
plaats zit en andere aangepaste on-
dersteuning nodig heeft, zou volgens 
mij voldoende moeten zijn om een 

plaats  toegewezen te krijgen in een 
meer gespecialiseerde voorziening.
Dat de overheid in dit traject  een uit-
gebreide screening van het netwerk 
op de eerste plaats zet en dan pas kijkt 
naar het kind, viel mij zeer zwaar.
Door deze ervaring ben ik er nog meer 
van overtuigd hoe belangrijk het is om 
als ouders onze stem te laten horen.
Ik sta dan ook honderd procent achter 
het voorstel dat tijdens de laatste Ge-
bruikersraad werd besproken, name-
lijk minister Jo Vandeurzen uitnodigen 
in Ter Heide om een toelichting te ge-
ven rond het Perspectiefplan 2020.
Dit is een uitgelezen moment om het-
geen wat bij ouders hieromtrent leeft 
kenbaar te maken. In het najaar volgt 
ongetwijfeld een uitnodiging hiervoor, 
ik hoop in elk geval jullie allen daar te 
ontmoeten.”

Lieve Vandersmissen, directeur zorg,
namens Margot Deckers, vertegen-
woordiger  Gebruiksraad woonbuurt 
Berk-Spar, Zonhoven

Woordje van Gebruikersraad 

Gebruikersraad

Margot Deckers, mama van Ine Lalieu, bewoonster van Spar 1, maakt sinds begin juni deel uit van de 
Gebruikersraad. Samen met Peter Hendrikx vertegenwoordigt zij Woonbuurt Berk-Spar. Haar eerste 
deelname aan de Algemene Vergadering Gebruikersraad  is intussen een feit. Margot getuigt:



Perspectiefplan 2020

De mens aan het stuur van zijn le-
ven
Dit is één van de centrale uitgangspun-
ten doorheen heel de nota. Elke mens 
(met een beperking) moet in staat zijn 
zelf de regie van zijn eigen leven te 
voeren. Hij moet zelf zijn eigen keuzes 
voor een kwaliteitsvol bestaan kunnen 
maken, hierbij eventueel geholpen door 
familie, netwerk en/of professionelen.

Zo gewoon mogelijk
De persoon met een beperking moet 
zo gewoon als mogelijk door het leven 
kunnen gaan, opgenomen in de gewo-
ne samenleving (inclusie).
Hierbij is inclusie een werkwoord, een 
voortdurende doelstelling waarbij het 
belang van een persoonlijke netwerk 
niet mag worden onderschat.

Persoonsvolgende financiering
In de toekomst bepalen het ondersteu-
ningsplan en de ‘zorgzwaarte’ (die ob-
jectief wordt bepaald) het volume van 
een kleine of grotere “rugzak” (finan-
ciële) middelen die de persoon met een 
beperking krijgt om zijn zorg te organi-
seren. Met die rugzak, kan de cliënt dan 
de nodige ondersteuning “inkopen”, 
niet meer dan nodig, niet minder dan 
noodzakelijk. De persoon met een be-
perking kiest hierbij zelf bij wie en wan-
neer. De subsidiëring van bedden binnen 
een organisatie vervalt hiermee. Zo’n 
rugzak heet officieel een ‘persoonsvol-
gende convenant’.

Vraaggestuurd werken
Organisaties gaan, nog meer dan van-
daag, in gesprek met  ‘cliënten’ om 
goede wederzijdse afspraken en over-
eenkomsten maken. Deze afspraken 

krijgen vorm in een persoonlijk onder-
steuningsplan.

Samenwerking binnen en buiten de 
sector
De veranderingen die voorliggen zijn 
een werk van vele mensen en organisa-
ties over sectoren heen. Nog meer dan 
vandaag zullen de verschillende sectoren 
(VAPH- voorzieningen en dienst, thuis-
verpleging, OCMW, ...) en het netwerk 
de handen in elkaar moeten slaan om 
de ondersteuning rond te maken.

Zorggarantie
En dan is er nog de zorggarantie: zul-
len tegen 2020 echt alle wachtlijsten uit 
de wereld zijn? Dat is natuurlijk vooral 
een kwestie van middelen. Vast staat 
wel dat voor personen met een zware 
ondersteuningsnood (onze bewoners) 
de zorg wordt gegarandeerd. Uiteraard 
moet dit nog verder vorm krijgen en is 
er nog werk aan de winkel maar het 
uitgangspunt is wel om tegen “2020” 

al deze krachtlijnen vorm te hebben ge-
geven.

Bent u geprikkeld om er meer over te 
lezen?

Neem dan zeker eens een kijkje op de 
website: www.perspectief2020.be

Deze website werd ontwikkeld door het 
Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap (VAPH) in nauw overleg 
met het kabinet van Vlaams minister 
van Welzijn, Jo Vandeurzen. 

U kan er de nota “Perspectief 2020” 
integraal terugvinden en kan er zich 
inschrijven voor de nieuwsbrief die 
ongeveer vier keer per jaar verschijnt 
waardoor u op de hoogte blijft van de 
verschillende stappen in dit grote veran-
deringsproces.

Isabelle Saint-Georges, maatschappelijk 
coördinator 

Perspectiefplan 2020 volop in uitvoering
Drie jaar na de goedkeuring door de Vlaamse Regering van het Perspectiefplan 2020, uitgewerkt door 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, is de sector volop bezig met 
de uitvoering ervan. De baseline van de nota stelt: “Zoveel mogelijk gewoon in de samenleving en zo 
weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk “. Ook binnen Ter Heide krijgen flexibele opvang, inclusie 
en persoonsvolgende financiering als concrete vertaling van de nota meer en meer betekenis.
Graag lichten we u enkele krachtlijnen van de nota toe.



Organisatieontwikkeling
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Wat een avontuur voor Estelle …
Het begon in de krokusvakantie. Mijn dochter Estelle kon enkele dagen terecht in dagopvang De Meers 
in Ter Heide Borgloon. Tijdens de vakanties valt de structuur weg die het MPI De Dageraad haar biedt 
en dat is voor Estelle steeds erg moeilijk en verwarrend.  Meers 1 hanteert een structuur waarin Estelle 
zich vanaf de eerste minuut erg goed voelde. 

Heerlijk voor haar … en ook voor mama. 
Er alle dagen voor 100% staan om je 
zorgintensief kind zo goed mogelijk te 
begeleiden, vraagt enorm veel energie. 
En ook mama’s worden een dagje ouder! 
De dagopvang zorgde voor een adempau-
ze en dat was echt broodnodig.
Vooraf was er een verkennend bezoek 
en een fijn gesprek, waarin wederzijds 
gepolst werd naar de verwachtingen, 
de mogelijkheden, de eventueel te ver-
wachten moeilijkheden, enz.
Ik voelde al snel dat we op dezelfde golf-
lengte zaten. Het klikte.  Het is moeilijk 
om je kind weer wat meer los te laten, 
maar dit wou en kon ik een eerlijke kans 
geven.
Beklaagd heb ik me deze beslissing 
nog geen moment. Integendeel. Estelle 
straalt als ze de gebouwen van Ter Hei-
de ziet en dat maakt me gelukkig.  Je 
kind happy = mama happy …  Een team 
van enthousiaste, warme en liefdevolle 
mensen staat klaar om mijn grootste 
schat te verzorgen, te verwennen en te 
begeleiden.
Dit herhaalde zich in de paas- en de zo-
mervakantie en was werkelijk een suc-
ceservaring voor alle betrokken partijen. 

Weten dat je kind met volle teugen ge-
niet van het samenzijn met de vriendjes 
van Ter Heide én met het personeel geeft 
een zalig gevoel.  Het is niet in woorden 
uit te drukken hoeveel dankbaarheid ik 
voel voor het hele Ter Heide-team.  Er 
heerst een gezellige “thuis-
sfeer” die je al omarmt bij 
het binnenkomen.  Er is 
steeds open communicatie 
met de begeleiders in een 
vertrouwensband. Wat een 
fijne ervaring!
Ook is er veel aandacht 
voor de voedingsproble-
men van Estelle en voor 
alle andere kleine dingen 
die voor onze kinderen 
een wereld van verschil 
betekenen.  De activiteiten 
zijn gevarieerd en bieden 
zeker een meerwaarde.  
Het busvervoer is optimaal 
georganiseerd en vormt 
voor Estelle nog een ge-
waardeerd verlengstuk aan 
weer een heerlijke dag. 
Naar mijn gevoel en per-
soonlijke ervaring geef 

ik Meers 1 volmondig de Vijf Sterren 
Award!
Dank u voor zoveel …

Laura Boutsen, moeder van Estelle 
Doneux, De Meers

Kortdurende opvang in Ter Heide
Met het aanbod van kortdurende 
opvang wil Ter Heide ouders hel-
pen die er voor kiezen om hun 
kind zoveel mogelijk thuis op te 
vangen. Met dit aanbod spelen we 
in op één van de vele doelstellin-
gen van het Perspectiefplan 2020.
  
Kortdurende opvang biedt een 
oplossing op maat om de thuis-
situatie tijdelijk te ondersteunen 

bijvoorbeeld tijdens de vakantie, 
tijdens weekends, na school.

Afhankelijk van de woonplaats en 
concrete vraag betreffende de duur 
en de periode, gaan we op zoek 
naar een leefgroep waar we met 
veel aandacht voor een huiselijke 
en warme sfeer ondersteuning en 
opvang bieden. Op jaarbasis kan 
men in principe tot 70 kalenderda-

gen genieten van kortdurende op-
vang, al moet er rekening worden 
gehouden met de mogelijkheden 
van onze organisatie.
De opvang zelf wordt ook flexibel 
ingezet, zo is er de mogelijkheid 
om enkel overdag te komen, maar 
indien de behoefte bestaat, kan 
men eveneens overnachten.



Campusnieuws Genk
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Martin Cleuren gaat op pensioen

Of het dan gaat over drempelvrees, 
angst voor het “zwarte gat”, of gewoon 
over een ontembare werklust wordt dan 
best in het midden gelaten.
Zo ook voor onze verpleger Martin. 

Gedurende jaren was hij een vaste waar-
de binnen Ter Heide. Eerst in het Nursing-
tehuis waar hij in 1980 in dienst kwam, 
later in het Internaat. 
De jaren schenen op hem geen vat te 
krijgen. Steeds met een opgewekte glim-
lach, maar ook met de nodige ernst vol-
bracht hij elke dag opnieuw zijn taak. 
Met grote verantwoordelijkheidszin en 
bekommernis voor de gasten was hij de 
brug tussen de artsen en de leefgroep. 

Dat zijn 65ste verjaardag stilaan na-
derde ontging hem schijnbaar geheel. 

Wanneer de één of andere onverlaat 
af en toe illusies maakte op zijn na-
derende pensioen veranderde hij snel 
van onderwerp. 

Stilaan bleek de ambitie van onze re-
gering om mensen ook na 65ste aan 
het werk te houden, zowaar invulling 
te krijgen binnen Ter Heide. Iedereen 

Na een leven lang werken komt er voor iedereen een moment waarop hij op zijn lauweren wil gaan rusten en 
aan zijn pensioen gaat denken. Waar sommigen hier jarenlang naar uitkijken en haast niet kunnen wachten 
vooraleer het zover is, bestaan er nog altijd mensen die dit zo lang mogelijk voor zich uit willen schuiven ... 

Men zegt wel eens: “er is een tijd van komen’ en een tijd van ‘gaan’.
Maar dat laatste is gemakkelijker gezegd als  gedaan.
Je doet de deur niet achter je dicht,
want bij iedere naam hoorde een lief gezicht.
Bij ieder gezicht hoorde een kind
en elk kind werd door jou bemind.
En toch laten we je nu gaan,
je hebt vele jaren je best gedaan.
Dank je wel voor wie je was en bent,
Martin, we hebben je heel graag als collega gekend!

Veel geluk XXX

Van de collega’s



Iedereen was dan in vorm voor een ini-
tiatieles karate, inclusief enkele Japanse 
woorden: ‘Het’ en ‘Hoes’ werden vlot  
geroepen tijdens de armbewegingen.
Het rode lintje aan de rechterarm was een 
klein en soms bruikbaar hulpmiddeltje 
om de juiste strekbeweging te maken. 
Maar ook als dit niet strikt werd gevolgd, 
was de karateles toch een leuke activiteit 
waar de stoere binken onder ons zich in 

konden uitleven.
In de sporthal stonden allerhande afge-
leide spelen van echte sporten opgesteld: 
lasergun, voetbal, boogschieten, curling, 
bowling, basket, ...
De reflexen konden worden getest bij 
het spel ‘kuikens vangen’. 
Voor de iets minder sportieve deelne-
mers was er ook een aanbod voorzien. 
Een heel arsenaal aan Sjoelbakken stond 

opgesteld en er was een prachtige snoe-
zelruimte ingericht.
Als afsluiting werd er een mega-dans ge-
organiseerd voor alle deelnemers.
Met een pintje achteraf werd de dag 
afgesloten ( want dat verdienen echte 
sporters toch).

Hilde Steegmans, activeringscoördinator 
campus Genk

Dankzij de sportdienst van Houthalen-Helchteren konden onze bewoners genieten van een goed ge-
organiseerde sportdag in de sporthal van Lakerveld.  De monitoren ter plaatse zorgden ervoor dat alle 
spieren goed werden opgewarmd om de dag soepel verder te zetten.

verwachtte immers dat Martin nog een 
aantal jaren aan zijn loopbaan zou toe-
voegen. 
Maar dat was zonder Martin gerekend.

Nauwgezet had hij zijn naderende af-
scheid voorbereid. Het moment waarop 
zijn pensioenaanvraag officieel werd, 
14 juni 2013, wou hij niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan. 
Niet hijzelf, maar de bewoners die hem 
nauw aan het hart lagen, moesten cen-
traal staan. 
Zij mochten samen met hem de officiële 
aanvraag  als getuigen ondertekenen. 

Niels, Nour-Eddine en Jokke kweten zich 
vol overgave en ernst van hun taak. 
Het applaus van de talrijk aanwezige ge-
nodigden lieten ze zich weggevallen en 
met een hapje en een drankje werd het 
unieke moment bezegeld. 
Op 12 september 2013 werd verder uit-
gebreid afscheid genomen van Martin. 
Hij werd door gasten,  personeel en di-
rectie volop in de bloemetjes gezet. 
Martin, het ga je goed! Geniet van je 
welverdiende pensioen. 

Lieve Vandersmissen, 
directeur zorg     

Sporten is gezond

Campusnieuws Genk



Achteraf gezien bleek dit een schijnma-
noeuvre te zijn. Daarna moesten we drie 
verschillende soorten raadsels oplossen 
waar je ‘sleutels’ mee kon verdienen. 
Na veel opzoekwerk - met dank aan het 
Internet- kwamen we te weten in welk 
team we waren ingedeeld.  
Afspraak was om 8.00 uur aan het station 
in Genk. Eenmaal op de trein bleek dat de 
co-sturing aan ons had gedacht. Super! 
Lekkere koffiekoeken voor iedereen, onze 
dag was al goed begonnen. (Waar de kof-
fie bleef, is mij nog altijd een raadsel!)
De zon bleek ook van de partij en we 
wisten ondertussen tenminste al waar de 

reis naartoe ging: Leuven City! We wer-
den verwacht in een café midden in het 
centrum van Leuven. 
En als je dacht dat die koffiekoeken al 
geweldig waren, wat dan te denken van 
het glaasje cava dat we kregen voorge-
schoteld!
Na de cava toonde men ons een filmpje 
waarin onze “Big Chief”, Paul Geypen, 
de hoofdrol had. (Dit moeten we eigenlijk 
op You Tube zetten, ‘Verborgen Talenten’, 
noemen ze dat!).  Onze verpleegkundige 
Martin - die ons eind augustus verlaat  
voor een welverdiend pensioen - en zijn 
lieftallige vrouw kwamen eveneens aan 

bod in het filmpje.
De clou van het verhaal was 
dat wij allen, door het drin-
ken van vergiftigde cava, 
slaven van Ter Heide waren 
geworden en wij dit enkel 
ongedaan konden maken 
door de opdrachten van het 
stadsspel met succes te ver-
vullen.  Zo moesten we, met 
behulp van een GPS-toe-
stel, een fototoestel en een 
kaart, bepaalde locaties zoe-

ken, ter plaatse vragen beantwoorden en 
grappige of originele foto’s nemen. 
Op vaste tijdstippen moesten we op 
bepaalde locaties geraken om andere 
opdrachten uit te voeren en tips te ver-
dienen om de eindbestemming te raden. 
Een beetje planning was noodzakelijk. 
Voor de afwisseling tafelden we ’s mid-
dags nog eens gezellig om daarna het 
spel verder te zetten.
De winnaar was toevallig het team van 
ondergetekende! In het team van Manu-
el.  Dit laatste feit had er niets mee te ma-
ken, want hij kende de opdrachten niet. 
Ons Marleen ontpopte zich binnen de 
groep tot grootste (slaven)drijvende 
kracht. Natasha, Ilse en ikzelf waren enkel 
de mooie afwerking van het groepje.
Tegen de tijd dat we terug naar het sta-
tion afzakten, hing onze tong tot over 
onze tenen en had menig collega pijn-
lijke voeten, maar het plezier dat we 
hadden en de collegialiteit die we van-
daag  ondervonden, zullen we nog lang 
onthouden!

Anita Crespi, verpleegkundige woon-
buurt Oase, Genk

De teambuilding van Woonbuurt Oase werd door onze kinesist Manuel Van Oppen geregeld. De datum 
was zo ongeveer het enige waar we zeker van waren, naar het “wat” en “waar” hadden we het raden!   
Na een lange uiteenzetting via mail (waar je niets wijzer van werd) kregen we een lijst met Latijnse 
benamingen die we in de juiste volgorde moesten plaatsen. 

Originele teambuilding in woonbuurt Oase



Senso-fit-o-meter 
Activerende actieve activiteit
Er werd aan de kinesisten gevraagd om een extra activiteit uit te werken om onze bewoners opti-
maal te laten genieten tijdens de zomermaanden. Wij, Mieke en Sara, besloten om deze activiteit 
samen voor te bereiden en concreet uit te werken.  Het zouden verscheidene “opdrachten” worden 
waarbij onze bewoners uitgenodigd werden om te bewegen en tegelijkertijd verschillende sensa-
ties op te doen nl. voelen, ruiken, horen, ... en dit met allerlei materialen.
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We bedachten voor elke vakantie-
maand 10 verschillende activiteiten 
voor de Sens-o-fit-meter.
Je moest bij opdracht 1 beginnen en al 
wandelend de aangeduide weg volgen 
tot je bij opdracht 10 kwam.
Er waren opdrachten die geschikt wa-
ren voor bewoners die mobiel zijn, 
maar ook opdrachten voor bewoners 
die een rolstoel gebruiken en voor be-
woners die de opdracht niet zelf kon-
den uitvoeren maar waarbij de activiteit 

werd uitgevoerd door de begeleiding 
en de sensatie ervaren werd door de 
bewoner! Kortom, maatwerk!
We geven kort enkele sensaties weer ...
We zongen samen een liedje op de 
toon van belletjes en wandelden on-
der een dradengordijn door om zo de 
fijngevoeligheid te ervaren. We roken 
aan verschillende kruiden (en tracht-
ten de juiste naam bij het betreffende 
kruid te plaatsen).
Het was ook niet zo eenvoudig als het 

lijkt om het parcours rond de kegels 
te stappen of je errond te laten rijden 
in de rolstoel.  Weet je hoeveel plezier 
we hadden door een bewoner op de 
slaapzak te leggen en hem zo vooruit 
te trekken?  Tenslotte moest men met 
een waterpistool plastieken bekertjes 
proberen af te schieten ... of, altijd een 
succesnummer, elkaar natmaken!

Sara Coenen en Mieke Jacobs, kinesis-
ten woonbuurt Oase, campus Genk



Superboottocht
Begin juni werden de bewoners van Ter Heide Genk verrast met een boottrip van Genk naar Lanklaar en 
terug. De Genker Watersport Vereniging en het Jolly Waterski Racing Team organiseerden dit initiatief. In 
tegenstelling tot voorgaande jaren - waarbij er op het Albertkanaal rondjes werden gevaren met de gasten 
- werd er dit jaar een echte trip op touw gezet.

Acht speedboten bezorgden een 25-tal 
bewoners met hun begeleiders een on-
vergetelijke dag. Gelukkig was de zon 
van de partij hetgeen des te aangenamer 
was. Na een korte briefing en het uitrei-
ken van de reddingsvesten – veiligheid 
voor alles uiteraard – werd in groepjes 
aan boord gegaan van de boten.
In groep vertrok men aan de Genker Wa-
tersport Vereniging via het Albertkanaal 
tot Lanaken.  Daar werd de hele groep 
versast om alzo 9 meter lager het kanaal 
Briegden-Neerharen te bevaren. Even 
verderop werd te Smeermaas opnieuw 9 
meter afwaarts versast, met aansluiting 
op de Zuid-Willemsvaart voor het verdere 
verloop van de tocht.
Met de sluismeesters werden afspraken 
gemaakt om alles vlot te laten verlopen. 
Het schutten (versassen) in sluizen was 
voor de gasten een bijzondere en nooit 
meegemaakte gebeurtenis. Tijdens de 

tocht genoot men van de om-
geving en de andere bootge-
bruikers op de kanalen. Met 
regelmaat passeerden grote 
vrachtschepen. De gasten wuif-
den naar de vele wandelaars, 
fietsers en vissers naast de wa-
terweg en kregen een sympa-
thiek gebaar terug. Ook de vele 
watervogels konden op de sym-
pathie van de gasten rekenen.
Bij aankomst te Lanklaar wer-
den de deelnemers gastvrij ont-
vangen door de Maaslandse Watersport 
Vereniging. Op het zonnige clubterras 
genoot men van een heerlijke picknick. 
Na een gezellige verpozing ging de tocht 
terug naar Genk in omgekeerde richting.
Bij aankomst bij de Genker Watersport 
Vereniging bleek overduidelijk dat alle 
deelnemers genoten hadden en dat ze er 
nog lang over zullen nakaarten. Niet al-

leen de gasten, maar ook de begeleiders, 
de bootbestuurders en hun crew, waren 
alweer een ervaring rijker.
Een schitterend initiatief dat zeker een 
vervolg verdient. Met speciale dank aan 
de booteigenaars en alle medewerkers die 
zich hiervoor vrijwillig hebben ingezet.

Guido Bollen, bestuurslid Genker 
Watersport Vereniging
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Sprokkelnieuws
Wist je dat ...

... onze oudste bewoner, André, deze zomer zijn 70ste verjaardag heeft gevierd. Er zit nu maar liefst 69 jaar leeftijdsverschil 
tussen de oudste en de jongste bewoner van Ter Heide. Het verjaardagsfeest van André was een uitgelezen gelegenheid om 
beiden samen in beeld te brengen. Voor André een extra kers op de taart! ( zie pag 13)

... er ondanks de nakende sluiting van Ford Genk toch 14 medewerkers van  het bedrijf op 31 augustus 2013  kwamen 
werken op de campus in Genk. In het kader van Community Service konden we reeds een vijftal jaren rekenen op een 
groep mensen van Ford Genk die een week voor de opendeurdagen onze tuin mee onder handen namen, alle onkruid ver-
wijderden en de nodige snoeiwerken verrichtten, zodat het terrein pico bello was bij de opendeurdagen. Dit initiatief werd 
in eerste instantie vanuit het moederbedrijf  Ford aangestuurd. Het was dan ook hartverwarmend dat een groot deel van 
deze mensen dit spontaan overnamen en zelfs zonder deze aansturing met schoffel en hark present waren. Zij werkten de 
hele zaterdagvoormiddag  hard om hun bijdrage te leveren aan de opendeurdagen in het bijzonder en aan Ter Heide in het 
algemeen. Bedankt!

... we dank zij Bart Hiemeleers kunnen beschikken over niet minder dan 10 nieuwe trampolines en voor elke leefgroep van 
Ter Heide een cacoon. Deze werden geschonken naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van het Genker Plantencentrum, 
waar de genodigden vrij waren een gift voor dit doel te doen. De cacoons zijn uitermate geschikt voor onze bewoners als 
“chill-out” plekje, als schommel of als hangmat. Bovendien brengen ze door hun vrolijke kleuren de zomer binnen in de 
leefgroepen en tuinen. Je wordt er zowaar spontaan vrolijk van! (zie foto pagina 11)



Vooraf werd er veel over gedacht en een datum gezocht,
Huisje 4 kon op 17 juli 2013 eindelijk voltallig op dagtocht!

Gepakt en gezakt vertrok de bus,
Overal aan denken was een hele klus.

Na twee busritten op en af naar Diepenbeek kwamen we aan,
Bij Jokke thuis hebben ze een mooi zwembad staan.

De zon was ook van de partij,
Gelukkig vonden we genoeg schaduw opzij.

De ouders zorgden voor een heerlijk zelfbereid buffet,
Nadien werd de zwempartij ingezet.

Met bootjes, luchtmatras en een helpende hand,
Genoten gasten en personeel, het was plezant.

Een superlekker dessert mochten we niet laten staan,
Ja hoor, alles erop er eraan.

Mooie liedjes duren nooit lang,
De opruim kwam vlot op gang.

Voldaan en een bus vol blije gezichten,
Deze vertrok weer, vervuld van de nodige plichten.

Lieve mama en papa van Jokke, we willen u even laten weten,
Deze schitterende dag zullen we nooit vergeten!!!

1000 x dank je wel, vanwege Huis vier.

An Broux, leefgroepmedewerker Huis 4 , Genk

De tuin van Huis vier
De kleurrijke en gezellige tuin van Huis vier,
Een tuin voor ieder wat wils en veel plezier.

Tieren, snateren en met veel gelach,
Uit hun huisje beleven de gasten hier het 
mooiste moment van de dag.
In het oranje hebben we iets heel bijzonder,
Nu kunnen de gasten schommelen met hun rolstoel, 
wat een wonder.

Verder staat er een sterke boom die ons helpt 
met een takje,
Aan dat takje hangt de rode Cacoon,
Natuurlijk dient deze om te genieten op het gemakje. 
Het mag geweten zijn, we hebben veel geluk.
Uit al de giften en dankzij de vele sponsors kan 
het voor onze gasten niet stuk.
In naam van alle gasten: 
Dank jullie wel voor de vele centen!

Samen met de ouderen 
beleven de gasten 
hier mooie momenten.

Voor alle gasten die 
willen komen spelen,
Iedereen is welkom om 
samen de toffe tuin te delen.
En als het jullie ooit zal passen,
Rij of wandel eens langs 
en laat je verrassen.

Sanne Snoks, 
leefgroepmedewerker 
Huis 4 , Genk 

Daguitstap naar Jokke’s thuis
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Dat was het lijstje voor de organisatie van 
mijn verjaardagsfeest: 50 jaar.  Iedereen 
vond dat dat moest worden gevierd. 
Ik vooral!  Dus 12 juni 2013, 11.00 uur 
in de feestzaal van Ter Heide. Zo stond 

het op de uitnodiging.
Maar… (Ik zal het nu maar vertellen. Ons 
moeke had zich van uur vergist. 12.00 
stond op het papier van de traiteur. Die 
schrok zich rot toen ze om half elf arri-
veerden. Maar … om 11.00 uur was er 
aperitief, waren de tafels gedekt en de 
hapjes hadden juist genoeg vertraging 
voor een extra glaasje bubbels. Bedankt, 
mensen van Oasis!) Dat was tussen haak-
jes en om niet voort te vertellen!
Al de mensen die in Berk 1 voor ons zor-
gen, waren er in feesteditie. Ook mijn 
familie natuurlijk, de vrienden van thuis 
en bijna alle vrijwilligers die met ons gaan 
wandelen en fietsen.
Je kon de gemoedelijke sfeer al voelen bij 
het aperitief buiten in de zon. Sommigen 
die kennis maakten met mekaar, anderen 
met de vertrouwde babbel van ‘wij ken-

nen mekaar van fietsen of wandelen op 
dinsdag, vrijdag, maandag, woensdag’.
En toen iedereen een plaatsje had gevon-
den aan tafel, toen begon die sfeer in-
eens een eigen leven te leiden. Het werd 
precies een wolk die zich vulde met de 
noten van de muzikanten, de fratsen van 
de clown en de geur en smaak van eten 
en drinken en die van de ene tafel naar 
de andere zweefde en iedereen omhulde 
met … feestvreugde. Gewoon plezier 
hebben, lachen en babbelen, dansen, 
deugd hebben!
Wel, naast de wensen, kaartjes en ge-
schenkjes was dit voor mij het allermooi-
ste cadeau!!  Want feest is het pas als er 
echte feestvierders zijn. Dank je wel.

Barbara Vaes, bewoner van Berk 1, 
campus Zonhoven

Barbara 50 jaar
Een feest kan je organiseren, feestvierders krijg je cadeau!
Zo was het, ja:  Afspraken maken met Tony en het team van Berk 1. Feestzaal van Ter Heide reserveren. 
Rondvragen of iemand muzikanten kent die ons allemaal in de goede sfeer kunnen brengen. Een traiteur 
vinden die de gang van zaken in Ter Heide een beetje kent en ons zorgenvrij kan laten genieten. Een clown 
opsporen die ook mijn huisgenoten die niet mee kunnen smullen (mottige sondevoeding) kan verwonderen 
en doen lachen. Versiering van de zaal met ballonnen, slingers en bloemen. Tafels en stoelen klaar zetten.



Dank zij de gebundelde inspanning van 
heel wat hardwerkende collega’s verliep 
alles van een leien dakje. Ik heb veel com-
plimentjes gekregen over de lekkere saus 
(klaargemaakt door de keuken in Genk) 
en de overheerlijke verse frietjes gebakken 
door onze bakkers van dienst: Frank, Jean 
en Theo. Ook alle andere helpers verdie-
nen natuurlijk een dikke pluim. Mercikes.
Het frietenfeest was ’t een, maar wat was 
dan ‘t ander?
’t Andere nieuws was dat “monsieur” An-
dré Caby vandaag zijn 70ste verjaardag 
vierde. Dit kon uiteraard niet onopgemerkt 
voorbij gaan. André is namelijk met zijn 70 
lentes immers de oudste bewoner van Ter 
Heide (ooit). Om hem in de bloemetjes 
te zetten hadden we voor onze centrale 

gast en zijn naaste fa-
milie een mooie eretafel 
gedekt midden op de 
feestweide. André, goed 
gemutst zoals altijd, was 
uiteraard in zijn nopjes. 
Op zo’n festiviteit hoort 
uiteraard ook een klein 
officieel gedeelte. Om 
dit in goede banen te 
leiden hadden we onze 
oud-directeur Rik Geerts 
ingehuurd. Rik, zelf 
goed van de tongriem 
gesneden, riep André 
naar het podium om hem met de nodige 
bravoure een gelukkige verjaardag toe te 
wensen. Dat lukte deels want al snel werd 

hij het zwijgen opgelegd (wat 
niet gemakkelijk is) door André 
die zelf de microfoon ter hand 
nam om in zijn gekende stijl 
iedereen te bedanken en alzo 
het feest in te zetten. Op de 
tonen van het nummer “Lang 
zal hij leven” en “Daarbij die 
molen” zat de ambiance er 
direct in. De familie had na-
melijk gezorgd voor een twee-
koppige band met de gepaste 
naam: “TEEN & TANDER”. Zij 
kregen de opdracht om de lie-

velingsmuziek van André te spelen. En het 
mag gezegd: André kijkt niet op een op-
treden meer of minder. En ook de andere 
gasten gaven natuurlijk steeds het beste 
van zichzelf. De microfoons gingen dan 
ook van hand tot hand en de band kon de 
verzoeknummers nauwelijks bijhouden. 
Een mooi feest, een mooie 70ste verjaar-
dag. Proficiat André!
Ook dat is Ter Heide voluit. Ongedwongen 
genieten, gelukkige bewoners, een stra-
lende zon, mensen die elkaar ontmoeten, 
mensen die samen de schouders ergens 
onder zetten, ... 
Zeg nu zelf: da’s toch ’t een en ’t ander!!!

Tony Antheunis, activeringscoördinator 
campus Zonhoven

Campusnieuws Zonhoven

Zonhoven viert feest met oudste bewoner André
Op de campus Zonhoven was er op dinsdag 20 augustus 2013 ’t een en ’t ander te beleven. Alle bewoners 
van onze campus waren die dag uitgenodigd op het frietenfeest. Het is intussen reeds een jaarlijkse traditie 
die bij vele gasten en medewerkers letterlijk en figuurlijk goed wordt gesmaakt. 

André, dat is toch fijn ... al voor de 70ste keer jarig te zijn! En 
moet je nog eens iets weten ... hij is de EERSTE 70 jarige van 
heel de Ter Heide-bende, dat is super, dat is top, want André is 
de oudste en het  gaat hem nog steeds tip-tip! En daarom gaat 
iedereen voor jou zingen, vele liedjes na elkaar, dat zijn zo van 
die dingen, die heb je maar 1 x per jaar.
Iedereen kent André, want als hij iemand ziet, staat hij als eer-
ste klaar met een lieve lach en een vriendelijke groet, en dat 
doet iedereen goed!
Zijne bal is zijn trouwe vriend, die gaat overal met hem mee, 
mee op kamp, mee wandelen, mee naar de voetbal en noem 
maar op ... want KRC Genk is voor hem de top.
Van zingen heeft André ook geen schrik, overal zingt hij lustig 
mee, en voelt zich dan super tevree.
Dat mag hij vandaag op het podium laten horen als speciaal voor 

hem “Teen en Tander” komt zingen, in hoge en lage tonen.
Bij de buren gaat hij graag op bezoek, want van monsieur Bart, 
krijgt hij een lekker koffieke en een koek!
Claude staat ook in zijn top 10, op de bureau wil hij dagelijks eens 
gaan zien, kijken voor post of een babbel, hij is er graag gezien.
Nu gaan we stopen met schrijven want zijn familie en heel de 
Ter Heide-bende staat klaar om te feesten en André een onver-
getelijke 70ste verjaardag te geven!
En als de dag straks voorbij is, denkt André met een lach ... volgend 
jaar word ik 71 en dat wordt weer zo een geweldige dag!!!
André we wensen je een super fijne verjaardag, een dag waarin 
jij zal stralen van geluk, deze dag kan zeker niet meer stuk ...

Een DIKKE, DIKKE PROFICIAT vanwege al je medebewoners en 
personeel van Spar 2



De glimlachjes op de gasten hun snoet gaf 
ons dadelijk het gevoel : ‘dit hebben we 
goed gedaan’!  Na de wandeling werden 
de gasten nog verrast door een heerlijk 
voetbadje en massage. Natuurlijk kon ‘iets 

lekkers’ niet achterblijven, dus hadden we 
overheerlijke smoothies en koekjes klaar-
staan.  De reacties waren achteraf super 
positief ... zeker voor herhaling vatbaar!  
Een welgemeende dankjewel aan alle hel-

pende handen! (En natuurlijk voor iedereen 
van onze werkgroep ‘basale stimulatie’).

Goffings Noortje, leefgroepmedewerker 
Linde 4, campus Zonhoven

Het blotevoetenpad van Linde 4
Na een aantal vergaderingen kwamen we op het leuke idee om als grote activiteit ons bospad zelf om te 
toveren tot een echt ‘blotevoetenpad’...  Al snel begon ons idee vorm te krijgen. Met hooi, water, mais, 
hout, steentjes, blaadjes, kranten enz. gingen we aan de slag. Het was een groot succes.  De knutsels die 
we vooraf samen maakten, zouden als versiering op de kippendraad dienen.

Campusnieuws Zonhoven

Op het menu stonden, naast de traditionele 
heerlijke goudgele staafjes met witte of rode 
dressing, allerhande vleesgerechten die teveel 
waren om op te noemen. Voor ons was het 
menu een plaatsje in de Gault-Millau Gids 
2013 waard.  Na het verorberen van spijs en 
drank was het tijd voor het serieuze werk: 
ambiance maken! Dit is voor onze gasten 
sowieso geen probleem!  Beiaardier Ahmet 
was van dienst en nam al snel plaats achter 

het sportzaalorgel en speelde weliswaar de 
7de symfonie van ... hemzelf.  Ahmet ging 
volledig op in zijn klankenspektakel en we 
hebben hem dan maar ingeschreven voor 
de Koningin Elisabethwedstrijd. We duimen 
alvast! Verder werd er nog een rolstoeldans/
race gehouden tussen Werner en het perso-
neel, handje gedrukt met Nicky, personeel op 
de grond gevloerd door een gast en gedanst 
op de tonen die uit de boxen weergalmden.  

Aan elk feest komt er spijtig genoeg een 
eind en dit was ook hier het geval.  Dit was 
het eerste- maar zeker niet het laatste- feest 
van de zomer. De vakantie op zich is bij ons 
steeds een feest met barbecues, dagtochten, 
genieten in het zwembad, brunchen ... Tot 
de volgende!

Filip Reyskens, leefgroepmedewerker 
Linde 1, Zonhoven

Frietenfeest van de Linde 
Traditiegetrouw sloten we ook dit jaar in juni het werkjaar af met een feest om je vingers af te likken: het 
frietenfeest.  Eén voor één kwamen de leefgroepen van de Linde aan in de sportzaal om te smullen van de 
heerlijke frieten. Buiten stond er hét droomrestaurant op wielen klaar voor de gasten, namelijk de frietkar
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Frietenfeest van de Linde 

Een goed idee, want de weergoden hebben 
heel het verlof voor prachtig weer gezorgd. 
Onder leiding van Karen en Evelien werden 
de tenten omgetoverd tot echte lounge-
tempels. Een gezellig muziekje, een hoekje 
om te relaxen, handdoekjes die klaar liggen, 
mooie decoratie, voor iedereen lekkere ver-
snaperingen ... en een gastenboek.  Maar 
liefst 119 bewoners hebben in één week 
tijd genoten van de bubbels en de jets. Het 
was dan ook geen overbodige luxe om in 

de helft van de week het water te vervan-
gen. Om half acht ’s morgens stonden Jean 
en ikzelf in zwemtenue water te scheppen 
alsof onze boot elk moment kon zinken. Zij 
die ons bezig gezien hebben, moeten ge-
dacht hebben dat de wereld elk moment 
kon vergaan. Maar we leven nog. Om 9.30 
uur stond alles weer netjes klaar om de vol-
gende gasten te ontvangen.Ik heb veel blije 
en enthousiaste gezichten van bewoners 
gezien deze week. Ik heb ook veel perso-

neelsleden gezien die nat waren. Niet altijd 
van in de jacuzzi’s te zitten, maar nat van 
het zweet. Want ik weet wat het betekent 
om de bewoners in en uit zo’n bubbelbad 
te krijgen. Zij verdienen natuurlijk ook een 
dikke pluim omdat zonder hun inspan-
ningen deze activiteit voor velen niet kon 
doorgaan. Dank u wel.

Tony Antheunis, 
activeringscoördinator campus Zonhoven

Week van de jacuzzi
Na het grote succes van afgelopen jaar werd bij de vakantieprogrammatie besloten om ook dit jaar 2 bub-
belbaden voor een weekje te installeren op de campus Zonhoven. Vorig jaar stonden ze in de sportzaal, dit 
jaar hadden we 2 grote partytenten ter beschikking. Lekker gezellig buiten dicht bij moeder natuur.

De eerste prijs was voor Spar 2!
Naar aanleiding van de eerste verjaardag van 
de Dienst OndersteuningsPlan (DOP) werd 
een fotowedstrijd uitgeschreven rond de 
thema’s ‘Inclusie’ en ‘ Netwerk’.
In Ter Heide streven we ernaar om ouders, 
familie en vrijwilligers, (m.a.w. het netwerk), 
zoveel mogelijk te laten deelnemen aan ac-

tiviteiten met de bewoners, zowel in hun 
dagelijkse leven als tijdens bijzondere activi-
teiten.
Bij deze vorm van inclusie zien we dat ie-
dereen zich steeds met hart en ziel inzet en 
geniet van deze momenten. Dit kwam heel 
mooi tot uiting in de foto’s die we voor de 

fotowedstrijd instuurden. We zijn dan ook 
heel fier dat een foto van Spar 2 tijdens een 
” wafelenbak” als winnende foto werd ver-
kozen.   
De bijbehorende prijs, een heerlijk ontbijt, 
lieten de bewoners en vrijwilligers van Spar 2 
zich goed smaken. Met dank aan DOP.

Winnende foto



Schlagerfestival op de festivalweide 
in Ter Heide Zonhoven 

Het recept van het Schlagerfestival krijgt 
stilaan zijn vaste vorm. Muziek uiter-
aard, optredens van bewoners, tussen-
door een gevarieerd aanbod van diverse 
dessertjes, drank, ruimte voor een dans-
pasje en tussendoor een klein quizje 
voor het personeel, geholpen door de 
bewoners. Dit alles uiteraard vakkundig 
aan elkaar gepraat door onze vaste pre-
sentator Walter.
Niet alleen bij de bewoners zit er veel 
talent verscholen. Ook bij het personeel 
van Ter Heide zijn er mensen met uitzon-
derlijk talent. Hoewel? Het zangtalent 

van onze algemeen directeur, daar valt 
over te discuteren. Een zangwedstrijd zal 
hij wellicht nooit winnen, maar toch be-
dankt voor de mooie inspanning om het 
Schlagerfestival te ondersteunen. Zingen 
laten we echter beter over aan onze ar-
tiesten zoals Erasmo, Niki, Ludo, André, 
Kristel, ... Mooi om te zien en te horen.
Ook het personeel verdient dit jaar ook 
een dikke pluim. Zij hebben ervoor ge-
zorgd dat de ambiance er vanaf het be-
gin in zat. Zonder hun engagement lukt 
een dergelijk opzet natuurlijk niet.
Ik ben nog vergeten te vermelden dat we 

die dag prachtig weer hadden. Ik vermoed 
dat onze vrijwilligers hiervoor hebben ge-
zorgd. Reeds vanaf 10.00 uur in de voor-
middag waren zij aanwezig om te helpen 
bij het bakken van pannenkoeken en wa-
fels. Merci Mina, Willy, Jef, Jos, Ludo, Wal-
ter en ook alle anderen die zich op een of 
andere manier hebben ingespannen om 
dit grootse feest te helpen slagen. Op die 
manier is het fijn om een activiteit te orga-
niseren.  Tot volgend jaar!

Tony Antheunis, activeringscoördinator 
campus Zonhoven

In het jaarprogramma van grote activiteiten van de campus Zonhoven heeft het Schlagerfestival een 
vaste plaats gekregen. Voor veel van onze bewoners is dit het orgelpunt van het jaar. De lokroep van 
de microfoon en het podium zijn vaak onweerstaanbaar. Vanaf het moment dat de eerste noten uit 
de speakers komen, staan er al een aantal artiesten klaar langs de muziekinstallatie om aanspraak te 
kunnen maken op een microfoon. We hebben er wel enkele, dat is dan ook geen probleem.

Ter Heide in de mediaCampusnieuws Zonhoven
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Overal zagen we bekende gezichten, al-
lemaal gezichten die we thuis in onze 
huiskamer op het scherm ook al eens 
hadden gezien. Nu zaten die mensen in 
“gewone” kleren, en zonder schmink 
achter hun computerschermen, of ze 
waren met elkaar aan het over leggen. 
De sfeer was er rustig, maar toch was het 
hele gebouw rommelig. Overal lagen ka-
bels op de grond, hingen toneellampen 
aan het plafond,  stonden er spelende TV 
’s met alle mogelijke programma ‘s. Op 
de burelen lagen tijdschriften, opname-
camera ‘s, naslagwerken, cd ’s en lege 
koffietassen. Dit alles stond veel dichter 
op elkaar dan men zou verwachten.
 De montagekamers, waar de éénmans-
TV-ploegen de reportages in elkaar zet-
ten, waren echte miniatuurcelletjes. 
De regiekamer, waar bij rechtstreekse 
uitzendingen de beeld- en klankkeuze 
wordt gemaakt,  is ocharme twee op 
twee. Hierin staan wel duizend knopjes 
en hendeltjes voor een groot scherm dat 
zich in een mozaïek laat verdelen. 

Het hoogtepunt was het be-
zoek aan de “grote” opna-
mestudio. Ook hier viel op 
hoe compact alles in elkaar 
zit. In dezelfde kamer staat de 
nieuwslezershoek, twee huis-
kamers, een interviewhoek, 
een vergadertafel en nog wat 
rommel. 
Twee grote camera ’s staan in 
het midden en kiezen het de-
cor van dienst. 
Voor de nieuwslezer is er een 
autocue, een systeem voor de 
camera waar de lezer de tekst afleest, 
terwijl een doorlaatspiegel de opname 
toelaat. Iedereen had de indruk dat het-
gene we thuis te zien krijgen mooier en 
groter toont dan dat wat we daar gezien 
hebben.
TV Limburg is één van de drukst bekeken 
regionale zenders in Vlaanderen. 
Samen met Het Belang Van Limburg ver-
sterkt TVL het “Limburggevoel”. 
Dit gevoel is iets uniek, en helpt mee aan 

een Limburgse solidariteit en verbonden-
heid.
In de eetzaal van Ter Heide campus Genk 
kregen we het standaard middagmaal 
van die dag. We konden met zijn allen 
ervaren dat die standaard hoog ligt. Pro-
ficiat aan de keuken. Bedankt aan ieder-
een die deze fijne dag mogelijk heeft 
gemaakt.!

Jan Geurts, voogd van Christiane Goele-
ven, bewoner Woning 42, Zonhoven

Campusnieuws Zonhoven

De laatste jaren is het  gebruikelijk om met de ouders van de campus Zonhoven  het werkjaar af te sluiten 
met een bedrijfsbezoek. Dit jaar was de keuze gevallen op TV Limburg, onze eigenste echte regionale TV- 
zender. Zoals het hoort, werden we welkom geheten, en na wat afspraken begon de rondleiding. Het was 
een heel aparte ervaring, het leek een klein beetje op thuiskomen, en toch weer niet. 

Oudergroep Ter Heide Zonhoven 
bezoekt TV Limburg

Sprokkelnieuws
Wist je dat .... 

Woonbuurt Berk-Spar gaat meedoen aan Levensloop op 19 en 20 oktober 2013 in Lommel. Het is een feestelijk evenement dat 
draait rond fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. Zowel co-sturing, specialisten als opvoedkundigen gaan de uitdaging 
aan om in een aflossing 24 uur lang iemand aan het lopen of fietsen te houden op de piste. Het is geen competitie, de afgeleg-
de afstand is van geen belang. Op dit moment is er al een leuk groepje samengesteld, maar er zeker nog plaats voor collega’s. 
Supporters zijn ook altijd welkom aan de Soeverein in Lommel. Het startschot wordt gegeven op zaterdag om 16.00 uur. Meer 
informatie kan je bekomen bij Nele Kasprowski, opvoedkundige Berk 1. Wij wensen het hele team alvast  veel succes!

... we vanuit campus Henisberg slechts 20 minuten wandelen om het centrum te bereiken. Zo is de donderdagmarkt een 
uitgelezen plek om een uitstap te maken. Enkele bewoners gaan mee in een rolstoel en anderen gaan te voet. Annie geniet 
ervan om aan de snoepkraam haar keuze te maken. Onder het genot van een cola - bij wijze van aperitief - ontmoeten we 
regelmatig ouders en bekenden.



De buurtcafé’ s in Borgloon 
maken de zomer!

Amerika was het eerste land dat we 
mochten proeven en beleven. Op het 
menu stond een typisch Amerikaans ge-
recht … een stevige, lekkere hamburger 
met frietjes. Om de kilootjes te bestrij-
den kon je een partijtje baseball spelen.

Het tweede land dat aan de beurt 
was: Italië, bracht ons een heerlijk 
pastabuffet. Wie veel van Italië afwist, 
kon dit uitgebreid tonen in de quiz 
over het land.

De Griekse dag was voor onze bewo-
ners eens helemaal iets anders met zijn 
lekkere typisch Griekse gerechten: sou-
vlaki’s, Griekse pasta en een overheerlijk 
Grieks dessert.

Om de spieren in conditie te houden 
streden zowel bewoners als medewer-
kers onderling tijdens de Olympische 
Spelen.
Het zomerseizoen werd traditiege-
trouw afgesloten met een leuk optre-

den van iedere leefgroep.
We mochten ook van een optreden 
genieten van de dienst Therapie en als 
‘final touch’ een optreden van de mede-
werkers van het hoofdgebouw.
Vooral dat laatste optreden is voor 
de bewoners hilarisch, ze kijken daar 
enorm naar uit, want dan doen ‘die van 
vanvoor’ eens wat anders dan gewoon!

Cynthia Gilissen, administratief mede-
werker, campus Borgloon 

Onze ergo, Nathalie, had weer zeer veel inspiratie om voor Woonbuurt Brikhof een leuke zomerva-
kantie te voorzien. Ieder ‘buurtcafé’ stond in het teken van een bepaald land.

Ter Heide in de mediaCampusnieuws Borgloon
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Met Bart als chauffeur hebben we het 
centrum van Leuven voor de helft gezien 
... wegens wegomleiding.
Eenmaal aangekomen op de parking zijn 
we er klaar voor, het weer kan de pret 
niet bederven, voormiddag wat frisjes 
en namiddag eerst wat regen, maar dan 
komt het zonnetje erdoor.
We hebben heel veel dieren gezien en 
uitdagingen gedaan; we beklommen 
een klimbrug met koord, gingen mee 
met het overzetbootje, enz ...

We gingen op zoek naar de koala’s, mijn 
lievelingsdiertjes. 
Onze Bart zocht op het plan naar de ka-
ola’s, maar hij vond niets.
Natuurlijk niet, het zijn geen kaola’s, hé 
Bart ! Het zijn koala’s, wat verkeerde 
klinkers , maar dit is niet zo erg als ‘je 
short scheuren’. (en dan een meisjes-
short moeten aantrekken !)

Het is een mooie dag geweest, vooral als 
je ziet hoe onze mannen ervan genieten, 

dat is mooi om te zien!!!
Ik wil bij deze het personeel van Brik 5 
ook eens in de bloemetjes zetten, want 
dat verdienen ze echt wel. 
Tussen de soep en de patatten kan er al-
tijd een babbeltje af. 
Ik hoop nog lang met jullie samen te 
werken.
Bedankt.

Gerda Dams, vrijwilligster Brik 5, 
Borgloon

Campusnieuws Borgloon

Eindelijk is het woensdag 12 juni 2013 ... onze dagtocht naar de dierentuin in Planckendael.  De 
gasten zijn al vroeg uit de veren, want we moeten op tijd vertrekken.  Een stevig ontbijt, de pick-
nick klaarmaken, alles opruimen, en we kunnen weg.

Daguitstap naar Planckendael met Brik 5

Sprokkelnieuws
Wist je dat .... 

... Georges Bielen en zijn echtgenote Gerarda 30 jaar geleden het initiatief namen om een motorrun te organiseren voor de 
bewoners van Ter Heide.  Gedurende al die jaren maakten zij met hart en ziel talloze motards warm om zich vrijwillig in te 
zetten voor de bewoners om hen tijdens elke opendeurdag een superdag te bezorgen.  Georges is onlangs overleden, wij 
zijn dankbaar voor zijn tomeloze inzet en blijven hem steeds als stichter van de Ter Heide motorrun gedenken.

... er in de maand juli  76 medewerkers van Ter Heide met de fiets naar het werk reden?  De afstand varieerde tussen 
de twee en zeventig km per dag!  Dit super-record aan sportievelingen is hopelijk niet alleen aan de mooie zomer te 
danken ...  Wij hopen dat deze gezonde gewoonte gedurende het werkjaar verder wordt gezet.



Jos, Leen en Hanne ... Pascal ... Lynn, Cindy 
en Isabelle ... Ingrid, Dora en Annie ... één 
voor één bijzonder mooie mensen ...
Heb je graag wat extra uitleg over de acti-
viteiten die gaan gebeuren?  Of wil je het 
nog even hebben over die belangrijke ge-
beurtenis van verleden week?  Ben je blij 
of voel je verdriet? Waarom vertellen je 
ogen dat je angstig bent?  Denk je even 
terug aan een dierbare die je vanuit de he-

mel toekijkt?  Dan ben je hier op je plaats 
... “welkom in ons praatclubje”. Iedereen 
komt aan het woord. We luisteren om de 
beurt naar mekaar en leven ons in elkaars 
verhaal in. Wat zijn we graag samen.  Re-
gelmatig zetten we een gepast liedje op ... 
het maakt ons rustig ... We staan even stil 
bij hetgeen we denken en voelen ... Het 
kunnen verwoorden is niet altijd gemak-
kelijk maar samen lukt het ons wel.  En zo 

kwam Annie op een keer aan het woord. 
Ik vroeg haar of ze mij kon vertellen wat 
Ter Heide voor haar betekent. “Je mag 
antwoorden met losse woorden. Ik schrijf 
ze even op zodat we niets vergeten van 
hetgeen jij vertelt.”   Het resultaat mag er 
wezen ... je krijgt er kippenvel van ... 

Elke Ostach, logopedist woonbuurt 
Henisberg

Kom binnen en zoek maar een plaatsje
Jos gaat wel graag  naast de muziekinstallatie zitten maar alle andere plaatsen zijn vrij te kiezen. Het 
maakt niet uit waar je zit... als je er maar bent. Pascal rolt zich tussen de stoelen door en maakt de cirkel 
rond. We zijn er allemaal; met tien zijn we ... voor ons tweewekelijks praatclubje.

Ter Heide is fijn
hier is mijn thuis
met mijn verjaardag 
voelde ik het “thuis”

Ter Heide is goed
een dutje mogen doen
goed eten, lekker drinken

Ter Heide is de beste zorgen
lief met mij, ik lief met hen
is elkaar helpen

Ter Heide is blij zijn en 
verdrietig mogen zijn
is elkaar troosten
is samen lachen

Annie Gybels, bewoner Berg 1, 
Tongeren

Campusnieuws Borgloon



Kom binnen en zoek maar een plaatsje

Campusnieuws Tongeren
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Campusnieuws Borgloon

In het hoofdgebouw waren prachtige, 
mooie en grappige foto’s verzameld van 
bewoners met de hond, de kippen en 
met de marmot die tijdens de verschillen-
de projecten te gast waren in Henisberg.
Op het terrein stond het - eigenhandig 

opgeknapt - kippenhok dat de kippen 
een waardig onderdak gaf. 
De periode van de kippenlogeerpartij liep 
wegens groot succes een beetje uit, zodat 
de drie kippen én het kippenhok konden 
worden geveild tijdens het Zomerfeest. 

Traditiegetrouw gaven medewerkers 
en bewoners een demonstratie van rol-
stoeldansen.
De kleintjes - en ook de groteren on-
der ons - kwamen aan hun trekken aan 
de grimeerstand, mochten met dozen 
gooien, maakten een rondrit in een po-
nykoets of konden deelnemen aan de 
waterspelen. 
In de nieuwe relaxruimte in de tuin werd 
de cocktailbar ondergebracht, hetgeen 
tot menig cocktailtje motiveerde ... 
De muzikale omlijsting kwam onder meer 
van harmonie ‘Vreugd in Deugd’ van Zus-
sen en er was een super kindvriendelijk 
optreden van ‘Robbe’s Doezen’. 
Op een zonnig tuinfeest horen gezellige 
terrassen en een lekkere BBQ, hetgeen 
zorgde voor een goede sfeer, zoals altijd 
als er feest is in Ter Heide.

Guido Massonnet, coördinator campus-
werking Zuid-Limburg

Kindvriendelijk zomerfeest in Tongeren
Op campus Henisberg wordt de laatste zondag van juni het werkjaar steeds afgesloten met een zo-
merfeest.  Dit jaar stond de  projectwerking  ‘met en rond dieren’ centraal. 
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Dagtocht naar Plopsa Coo
In juli vertrokken we na het ontbijt met het busje naar Plopsa Coo. Na een uurtje autostrade kwamen 
we aan in de Ardennen, midden in een sprookjeswereld.  De bewoners amuseerden zich op de kermis-
attracties en genoten van het mooie decor. Natuurlijk hielden we een aantal keren pauze op het terras. 
De vele grote en kleine ervaringen maakten dit ‘Studio 100 park in het groen’ tot een unieke belevenis. 
De uitstap naar Plopsa Coo was een hoogtepunt in de vakantie.

Dennis, Marèse en Sarah, leefgroepmedewerkers Berg 7, Henisberg

BBQ Henis 5
Het mag gezegd worden,  zonder goede organisatie is er geen feestje ... Naar jaarlijkse traditie plan-
den we ook dit jaar een gezellige BBQ in ons huisje.  Dinsdag 3 september 2013 hadden we dan ook 
niet beter kunnen prikken; een heerlijke zomerdag, die net niet te heet was om buiten te zitten.   Zo-
als gewoonlijk konden we rekenen op een talrijke opkomst. Ouders, broers en zussen, schoonbroers 
en schoonzussen, grootouders, vrijwilligers ...

Voor elke bewoner was er de nodige 
aandacht. Maar er was ook aandacht 
voor elkaar, want onze ‘familie’ kent 
elkaar héél goed na al die jaren in 
Henisberg. 
Het mag gezegd worden, zonder 
goede organisatie is er geen feestje.
Het team van Henis 5 werkt als een 

goed geoliede motor, vooral als het 
op feestjes organiseren aankomt!
Gelukkig zijn er ook altijd mensen die 
blijven plakken en zo hadden we dade-
lijk genoeg enthousiaste opruimers.
Iedereen zorgde met de nodige inzet, 
enthousiasme en spontaniteit dat het 
alweer een geslaagd samenzijn was.

Voor hun vrijwillige inzet aan de BBQ: 
nogmaals een dikke merci aan Den-
nis en Patrick.
Nu kunnen we aftellen naar ons 
kerstfeestje ...

Joke Muermans, hoofdopvoedster 
Henis 5,  campus Tongeren



Om de kelen te smeren werd onderweg 
een drankje aangeboden door onze ste-
wardess. Aangekomen in Leopoldsburg 
zakten we gepakt en gezakt af naar de 
festivalweide. We hadden ons op alles 
voorzien, zelfs de zon was erbij!
De dekentjes werden op het gras gelegd 
zodat de gasten zich konden installeren, 
lekker knus met de rolstoelen om ons 
heen.  Toen iedereen zijn plekje had ge-
vonden was het tijd voor een hapje en 

een drankje.  Dit wisten onze bewoners 
wel te smaken; gezellig samenzijn, hun 
favoriete muziek en van alles lekkers ... 
Meer hadden ze niet nodig!
Sommigen gingen af en toe voor het po-
dium hun beste danspasjes tonen of luid 
meezingen met de artiesten.  Na onze ape-
ritief smaakte de picknick met koude pasta 
heerlijk. Zelfs met die gezellige drukte om 
ons heen was het voor sommigen tijd voor 
een siësta onder de zon.  Nadien smulden 

we nog snel een ijsje, want om 16 uur ver-
trok de bus terug naar Tongeren.
Het was een bus vol vermoeide, maar la-
chende, gezichten en veel lovende woor-
den. ‘Schoonste dag van mijn leven!’ en 
‘Volgend jaar ga ik weer mee’.
Geen twijfel mogelijk! Volgend jaar 
staan we er weer!

Valerie Deveux, hoofdopvoedster Berg 2, 
campus Tongeren

Traditiegetrouw trokken we met Campus Henisberg naar  buitenbeenpop.  Dit jaar zagen we alles nog 
‘grootser’ dan andere jaren en een grote bus bracht vijf leefgroepen naar Leopoldsburg.  Onze ‘festivalbus’ 
was voorzien van een stewardess die ons op ludieke wijze de veiligheidsvoorschriften toelichtte en waakte 
over ons comfort terwijl de schlagermuziek luid weerklonk.  Onze bewoners zongen enthousiast mee.

Buitenbeenpop



Opendeurdag Genk
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Een hartverwarmende opendeurdag 
zondag 8 september 2013 
De opendeurdag is een jaarlijks weerkerend familiegebeuren met activiteiten voor groot en klein. Onder 
het genot van een frisse pint of koffie met taart waren de optredens van diverse groepen een lust voor het 
oog. Er was aangepaste animatie voor de kleintjes zoals luchtkastelen, Vlaamse kermis en onze unieke rol-
stoelschommel.  In het nieuwe activiteitenhuis werden creatieve workshops gegeven. Het hoogtepunt van de 
namiddag was de aankomst van de motorrun, met 60 bewoners die onder algemene belangstelling terugkwamen 
van een heerlijke dag doorheen Limburg.  Tijdens deze run bezorgden de motards de bewoners van Ter Heide en 
hun begeleiders een onvergetelijke dag. 



Campusnieuws ZonhovenOpendeurdag Genk



Manuel, omschrijf even kort wat je als 
kinesist doet in Ter Heide.
Ik sta zoals alle kine’s in voor het onderhou-
den en behouden van de motoriek en de ge-
wrichtsbeweeglijkheid van onze bewoners 
door middel van mobilisaties, rekkingen, or-
thopedische hulpmiddelen, hippotherapie, 
... Maar ik ben ook vaak bezig met actieve 
therapievormen zoals fietsen, wandelen, 
zwemmen, ... Daarnaast krijg ik momenteel 
de kans om met een aantal jongere kinde-
ren binnen Oase heel ontwikkelingsgericht 
te werken, dat soort uitdagingen vind ik 
ook heel boeiend. Verder probeer ik naast 
dit alles voor de kinderen de sleur te door-
breken door wat gek te doen en samen wat 
kattenkwaad uit te halen.

Naast deze voltijdse job ben je druk in 
de weer met het uitbouwen van een 
professionele carrière in de muziekwe-
reld, hoe ben je daartoe gekomen?
Koyle is 16 jaar geleden ontstaan. We speel-
den toen een mengeling van eigen muziek 

en covers. We hebben in heel Vlaanderen 
de podia afgeschuimd en zijn ons steeds 
meer gaan specialiseren in covers. De bui-
tenlandse interesse werd ook snel groter zo-
dat we kunnen zeggen dat we ondertussen 
van aan de Noordzee tot in Berlijn en van 
Friesland tot Noord-Frankrijk en Luxemburg 
hebben gespeeld. Genk on stage, Terras-
rock Bilzen, Hasselt Live, I love rock Hoeselt 
en het Harley Davidson treffen in Leopolds-
burg zijn misschien herkenbare locaties in 
het Limburgse.  Op 16 jaar tijd hebben we 
natuurlijk een stevige reputatie opgebouwd 
en ook een ruime schare fans gekregen.  Er 
kwam nog meer naambekendheid sinds wij 
vorig jaar meededen aan de Benelux editie 
van The Clash of the Coverbands.

Wat hield deze wedstrijd in?
The Clash of the Coverbands is een wed-
strijd die al een achttal jaren wordt gehou-
den in Nederland, maar die vorig jaar de 
eerste keer werd opengetrokken naar de 
Benelux.  Er waren dit jaar 1500 inschrij-

vingen. Tijdens de voorronde werd Koyle 
verkozen tot publieksfavoriet en mocht zo 
naar de regiofinale van België. Deze was 
in de MOD (Muziekodroom) in Hasselt, zo-
wat onze achtertuin, dus hadden we weer 
de meeste stemmen van “ons” publiek en 
verzekerden ons zo van een ticket voor de 
halve finale in Hilversum. Ondanks de verre 
afstand kregen we het ook hier voor me-
kaar om veel supporters mee te torsen en 
gingen we opnieuw met de publieksprijs 
aan de haal! Volgende stap was de uit-
eindelijke overwinning tijdens de finale in 
de ‘013’ in Tilburg, met dank aan de 650 
fans die met bussen met ons meereisden!  
De hoofdprijs was een single release met 
videoclip en plugging & streaming via di-
verse mediakanalen plus een twintigtal op-
tredens in het Nederlandse clubcircuit. 

Leg eens uit, in verstaanbare muziek-
lekentaal?
We mochten een single (2 nummers) opne-
men en kregen daar een videoclip bij, die 

hardrocker en kinesist in Ter Heide
Een bijzondere combinatie
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Manuel Van Oppen werkt bijna twaalf jaar als kinesist in Ter Heide Genk, Woonbuurt Oase. Wat een aantal 
onder ons niet weten is dat Manuel, naast zijn voltijdse job, nog een drukke carrière heeft als leadzanger van 
de rockgroep Koyle. Op het podium heeft hij een ruig imago, wild, met de lange haren los. Een hardrocker 
die voor show en entertainment op en voor het podium zorgt!

Medewerker in de kijker
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werd gepromoot en gepusht op verschillende 
radiozenders, vooral in Nederland.  Zo ston-
den we met onze single “The end of June” 
drie weken in de Hollandse top 50 tussen de 
best verkopende singles van dat moment.

Welke gevolgen had dit voor Koyle?
Onze naambekendheid is in Nederland 
behoorlijk gestegen. Ook hebben we nu, 
via niemand minder dan “de” Sergio, een 
nieuw management, ‘Fame International’, 
dat ons op professionele basis begeleidt. Zij 
willen ons naar de grotere podia brengen. 
Om dit kans op slagen te geven zijn we 
momenteel bezig zijn met een restyling van 
het concept Koyle, zowel op muzikale basis 
als op het gebied van show en entertain-
ment. In 2014 moet er een heel nieuw pro-
duct op het podium te zien zijn. Gelukkig 
mogen we wel onszelf blijven, ondanks dat 
we toch naar een hoger niveau worden ge-
tild. Bovendien heeft ons management de 
juiste connecties in het wereldje: zo hebben 
we nu bijvoorbeeld contacten met profes-
sionele songwriters om ons te ondersteu-
nen met ons eigen werk. De connecties van 
‘Fame International’ zorgen er ook voor dat 
wij nu worden geboekt voor optredens in 
het voorprogramma van grote groepen. Dit 
is een geweldige ervaring en biedt enorm 
veel leerkansen voor onze band.

Ruwe bolster, zachte pit? Je bent papa 
van een dochter van 13 en een zoon 
van 7 jaar, hoe ervaren zij hun muzi-
kale vader?  Houden zij van het soort 
muziek dat jullie maken en gaan zij als 
je grootste fans mee naar optredens?
Eerst en vooral treden wij veel te laat in de 
nacht op, dan liggen zij meestal al in dro-
menland, enkel bij uitzondering kunnen de 
kinderen eens meegaan. Zij kennen mijn 
muziek goed, al is mijn dochter meer in 
de leeftijd voor Justin Bieber en Selena Go-
mez. ( lacht) Mijn zoon daarentegen is vast 
en zeker een rocker in spe. Hij heeft zeker 
muzikale aanleg en zingt al mijn nummers 
in onvervalst fonetisch Engels mee!
De kinderen zijn ook vertrouwd met mijn 
werk in Ter Heide. Ik probeer hen daarin 
te betrekken en de levenswijsheid mee te 
geven dat niet alle kinderen hetzelfde zijn.
Onlangs deed mijn zoontje zijn eerste 
communie en brachten we taart naar Huis 
3. Hij was héél fier om met zijn communie-

kleren de bewoners te kunnen trakteren.

Hoe combineer je dat alles? Waar haal je 
voldoening uit, wat is je uitdaging in het 
werken met de bewoners van Oase?
Ik kom met plezier werken, al is het op 
maandag wel eens pijnlijk na een zwaar roc-
kweekend. (lacht) Ik kan mijn podiumvaar-
digheden hier trouwens goed gebruiken om 
onze bewoners tegelijk te behandelen en te 
entertainen. Het moet er van mij niet alle-
maal te serieus aan toe gaan.
De bewoners kunnen daar enorm van genie-
ten en tegelijkertijd wordt het voor hen vaak 
makkelijker om de behandeling te onder-
gaan. Bij een aantal gasten zijn de motorische 
mogelijkheden beperkt en is het noodzakelijk 
om zo lang mogelijk hun beweeglijkheid te 
behouden: dat zijn vrij routineuze behande-
lingen en die vul ik graag aan met wat ‘sjaele 
zeiver’. Ik heb op Ter Heide geleerd dat een 
lach toveren op het gezicht van onze be-
woners soms evenveel waard is als de pure 
behandelresultaten. Bij andere gasten kan ik 
meer ontwikkelingsgericht werken. Daar zit 
de voldoening dan weer wel in de vooruit-
gang die een aantal kleintjes kunnen maken. 
Hen zien evolueren van kruipen naar lopen is 
de mooiste beloning voor al de energie die je 
daar dan hebt ingestoken!

Benut je je muzikaal talent in Ter Heide?
Regelmatig doet zich de kans voor om sa-
men met de gasten muziek te maken.
Er ligt in Ter Heide een gitaar, waarmee ik 
dan een aantal liedjes speel, om de gas-
ten te amuseren en te motiveren terwijl zij 
bijvoorbeeld in de kinézaal hard aan het 
werken zijn op de fiets.  Of ik kan soms 
gewoon iets spelen in de leefgroep waar 
ik dagelijks kom. Nour-Eddine kijkt hier 
enorm naar uit en heeft inmiddels van de 
Sint zijn eigen gitaar gekregen, zodat we 
gezamenlijk kunnen tokkelen!
Dat gaat dan van kampvuurliedjes tot kin-
derliedjes tot nummers uit mijn repertoire 
of gewoon ter plaatse uit de duim gezo-
gen onzin over opvoedsters en ander per-
soneel. (dat laatste soort geniet trouwens 
de voorkeur van sommige gasten) Soms 
vragen de collega’s mij om een nummer 
‘op maat’ te maken voor speciale gelegen-
heden: iemand die met pensioen gaat, een 
ode aan de vrijwilligers om samen met de 
gasten op de vrijwilligersdag te brengen ...

 Ik kan me voorstellen dat er soms raar 
opgekeken wordt als mensen je in het 
weekend op het podium in actie zien 
en als je ‘s maandags in Ter Heide hun 
kind aan het behandelen bent.
Ja, ik heb een atypisch uiterlijk voor een 
kinesist. Mensen die na een optreden een 
babbeltje komen slaan, raden vaak naar 
wat we voor werk doen: meestal kom ik 
daar als bouwvakker of metaalarbeider of 
zo uit en kijken ze raar op als ik zeg kinesist 
te zijn bij onze - toch vrij kwetsbare - gas-
tjes. De ouders en collega’s die mij toevallig 
aan het werk zien tijdens optredens appre-
ciëren dit wel, vinden dat chic.
Ik heb ook fans onder de bewoners! Vorig 
jaar kwamen Hassan en Stefaan, samen 
met 2 leefgroepmedewerkers, speciaal naar 
onze single-release-party. Dat deed enorm 
deugd, die gasten genoten enorm op hun 
speciale plaatsje vlak voor het podium. 

Tot slot, ik moet het bijna niet vragen, 
als ik je zo enthousiast hoor vertellen: 
“Wat is je toekomstperspectief?“
 Ik ben realist genoeg om te beseffen dat er 
maar weinigen in ons land van hun muziek 
kunnen leven, maar ik zal het niet laten om 
elke muzikale uitdaging te grijpen. Werk 
en passie zijn voorlopig nog altijd goed te 
combineren en ik doe ze beide nog even 
graag als in het begin, nu 12 en 16 jaar 
geleden.
Weggevertje
Aan het einde van het interview laat Ma-
nuel vallen dat hij als jonge knaap 5 jaar 
notenleer volgde en als klein Manuelleke 8 
jaar viool speelde!
In zijn pubertijd hing hij de vioolstok aan 
de haak, verkocht de viool en kocht zijn 
eerste elektrische gitaar.
Hij leerde de grondbeginselen van het gi-
taarspelen op eigen houtje. Aan het Chiro-
kampvuur leerde hij veel van een vriend. 
Deze vroeg hem jaren later om samen de 
band op te starten, waaruit Koyle ont-
stond. De rockband heeft sinds 1997 nog 
steeds dezelfde bezetting.

Wil je meer info over Koyle om Manuel tij-
dens de optredens aan het werk te zien?
www.koyle.be

Hilde Kubben, verantwoordelijke stagebe-
leid en externe communicatie



Er werd tijd gemaakt om een foto te 
maken met de enige echte Boma van 
“De Kampioenen”, die door onze 

gasten hartelijk werd begroet als een 
oude bekende. De warme gastvrijheid 
van de stoere truckchauffeurs zorgde 

ervoor dat onze bewoners zich de 
koning te rijk voelden in zo’n grote 
truck. 
Met het nodige getoeter trokken we 
door Bekkevoort. 
Na de rit werden we verwend met lek-
ker frietjes. ”Vakantie, vakantie“, riep 
Peter steeds.
Men trakteerde ons op allerlei snuis-
terijen, zodat we gepakt en gezakt te-
rugkeerden naar Zonhoven. Onze gas-
ten (en wij) willen volgend jaar zeker 
weer van de partij zijn!

Cindy de Caluwe, leefgroepmedewer-
ker Woning 43, campus Zonhoven
Nancy Lathouwers, leefgroepmedewer-
ker Woning 41, campus Zonhoven

Waar velen niet in slagen, lukt de Bekkevoortse Truckersvrienden wel!  Een Truckshow voor het 

goede doel in stand houden en die jaarlijks uitbreiden. Op 10 augustus 2013 werden we op de Bek-

kevoortse Truckersrun ontvangen als echte VIPS.   De gasten keken hun ogen uit. ”Groot hé, groot 

hé, chique hé, chique hé!” waren hun woorden. 
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Dat was genieten! Holé! Zaterdag 3 augustus 2013 om 14.00 uur vertrokken we gezellig met de 

bus naar het “Live a Life festival” in  Stevoort!  Gulbahar en Vincent gaan samen met hun vr-

iendjes van Huisje 1 en Huisje 3 op stap.

Live a life

Luana, Geoffrey en Janne, ook zij 
glunderden en zagen er op hun paas-
best uit voor deze leuke dag.
Ginder op de wei werden we door de 
mensen van de organisatie super ont-
vangen en letterlijk de ganse dag in 
de watten gelegd!

Bonnen voor spijs en drank, fijne op-
tredens voor onze kinderen en de ani-
matie was echt op maat.
Kortom, onze kids en de begeleiding 
hebben een superday beleefd en kij-
ken al uit naar de volgende editie 

Huisje 10, Huisje 1 en Huisje 3 
Denis Kusters, hoofdopvoeder Huis 
10, Woonbuurt Oase - Genk
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Zondag 21 juli 2013 was een onvergete-
lijke en feestelijke dag met – ondanks de 
hitte – een record aantal toeschouwers. 
Er waren meer dan 80 geaccrediteerde 
journalisten en fotografen aanwezig om 
200 enthousiaste deelnemers in beeld 
te brengen.
Ruim 350 vrijwilligers – waaronder 45 
medewerkers en ouders van Ter Heide 
– ondersteunden de organisatie. 32 
bewoners van Ter Heide genoten voluit 
van het spektakel.
Het evenement bracht in totaal 50.000 
euro op, waarvan 18.000 euro aan Ter 
Heide wordt geschonken.

Everts & Friends Charity Race, 8ste editie ! 

Sprokkelnieuws
Wist je dat .... 

... we in Borgloon half juli een project mochten voorstellen aan het College van Burgemeester en schepenen. Het betreft de 
uitbouw van een wandelpad op de campus Hoepertingen, waarvan zowel onze bewoners als de buurtbewoners gebruik 
zouden maken om zich op een veilige en aangename wijze over de campus te verplaatsen. We krijgen hierbij ondersteuning 
van de faculteit Architectuur van UHasselt, dat binnen één van hun projecten Hoepertingen promoot als mooiste dorp van 
Haspengouw. Nu maar duimen voor een positief advies.

... een bezoekje van onze bewoners aan de dagbladhandel, vlak naast de campus Tongeren nooit meer helemaal hetzelfde 
zal zijn. Gerard Wagemans, uitbater en oprichter van dagbladhandel St.-Jacobus, overleed op 2 augustus 2013. Bewoners 
en personeel kunnen er natuurlijk nog terecht voor hun snoepje, boekje of krant, maar moeten nu het vriendelijke woord of 
gebaar van Gerard zelf missen. 

... Huis 9 voor het eerst in jaren niet langer leeg staat en een nieuwe bestemming kreeg. De mannen van de Klus-
club hebben, samen met de medewerkers van Woonbuurt Heuvel en de Technische Dienst, hard gewerkt in Huis 
9, hun nieuwe ‘clubhuis’.  Hierbij belandde 
een gedeelte van de verf ook daar waar het 
niet echt bedoeld was, maar het resultaat 
mag er zijn.
De lokalen werden in orde gebracht als ac-
tiviteitenlokaal en het ‘onderwijs aan huis’ 
kreeg hier eveneens een vaste stek.

... de bewoners van Huis 10 enorm opkij-
ken naar de mannen van de technische 
dienst.  Ze dromen ervan om op termijn 
parttime mee te kunnen draaien met hun 
grote   voorbeelden.  Voorlopig laat Hasan 
geen enkele kans onbenut om onbezoldigd 
te oefenen. ( zie foto)  
Met de groeten van Bob de Bouwer !
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Personalia

Geboortes
Elena, dochterje van Eva Accardo (leef-
groepmedewerker Eik 4, 
Zonhoven) en Klodian Beqiri

Gers, zoon van Birgit Schepers (leefgroep-
medewerker Eik 3, Zonhoven) en Rudy 
Houben

Kasper, zoon van Jenny Lemmens (leef-
groepmedewerker Huis 6, Genk) en Sven 
Niemans

Tahnee en Ella-Noor, dochtertjes van Do-
rien Kelchtermans (leefgroepmedewerker Berk 
2, Zonhoven) en Ben Braeken (leefgroepmede-
werker Linde 5, Zonhoven)

Marie, dochtertje van Frank Graux (mede-
werker I.C.T.)  en Ilse Vrinssen

Silke, dochtertje van Annelies Verbruggen 
(leefgroepmedewerker Huis 1, Genk) en 
Steven Renzi

Sophia, dochtertje van Ajecha Slechten( 
leefgroepmedewerker Berk 3, Zonhoven) 
en Joren Hasevoets

Huwelijk
Massimiliano Cadau (leefgroepmede-
werker Linde 2, Zonhoven) huwde met 
Deborah Metten 

Nathalie Vanhingel (leefgroepmede-
werker Meers, Borgloon) huwde met Jan 
Stulens

Overlijdens
Endre Béres
schoonvader van Zoya Samsonovich
(leefgroepmedewerker – nachtdienst, Tongeren)

Gianni Milazzo 
broer van Cosetta Milazzo
(medewerker onderhoud, Genk)

Giuseppe Fabbro
vader van Sandro Fabbro
(bewoner dagcentrum, Zonhoven)

Henri Geuns
schoonvader van Franky Vienne
(medewerker technische dienst, Zonhoven)

Jean Claesen 
schoonvader van Inge Kopiec
(leefgroepmedewerker Brik 5, Borgloon)

Jef Geysels 
vader van Rita Geysels
(leefgroepmedewerker Spar 3, Zonhoven)

Jef Peeters
schoonvader van Linda Jansegers
(leefgroepmedewerker Henis 3,Tongeren)

Mathieu Thijs 
vader van Josette Thijs
(leefgroepmedewerker Berg 1, Tongeren) 

Rik (Henri) Leten
vader van Lily Leten
(hoofdopvoedster Ven 1, Genk)

Rooske Huyskens
moeder van †Ronny Bonneux
(bewoner Eik 1, Zonhoven)

Nieuwe medewerkers
Sinds juli 2013 zijn een aantal nieuwe medewerkers Ter Heide komen versterken. De volgende personen heten we dan 
ook van harte welkom in onze organisatie:

Birgit Beusen leefgroepmedewerker Berg 1, Tongeren

Enzo Ackx medewerker grootkeuken Genk

Femke Schevenels     leefgroepmedewerker Brik 2, Borgloon

Jolien Quarem leefgroepmedewerker Linde 5, Zonhoven

Kim Lenaerts maatschappelijk werker Woonbuurt Henisberg, Tongeren

Levi Swinnens leefgroepmedewerker Huis 1, Genk

Nele Nivelle kinesitherapeut Woonbuurt Berk-Spar, Zonhoven
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  Oproep aan alle lezers
In de vorige editie van 
Ter Heide nieuws deden 

we een oproep aan alle lezers 
om grote en kleine gebeurtenissen 
te melden die interessant zijn om 
een artikel aan te wijden. We vroe-
gen eveneens foto’s te bezorgen van 
de talrijke activiteiten die gedurende 
de vakantie plaatsvonden.
Wij waren aangenaam verrast door 
de spontane toevoer van foto’s die 
de sfeer prachtig weergeven, al dan 
niet vergezeld van een kort artikel of 

toelichting van het gebeuren. Dank 
hiervoor!
De foto’s die niet in dit nummer 
werden geplaatst, kunnen een be-
stemming krijgen in een volgende 
editie of worden gebruikt voor an-
dere doeleinden. 
Onze oproep blijft van kracht, zowel 
wat foto’s als artikels betreft.
Heb je een idee voor een  goed ar-
tikel, maar heb je niet voldoende 
inspiratie of tijd om er zelf één te 
schrijven?

Neem contact op met Hilde Kubben, 
vertel je verhaal of bezorg ons een 
aantal kernzinnen, wij breien er een 
leuk artikel van. Te verwachten arti-
kels en/of info graag tegen 15 no-
vember doorgeven.
Jullie inbreng is van harte welkom.
Ook opmerkingen, reacties, sugges-
ties kunnen bezorgd worden aan  
hilde.kubben@terheide.be  

Namens de Redactieraad

Oproep



Activiteitenkalender
Camba-dag “ MBT-fietstochten”

Zondag 6 oktober 2013

Herdenkingsmis                                 
5 november 2013

Kaartavond Brikhof                         
 15 november 2013

Sinterklaas Tongeren                        
28 november 2013

Sinterklaas Zonhoven                       
3 december  2013 

Sinterklaas Genk en Borgloon          
4 december 2013        

Kerstviering campus Tongeren         
18 december 2013 

Kerstviering campus Zonhoven        
20 december 2013      


