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Voorwoord directie
Wegnemen van ongerustheid
Zoals wij ondertussen allemaal weten was 2016 een historisch jaar voor het vernieuwde beleid ten aanzien van
mensen met een beperking. Het was het jaar waarin de omvorming van het hele ﬁnancieringssysteem werd
doorgevoerd. Mensen met een beperking zullen meer dan vroeger de eigen regie over hun leven in handen
kunnen nemen binnen een vraaggestuurd aanbod.
De persoonsvolgende ﬁnanciering (PVF)
kende zijn deﬁnitieve start in januari
2017. De omslag naar PFV omvat drie
bewegingen. Ten eerste stelt men aan de
volwassenen die vandaag gebruikmaken
van zorg een persoonsvolgend budget
ter beschikking, waarmee ze hun zorg
kunnen continueren. Ten tweede wenst
men de historisch gegroeide verschillen

tussen de voorzieningen te corrigeren
door persoonsvolgende budgetten ter
beschikking te stellen, die zoveel mogelijk rekening houden met de zorgzwaarte. Ten slotte wil men de zorgkosten,
die gedragen worden door de Vlaamse
Overheid, en de woon- en leefkosten,
die gedragen worden door de mensen
met een beperking, scheiden.
Deze drie bewegingen worden binnen
de vooropgestelde tijdspanne (2017 –
2020) uitgevoerd. De eerste en de derde
beweging gingen van start in 2017 op
de voorziene wijze. De tweede beweging wordt vanaf 2018 gerealiseerd, zij
het op een andere wijze dan oorspronkelijk uitgetekend. In de laatste weken
voorafgaand aan deze omvangrijke verandering zijn nog cruciale wijzigingen
doorgevoerd die pas op het einde van
december 2016 politiek zijn beslist. Dit
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houdt in dat er nog oplossingen gezocht
moeten worden voor diverse knelpunten.
Omdat sommige zaken nog niet uitgeklaard zijn, hebben wij samen met de
Gebruikersraad beslist om van 2017
een overgangsjaar te maken. Via onze
oudervergaderingen op woonbuurtniveau hebben wij alle ouders
gerustgesteld. We gaan
in 2017 niets veranderen.
Ouders kunnen met het
budget van hun kind hun
huidige zorg continueren.
Bovendien blijft de bijdrageregeling gehandhaafd,
dus de factuur verandert
niet.
Omdat er heel wat ongerustheid is omtrent
de 7 op 7 dagen opvang, bouwen we een
zorggarantie in. Bij een
tijdelijke wijziging vragen we dat
de ouders in overleg gaan met de
maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker bekijkt in functie van de jaarlijkse planning welke
betekenis de meervraag krijgt voor
de rest van het jaar. Bij een structurele wijziging garanderen we de
meer gevraagde ondersteuning.
Wel verwachten we van de ouders
dat ze samen met ons de procedure opstarten tot herziening van
hun budget. Dus samengevat: niemand moet zich ongerust maken.
Voor de volledigheid wil ik nog het
volgende meegeven. Ouders die
het budget van hun kind anders
willen inzetten, vragen we om dat
uit te klaren met hun maatschappelijk werker. Ik denk dan aan situaties zoals behoefte aan meer ondersteuning thuis of in Ter Heide,

het opnemen van het vrij besteedbaar
budget, het omzetten van de voucher
in cash ... Ten slotte plannen we om de
gemaakte afspraken ten laatste op 31
maart 2017 te verankeren in de nieuwe
dienstverleningsovereenkomst, het vroegere protocol.
Ik ben ervan overtuigd dat het laatste
woord hieromtrent nog niet gezegd en
geschreven is. De impact van deze grote
ommekeer voor onze bewoners, hun
ouders en omgeving, Ter Heide en de
samenleving wordt voelbaarder en concreter. Laat ons in 2017 verder inzetten
op het verbindende pad dat we tot nu
toe afgelegd hebben. Met de behoeften
van onze bewoners voor ogen hebben
we de opdracht om er samen goed uit te
komen. Dat zal de nodige rust en gerustheid met zich meebrengen.
Paul Geypen,
Algemeen directeur

Gebruikersraad

Woordje van de Gebruikersraad
In de loop van februari werd in elke woonbuurt een oudervergadering georganiseerd voor de bewoners die vandaag in FAM (volwassenenondersteuning) verblijven. Elke bewoner in FAM ontving
immers in januari zijn langverwachte brief van het VAPH met daarin belangrijke informatie rond
het toegekend persoonsvolgend budget (PVB). Al vanaf de beginfase van de omslag naar de persoonsvolgende ﬁnanciering in de zorgsector, is het een belangrijke taak van de Gebruikersraad en
Ter Heide om alle informatie hieromtrent duidelijk en op het juiste moment te communiceren naar
de ouders toe. Vandaar dat Ter Heide alle ouders uitnodigde voor een informatievergadering en een
mogelijkheid tot vragen stellen.
Dat de invoer van de persoonsvolgende ﬁnanciering met de nodige kinderziektes is opgestart, lijkt mij duidelijk.
Denk al maar aan de vele uitstellen
die er geweest zijn in verband met de
toekenning van het persoonsvolgend
budget. Het ging na het zoveelste
uitstel een Sinterklaasbrief worden,
maar ook die belofte kon weer niet
gehaald worden door het VAPH. Begin
januari kregen alle ouders dan de langverwachte brief.
Een duidelijke tekortkoming in het
nieuwe systeem is momenteel nog de
7/7 zorggarantie voor onze gebruikers.
Door het intensieve lobbywerk van
FOVIG (de overkoepelende federatie
van gebruikersraden en ouderverenigingen) is er door de minister momenteel een grote mate van opvangzekerheid beloofd. Dit moet wel nog verder
uitgewerkt en geofﬁcialiseerd worden,
maar we hebben er een goed oog in.
Het is zeker op zijn plaats om Herwig
Vaes en Rita Jaenen (broer en mama
van Barbara, bewoner Berk 1) hiervoor
te bedanken. Zij hebben vanuit FOVIG
intensief meegeholpen om de tekortkoming van de 7/7 zorggarantie in het
nieuwe zorgsysteem steeds weer aan
te kaarten bij het ministerie.
In februari moet iedere bewoner in
FAM ook een nieuwe dienstverleningsovereenkomst voor dit jaar afsluiten. Eigenlijk kan dan al de keuze
gemaakt worden voor de voucher
(alles blijft zoals het was), budget (je
regelt je zorg zelf) of een combinatie
van beide. Omdat ikzelf al menige jaren het budget van mijn dochter be-

heer (PAB) en ook de zorg voor haar
gedeeltelijk zelf organiseer, wil ik toch
adviseren om een mogelijke wijziging
in de zorgorganisatie goed te overdenken. Zelf de zorg beginnen te organiseren voor onze gebruikers brengt
heel wat met zich mee en het beheren
van het budget vergt enige kennis en
tijd. Er zijn al wat bijstandsorganisaties die ouders hierbij willen helpen en
begeleiden, maar deze moeten zich
ook nog organiseren naar het nieuwe
zorgsysteem. En ik twijfel of ze hier al
klaar voor zijn. Misschien is het daarom raadzaam om dit jaar te kiezen
voor de voucher. Het lopende jaar kan
dan gebruikt worden, voor diegenen
die interesse hebben om eventueel de
zorg zelf te organiseren, om zich te
beraden en voor te bereiden op een

(gedeeltelijke) omslag.
Verder wil ik ook de samenwerking
tussen Ter Heide en de Gebruikersraad
even aanhalen. Het is door de openheid en de constructieve werking van
Ter Heide dat we met z’n allen deze
toch ingrijpende wijzigingen kunnen
implementeren. Dat dit niet op eentwee-drie kan en met de nodige vragen en bekommernissen gebeurt, kan
ook niet anders. Daarvoor is de verandering veel te groot en complex. Maar
ik ben er wel van overtuigd dat er veel
mogelijkheden in dit nieuwe systeem
zitten die onze gebruikers op termijn
een betere zorg kunnen bieden.
Olivier Byloos, vader van Gitte
(Meers 3),
lid van de gebruikersraad

Ter Heide rockt met
Koyle op 30/30/30
Schrijf alvast zondag 30 april 2017 in je agenda, want dan geeft rockband Koyle een optreden in Ter
Heide! Stad Genk organiseert met 30/30/30 op meer dan 40 plekken in Genk huiskamerconcerten
waar Genkse artiesten het beste van zichzelf geven voor een select publiek. Als warme thuis mocht
Ter Heide dit jaar dan ook niet ontbreken. En wie beter als publiekstrekker dan de band van onze
eigen kinesitherapeut Manuel Van Oppen.
Vorig jaar deed Koyle op vraag van de
stad Genk ook al mee aan 30/30/30, maar
wilden ze niet zomaar in een huiskamer
spelen. Manuel vertelt: “We wilden net
iets anders doen dan anderen, hetgeen
Koyle wel typeert. Daarom besloten we
ons podium te bouwen op een vrachtwagentrailer en een rondje langs middelbare
scholen te doen in Genk (scholen waar
we zelf vroeger nog onze broeken hadden gesleten). In de voormiddag speelden
we op de speelplaats van het Sint-Jozefsinstituut in Bokrijk en ’s namiddags op die
van Sint-Lodewijk. ’s Avonds hebben we
dan de dag afgesloten op de parking van

de jongenschiro van Boxbergheide, waar
de vroegste ideeën over het opstarten van
een rockband zijn ontsproten.”
Dit jaar kwam er dan opnieuw de vraag
om deel te nemen aan het evenement.
“Koyle zou Koyle niet zijn als we er niet
weer iets speciaals van zouden maken.
Omdat ik sinds kort in de Specialswerkgroep zit, kwam ik op het idee om het in
Ter Heide te doen. Zo kunnen we enerzijds
aandacht vragen voor de sociale inclusie
van onze bewoners – en mensen met
een beperking in het algemeen – en anderzijds Ter Heide een beetje sponsoren.
Hoe meer aanwezige zielen, hoe meer
gedronken bier. Wij
zorgen voor muziek
en de centjes blijven
hier,” aldus Manuel. Het evenement
wordt extra speciaal
aangezien de band
dit jaar zijn 20-jarig
bestaan viert.
In april geeft Koyle
dus het beste van
zichzelf in Ter Heide
campus Genk. De

band brengt al een aantal jaar covers van
rockhits, dus verwacht je aan een sfeervol feestje met knallers van de jaren 70
tot nu. Het optreden is bovendien volledig gratis en voor iedereen toegankelijk.
Omdat wij het groots zien, willen we
er meteen een leuke dag voor iedereen van maken. Je kan op 30 april dan
ook van 16 u tot 20 u in Ter Heide terecht. We voorzien springkastelen, een
schminkstand, frietkraam en drankstand.
Het optreden zelf zal doorgaan van 18 u
tot 19 u in de openlucht.
Iedereen die wil komen kijken, moet zich
verplicht tegen 15 april inschrijven via
mail. Na inschrijving krijg je een bevestigingsmail. Deze dien je mee te nemen op
30 april als toegangsbewijs. Wees er op
tijd bij, want de plaatsen zijn beperkt.
Praktisch
Wanneer? 30/04/2017
Opening deuren: 16 u
Optreden Koyle: 18 u – 19 u
Einde: 20 u
Hoe inschrijven? mail tegen 15/04 naar
30-30-30@terheide.be
Prijs: gratis toegankelijk
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Brik 2 gaat voor het eerst schaatsen
We hadden het al geruime tijd op voorhand ingepland in de agenda van Brik 2. Op woensdag 1
februari gaan we met z’n allen naar schaatsbaan ‘De Schaverdijn’ in Hasselt. Iedereen in de dikste
winterjas gehuld, met een warme sjaal en muts. Klaar voor het onbekende, want dit is helemaal
nieuw voor de bewoners van Brik 2.
Hier hadden ze grote lol. Zowel door
de nieuwe ervaring als door het feit
dat niet alle opvoedsters even goed
konden schaatsen. We mochten met
de rolstoelen op de schaatspiste en
Bart mocht er met zijn schoenen op.
Wij opvoedsters kregen wel de schaatsen aangebonden. Dus je kan al raden
waar het de mist inging. Want het was
natuurlijk dubbel plezant als wij, de opvoedsters, niet recht bleven staan. De

ene ging al wat sneller dan de andere,
zowel vooruit als tegen de grond.
Martine, Christof, Bart en David, het
was onze bedoeling om jullie een dag
te bezorgen om niet snel te vergeten.
En al moeten we het zelf zeggen, dat
is ons zeker gelukt. De lachspiertjes zijn
weer goed aangesterkt!
Melissa Jacobs,
team Brik 2

Schoonste Boerinnen bezoeken Brikhof
Op 3 januari 2017 kreeg Ter Heide Borgloon bezoek van de kandidates van de Schoonste Boerin van Vlaanderen.
Zij legden de bewoners culinair in de watten door wafels en pannenkoeken te bakken en pudding te maken.
De negen kandidates van de Schoonste
Boerin verwenden de bewoners en personeelsleden niet alleen met hun bakkunsten, maar stelden daarnaast verwenpakketten op met fruit en groenten uit eigen

grond. Ze namen bovendien twee minuscule knuffelpaardjes en een knuffelhond
mee. De bewoners kregen ook knuffels
cadeau. Deze actie stond in het teken
van de verkiezing op 14 januari. Daar

werd Mieke Verniest (rechtsonder op de
foto) verkozen tot Schoonste Boerin van
Vlaanderen. Zij zal twee jaar lang optreden als ambassadrice van de Vlaamse
land- en tuinbouwbouwsector.
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Campusnieuws Zonhoven

Campusnieuws Genk

De Sint op Ter Heide
In Ter Heide Henisberg was er vrijdagnamiddag 2 december 2016 volop ambiance naar aanleiding van
de jaarlijkse Sinterklaasviering. Enkele medewerkers hadden een leuk verhaal in elkaar gestoken met
Sinterklaas en zijn Pieten.
Een verwijzing met een knipoog naar
de interne actualiteit kon natuurlijk
niet ontbreken. Dit jaar ging het rond
de inzet van een nieuwe wasserij in
Ter Heide. Het geheel werd opgevrolijkt door een 15-tal leerlingen
van 3 en 4 Voeding/Verzorging van
KTA2 Tongeren. Zij hebben een 6-tal
dansjes gedaan, het vieruurtje verzorgd en werden emotioneel bij het
afscheid van de bijzondere bewoners
van Ter Heide.
Guido Massonnet, coördinator
campuswerking Zuid-Limburg

Levensloop Hasselt
We zijn op zoek naar mensen die Team Ter Heide willen ondersteunen! Wat is de bedoeling? Gezellig een uurtje (of meer) wandelen of lopen voor een goed doel: Stichting tegen kanker! Deze actie
gaat door op 20 en 21 mei 2017.
Hoe schrijf je je in?
Ga naar www.levensloop.be/relays/hasselt-2017 en schrijf je in bij Team Ter
Heide. Het inschrijvingsbedrag is 10
euro, dit gaat rechtstreeks naar Levensloop Hasselt.
Lukt het niet om je in te schrijven via deze
weg? Neem dan contact op met Nele
Kasprowski (Berk 1) of Sarah Knoops
(Berk 2) en wij helpen je verder!
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Kan je deze dagen niet meedoen,
maar wil je toch iets schenken?
Je kan altijd een gift doen. Surf naar www.
levensloop.be/relays/hasselt-2017 en doe
een gift bij Team Ter Heide. Of koop een
lippenbalsem of een hand sanitizer (alcogel)
op Berk 1 aan 5 euro per stuk. We verwachten jullie in Kiewit dus schrijf je alvast in!
Sarah en Nele
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Paardrijden in Henisberg
Sinds september 2015 gaan de bewoners van Henisberg paardrijden bij Hoeve Hier en Nu in Rosmeer. Deze hoeve wordt uitgebaat door Jacqueline Fraiture. Zij staat telkens weer klaar om onze
bewoners een onvergetelijke voormiddag te geven samen met haar paarden (Caresse, Ulysse, Astro
& Fientje). Deze paarden zijn getraind in de omgang met personen met een beperking.
Voor Jacqueline is hippotherapie meer dan
alleen op een paard zitten. Zij leert onze
bewoners al hun zintuigen te gebruiken
om volop van de paarden en de omgeving
te genieten. Niet alleen bewoners die kunnen stappen, maar ook rolstoelafhankelijke bewoners komen aan bod. Jacqueline
begeleidt hen op het paard en legt hen
ook wel eens achterstevoren op het paard
voor een kort snoezelmomentje. Iedere
keer kijken onze bewoners ernaar uit om
te gaan paardrijden. We hopen dan ook
dat deze samenwerking nog lang mag
voortduren.
Nele Nivelle,
kinesitherapeut woonbuurt Henisberg

Martha Piduch op pensioen
Als jonge vlam begon Martha haar loopbaan bij Veldeman.
Menige zetel die door ons werd versleten is door Martha’s handen gegaan.
Dit leven heeft ze geleid totdat ze door haar lieve René werd verleid.
Haar loopbaan bij Velda moest eraan geloven,
maar thuis heeft ze zich ‘uitgesloven’.
Elke werd namelijk geboren.
Huisje, tuintje, gezin gingen aan haar dus niet verloren.
Het zorgen voor haar gezin was wel ﬁjn,
maar kon af en toe ook langdradig zijn.
Met een extra centje om uit te geven, was het ook makkelijker leven.
Daarom startte Martha in 1992 haar nieuwe loopbaan op Ter Heide.
Ze kwam het onderhoudsteam verblijden.
Uit dankbaarheid voor haar komst,
werd ze in het toenmalig zwembad gedoopt met een grote plons.
Na vele dweilen en aftrekkers te hebben versleten,
mocht ze in de keuken gaan zweten.
Kilo’s en kilo’s aardappelen ontpit en groenten gekuist,
die daarna als maaltijd naar de huizen werden doorgesluisd.
En van de keuken werd ze dan naar de linnenkamer verhuisd.
Ze naaide er vlot op los,
gebruikte vele naalden en van het garen menige klos.
Kleding labelen en herstellingen doen,
want de gasten moesten erbij lopen met fatsoen.
Ook thuis sloeg de naaimicrobe terug toe;

ze sloop in het huis zonder dat je wist hoe.
Maar wij weten het wel, Ioana en Sverre heette het stel.
Hier bij ons is je loopbaan nu afgelopen maar niet getreurd,
want je twee microobjes hebben alvast besloten:
omi staat nu alle dagen voor hen klaar.
Martha, hier houdt het als collega misschien op,
maar blijf genieten van de vele kleine en ﬁjne dingen zoals de kofﬁeshop.
Ga nu verder met je leven en denk af en toe nog eens aan ons,
heel even.
Samen hadden we een leuke tijd, dat is zeker een feit.
Je collega’s
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Special Olympics in Ter Heide
Ter Heide heeft sinds 2017 ofﬁcieel het label van ‘Club Special Olympics’. Alle bewoners van Ter
Heide worden hierdoor beschouwd als atleet en kunnen in de toekomst volgens hun eigen individuele mogelijkheden deelnemen aan of kennismaken met de regionale en/of Nationale Spelen
van Special Olympics Belgium (SOB). Vanuit haar rol als Clinical Director Health Promotion SOB
organiseert Diane Buekers (ook coördinator voeding/diëtiste in Ter Heide) binnen Ter Heide een
project ‘Eten is een feest’ dat focust op aangepaste voedingszorg en beweging voor mensen met
een ernstige mentale en meervoudige beperking.
Special Olympics, wat is dat?
‘Special Olympics’ (SO) is een organisatie
die sporten organiseert voor personen met
een verstandelijke beperking vanaf 8 jaar.
De organisatie werd opgericht in 1968 in
de Verenigde Staten door Eunice Kennedy
Shriver, de zus van oud-president John F.
Kennedy. SO is actief in 178 landen en
telt meer dan 4 000 000 atleten wereldwijd. Om de 4 jaar organiseren ze Wereldzomer- en Wereldwinterspelen, maar
daarnaast zijn er ook Europese Spelen
om de 4 jaar.
In België wordt ± 10 % van de bevolking
(in)direct betrokken bij personen met een
verstandelijke beperking. België telt dan
ook zo’n 12 500 atleten en 6 000 vrij-

willigers. Tijdens de jaarlijkse Nationale
Spelen worden 19 verschillende sporten
uitgeoefend met daarnaast ook een gezondheidsprogramma, Healthy Athletes
Program (HAP). Dat wordt vrijblijvend
aangeboden aan de atleten en bestaat
uit 7 domeinen (men doet onderzoek
van tanden, voeten, ogen, gehoor, voeding ...).
Healthy Community Project – Health
Promotion
Vanuit Special Olympics International
(SOI) en het Golisano Foundation Fonds
(USA) kregen 3 Europese landen een
subsidie voor 3 jaar toegekend: België,
Polen en Tsjechië.
Doelstellingen:
• De toegang tot middelen voor personen
met een verstandelijke
beperking verhogen en
de verschillen in de gezondheidstoestand beperken voor personen
met een ernstige meervoudige beperking.
• Holistisch
bekijken:
bewoners/atleten binnen een organisatie,
netwerken,
begeleiding, zorgverstrekkers,
ﬁrma’s, onderwijsinstellingen ... samen betrekken in een project.
• Coaches/specialisten/
studenten trainen in gezondheidsbevordering
en opvolging bij deze
doelgroep.
• Laagdrempelige gezondheidszorg aanbie-

den zodat atleten en hun netwerk de
stap naar de gezondheidszorg sneller
zullen zetten.
Elke Clinical Director SOB van de 7 gezondheidsdomeinen kreeg de kans om
een project uit te werken binnen zijn specialisatie. Als Clinical Director Health Promotion SOB diende Diane Buekers haar
project in bij Special Olympics en ontving
ze van SOI een budget voor de uitvoering
van dit voorgestelde en goedgekeurde
plan (6 evenementen binnen Ter Heide).
In totaal werden er 3 projecten verkozen
door SOI: Healthy Hearing (programma
rond gehoor en oren), Special Smiles
(programma rond mondzorg en tanden)
en dus ook Health Promotion (programma rond voeding en een gezonde levensstijl).
Aangepaste voedingszorg voor personen met een ernstige mentale en
meervoudige beperking
‘Eten en drinken’ is een eerste levensbehoefte, voor iedereen. Ook voor personen met een meervoudige beperking is
voeding zeer belangrijk, maar meestal
erg complex. Verschillende factoren kunnen een invloed hebben op de voedingstoestand, zoals slik- en kauwproblemen,
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ziekte, medicijngebruik, gedrag ...
Voeding speelt een grote rol in de dagelijkse structuur van deze personen en
bepaalt een deel van de kwaliteit van bestaan. Niet alleen smaak, consistentie en
presentatie vragen de nodige aandacht,
maar ook de inhoudelijke samenstelling
van de maaltijden. De kwaliteit en voedingswaarde van de gerechten dienen
optimaal te zijn. Individuele aanpassingen zijn ook dikwijls noodzakelijk om
gezondheidsproblemen te voorkomen.
Om personen met een meervoudige
beperking een goede voedingszorg te
kunnen bieden, is het belangrijk om
rekening te houden met verschillende
aspecten op medisch, sociaal en logistiek gebied. Binnen dit project zullen
studenten, ouders/netwerk, personeel,
externen en specialisten samengebracht
worden om ervaringen op te doen en te
delen rond aangepaste voeding bij personen met een meervoudige beperking,
meer speciﬁek bij personen met slik- en
kauwproblemen. Dit in combinatie met
aangepaste beweging en fysieke activiteiten voor deze personen.
‘Eten is een feest’
Het project, met als thema ‘Eten is een
feest’, krijgt de vorm van een aantal
workshops en wordt opgedeeld in twee
delen: een focus op de goede voedingszorg, speciﬁek bij slik- en kauwproblemen, gecombineerd met sportieve activiteiten.

Het hoofddoel is lekkere, gezonde en
aangepaste maaltijden te serveren. Daarvoor wordt een feesttafel in buffetvorm

gerealiseerd waarbij men ook
aandacht besteedt aan de presentatie, kleuren en tafeldecoratie. Dit wordt samen met
educatie rond voeding aangeboden aan bewoners van Ter
Heide, hun netwerk en begeleiding. Gespecialiseerde externen geven advies over het
bereiden van de maaltijden die
zij samen met studenten en
keukenpersoneel van Ter Heide
zullen klaarmaken. Bestaande
en
(voedings)technologieën
producten worden hiervoor ingezet.
Deze aandacht voor aangepaste voeding wordt tussen twee
maaltijdmomenten gecombineerd met een sportieve activiteit op maat van de bewoners.
Het doel is om 2 à 3 (bestaande)
sporten aan te passen aan het
niveau van personen met een ernstige
meervoudige beperking.
Dit alles gebeurt in samenwerking
met een aantal hogescholen (UCLL
en Thomas More) en studenten van de
opleidingen Voedings- en Dieetkunde,
Sport en Bewegen, en Orthopedagogie.
Wat willen we hiermee bereiken?
Een goede voedingszorg kan leiden tot
een verbetering van de levenskwaliteit.
Dit is zeker ook zo bij personen met
meervoudige beperkingen. Zorgen voor
voldoende vochtopname en een aangepast energieaanbod kan via een kwaliteitsvolle, aangepaste en evenwichtige
gezonde voeding waarbij personeel en
familie voldoende aandacht hebben voor
het sociale aspect, o.a. gezelligheid,
presentatie, smaak- en geurbeleving ...
Want eten is een feest, zeker voor een
persoon met een meervoudige beperking! En dit in combinatie met aangepaste beweging/fysieke activiteiten.
Wij hopen hiermee een mooi project te
kunnen realiseren met 6 evenementen
verspreid over de volgende 3 jaar; dit
speciaal voor de bewoners van Ter Heide
met de meest kwetsbare behoeften op
het gebied van voeding en beweging. Er

werd dan ook een werkgroep opgericht
om dit project verder uit te werken.
Praktisch: workshops
In de periode van 2017 tot 30 april
2019 worden er voor dit project 6
evenementen georganiseerd op de
Ter Heide-campussen. In 2017 liggen
er al 2 data voor workshops vast:
• woensdag 28/06/2017: campus Genk
(Oase en Ven)
• donderdag 16/11/2017: campus Zonhoven (Berk-Spar)
Het aantal toegestane deelnemers per
evenement is ± 80 personen, waarvan
de ene helft bestaat uit bewoners van Ter
Heide en de andere helft uit medewerkers, netwerk, externen, studenten, SOB
... Ouders/netwerk van bewoners die deelnemen aan een evenement, zullen verder
concrete informatie ontvangen.
Voor meer info kan je contact opnemen
met Diane Buekers
(diane.buekers@specialolympics.be of
diane.buekers@terheide.be).
Diane Buekers,
Clinical Director Health Promotion –
Special Olympics Belgium,
coördinator voeding – Ter Heide
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Interview met Diane Buekers
Jij bent al een jaar Clinical Director
Health Promotion bij SOB. Hoe ben je
daarin terechtgekomen?
Ik was spreker tijdens een congres rond
voeding in de gehandicaptenzorg. Daar
zat iemand van Special Olympics in het
publiek die mij achteraf heeft aangesproken met de vraag of ik interesse had om
met hen mee te werken. Dan heb ik een
buitenlandse opleiding gevolgd in Graz
(Oostenrijk) waar de pre-games van de
Wereldwinterspelen werden gehouden.
De opleiding die ik daar kreeg, kon ik dus
meteen op de Nationale Spelen van mei
2016 in België toepassen.
Hoe combineer jij SOB en Ter Heide?
Ik werk 80 % in Ter Heide dus vrijdag is
sowieso mijn Special Olympics-dag. Verder
werk ik ook ’s avonds of in het weekend,
indien nodig. Het leunt natuurlijk bij mekaar aan. Het draait beide rond voeding in
de gehandicaptenzorg. Ik merk dat ik een
bepaalde kennis heb kunnen opbouwen
en ik wil daar ook iets mee doen, want dat
vind ik wel belangrijk. Het is ook ﬁjn dat ik
de mogelijkheid krijg om dit project in Ter
Heide te realiseren, ten voordele van onze
bewoners die net het meest kwetsbaar
zijn op gebied van voeding en beweging.
Je project binnen Ter Heide focust
op bewoners met slik- en kauwpro-
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blemen. Mogen bewoners die die
problemen niet hebben zich ook inschrijven?
Het project is vooral gefocust op die doelgroep met slik- en kauwproblemen, zeker
gecombineerd met diëten. Het idee is gebaseerd op mijn ervaring binnen Ter Heide.
Daardoor weet ik dat sommige bewoners
extra problematiek hebben op het gebied
van voeding en ook beweging blijft zeer belangrijk. Ik heb dan ook een inhoudelijk plan
uitgewerkt om speciﬁek die bewoners eens
een feesttafel voor te schotelen die volledig
aan hun noden en behoeften is aangepast.
En omdat het voor Special Olympics is, combineren we dit met een sportgedeelte. Het is
mogelijk om te komen supporteren voor de
bewoners tijdens deze activiteit. Bewoners
die deelnemen zullen dan ook een echte
Special Olympics-medaille ontvangen.
De Nationale Spelen bieden ook al een
aantal motorische activiteiten aan voor
personen met een meervoudige beperking, die de gewone sporten niet aankunnen, maar dat is nog een vrij beperkt
aanbod. Mogelijk kunnen de sporten die
we in Ter Heide ontwikkelen een plaats
krijgen binnen SO.
Wat moeten geïnteresseerden
doen als ze willen deelnemen aan
dit project?
Wij hebben aan de zorgcoördinatoren ge-

vraagd wie een proﬁel heeft dat past binnen deze doelgroep en dus aan het project
kan deelnemen. Op die manier zijn we in
eerste instantie in Genk begonnen omdat
Oase en Ven duidelijk zo’n groepen zijn.
Maar ook de andere campussen komen
nog aan bod. Begeleiders kunnen bovendien ook overal aan deelnemen.
Hoe wil je de Specials van Ter Heide
bij het Healthy Community project
betrekken?
Ik denk dat de Specials zeker een rol kunnen gaan spelen op het gebied van media.
Anderzijds denk ik dat het voor Ter Heide
uniek is dat er zo’n internationaal project hier kan doorgaan dat Ter Heide op
de kaart zet. Laat dat net het doel van de
Specials zijn. Ook Special Olympics heeft
dezelfde doelstelling. Zij willen meer atleten aantrekken. Met Ter Heide als Club van
SOB worden alle bewoners ook atleet.
Is er nog iets dat je zeker wil meegeven aan mensen die deelnemen aan
het project?
Mijn doelstelling is vooral dat onze bewoners er iets aan hebben, zowel op gebied
van voeding als beweging. En dat het voor
iedereen die eraan deelneemt een heel
leuk gebeuren wordt. Iets wat ook achteraf nog verdergezet kan worden. Dat
laatste is ook een doelstelling van SOI.
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Nadine Goethals op pensioen
Hallo Ter Heide. Ik ben Guy, partner van Nadine Goethals die onlangs op pensioen ging. Op haar pensioenviering in Ter Heide Hoepertingen vroeg André mij of ik iets op papier kon zetten over hoe ik haar opvoedsterzijn als partner van beleefd heb. Ik vind dit een aartsmoeilijke vraag omdat woorden soms tekortschieten en
je gewoon moet zien en mee beleven wat er op Ter Heide gebeurt als opvoedster.
Door de jaren heen heb ik geleerd dat
je als opvoedster wordt geboren. Je
kan dit wat bijschaven, maar de basis
zit in je hart. Dat hart van Nadine was
te groot voor mij alleen en zij maakte
dan ook de bewuste keuze om haar
hart te delen met mensen die dat tikje
anders zijn.
Ik ken Nadine nu ruim 20 jaar en mijn
eerste contact met haar juweeltjes was
in Aartrijke (West-Vlaanderen), waar ze
23 jaar werkte. Ik kreeg tranen in mijn
ogen toen ik zag hoe zij de gasten daar
knuffelde, in haar hart nam en wegen
zocht om het hen zo gemakkelijk en
comfortabel mogelijk te maken. Het zat
gewoon in haar. Ik wist toen onmiddellijk dat zij de ware vrouw voor mij was.
Zij kon hen geven wat ik voelde, maar
onmogelijk kon overbrengen.
Ik heb ze dus meegebracht naar Alken
en een jaartje later is ze op Ter Heide
beginnen werken. Eerst wat gezocht
om haar ‘drive’ te vinden, maar eens

op Brik 2 was ze vertrokken. Het grote
hart kwam weer bovendrijven, zowel voor de gasten als collega’s. Altijd
rechtdoorzee in het belang van de gasten en als ze naar huis kwam, had ze
Christof, Mario, Kathleen, Krista, David,
Martine, Bart, Andy en Gus mee in haar
ziel. Ze kon ze gewoon niet missen. De
mond was vol waar het hart van overliep.
Helaas, aan alles
komt een einde en
ook haar lichaam
is zich gaan laten
voelen na 18 jaar
Ter Heide. Zo is ze
moeten
vroeger
stoppen met werken dan ze wilde,
maar met de gasten, Brik 2 en heel
Ter Heide in haar
hart. Nu is het aan
haar om een nieuwe weg te zoeken

voor dat hart van haar, dat voor mij alleen
te groot is, maar waar ik ze weer volledig in zal steunen. Een nieuw hoofdstuk
voor ons beiden is aangebroken, maar
de herinnering zal altijd blijven. In haar
wortels zal zij altijd opvoedster zijn.
Lieve groetjes,
Guy Vanheusden

Brikhof kiest een burgemeester
Ter Heide Brikhof hield op 17 november 2016 burgemeestersverkiezingen. Net zoals in de echte politiek werd
er campagne gevoerd voor de geselecteerde kandidaten.
De bewoners van campus Borgloon
konden kiezen tussen zes kandidaatburgemeesters. Danny Deneuker, de
echte burgemeester van Borgloon,
maakte uiteindelijk de winnaar bekend.

Foto 1
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Dot Cleeren kwam als winnaar uit de
bus en mag zich sinds 17 november
burgemeester van Ter Heide Brikhof
noemen. Nadien werd er gevierd met
taart en kofﬁe.

Op de vooravond van 18 november
gingen we iets drinken in Taverne
Hof Ter Hercke, in afwachting van de
kienavond in Brikhof. Op de digitale
schermen verscheen toen dit nieuws.
Een betere timing hadden we niet
kunnen verzinnen.
Guido Massonnet, coördinator
campuswerking Zuid-Limburg
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Reünie voetbalploeg Ter Heide
Voetballers, ex-voetballers, sportliefhebbers, supporters. Zoals jullie allicht weten, hebben we al
jaar en dag een voetbalploeg binnen Ter Heide. Rik Geerts is er in 1974 mee gestart. Ouders en
personeelsleden werden opgetrommeld en voetbalden in het weekend op het grasveld waar nu
het economaat en de nieuwe parking liggen.
Nadien werden de thuiswedstrijden in
Zonhoven afgewerkt. Eerst bij Gène Hardy
(aan de achterkant van het vroegere
nursingtehuis), nadien op Melosport bij
Gerard Nilis en toen zij competitie gingen spelen, verhuisde de ploeg naar De
Waerde bij Ward. Tot op heden speelt
de ploeg nog op de Waerde.
We kenden vele nederlagen, vele overwinningen, hadden vaak volk te kort,
soms ook volk te veel en dronken zeker
de nodige pinten achteraf. We vonden
dan ook dat het hoog tijd werd om al
die spelers, die ooit de Ter Heide-kleuren
verdedigden, terug samen te brengen.
Daarom organiseren we op 6 mei een
reünie voor iedereen die ooit één match
of meer met onze ploeg speelde.
Praktisch
Wanneer: zaterdag 6 mei 2017
Waar: kantine Eendracht Termien, Oud
Termienstraat 8, 3600 Genk
Programma:
• Om 18 u is er een match van onze huidige ploeg tegen een ploeg van All-Stars
(liefhebbers gezocht om de voetbalschoen nog even van de haak te halen).
• Om 20 u volgt een korte receptie met
bondige speeches.
• Nadien pinten pakken of een watertje
natuurlijk, in ‘Tournée Minérale’-tijden.
Er zijn livemuziek en een dj voorzien. En
natuurlijk vertellen we straffe verhalen
over vroeger.
• Een hapje en drankje kunnen ter
plaatse gekocht worden.
Je partner is uiteraard ook welkom. Al
was het maar om te compenseren voor
het feit dat je vroeger te laat thuiskwam
door de voetbal ... Om een idee te hebben van hoeveel volk we kunnen verwachten, laten geïnteresseerden liefst

op voorhand iets weten aan Freddy of
Chretien:
e-mail: freddy.vandenrijt@gmail.com;
tel.: 0495/689381
e-mail: chretien.hertogen@telenet.be;
tel.: 0474/663696
En vooral: MEN ZEGGE HET VOORT. Kom
je een ex-ploegmaat tegen, spreek hem

hierover aan. We proberen iedereen zo
veel mogelijk te bereiken, maar van de
meer dan 200 man die ooit meevoetbalde hebben we van een groot deel geen
up-to-date contactgegevens meer.
Chretien Hertogen,
verantwoordelijke informatiebeheer
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’t Basikliekje zingt op kerstviering
Het is een traditie geworden om in Ter Heide een kerstviering te houden met bewoners, personeel,
vrijwilligers en ouders in de laatste week voor kerstmis. Dat was dan ook precies wat er op woensdag 21 december gebeurde in Ter Heide Henisberg.
“Onze Frank is vandaag precies veertien
jaar geleden begraven,” zeggen Roger
en Louisa. Ze komen graag van Tienen,
al is het enkel om de sfeer op te snuiven
van de groep waarin hun zoon thuis was.
Dora keek ernaar uit om als Maria naast
het altaar te zitten, met haar lievelingspop als kindje Jezus. Daarnaast zit Sven
zijn vrolijke zelf te wezen als Jozef.
“Neen, je moet je niet excuseren dat de
bewoners lawaai maken tijdens de viering.
Ook op concerten is het niet stil,” zegt de
gitarist van ‘t Basikliekje. Het jeugdkoor
heeft zijn weg naar Ter Heide gevonden.
Zij traden dan ook op tijdens onze kerstvie-

ring als een repetitie voor hun jaarlijks kerstconcert op 26 december in de Basiliek.

Guido Massonnet,
coördinator campuswerking Zuid-Limburg

Pecha Kucha-avond in Genk
Op vrijdag 13 januari trokken Katleen Hurkmans en Patsy Haex met Peter Hendrikx en zijn broer
Ludo, bewoner op Spar 3, naar de Poolse zaal in Waterschei. Daar namen ze voor Ter Heide deel aan
de tweede Pecha Kucha-avond in Genk.
Pecha Ku-wat?
Een Pecha Kucha (‘prietpraat’) is een Japanse
presentatievorm waarbij de spreker aan
de hand van 20 foto’s een verhaal moet
vertellen. Elke foto wordt precies 20 seconden geprojecteerd, waardoor de spreker in
totaal 6 minuten en 40 seconden de tijd
heeft om zijn verhaal te vertellen. Het publiek krijgt zo een korte, maar krachtige
boodschap over een bepaald onderwerp
voorgeschoteld. Tijdens de Pecha Kuchaavond in Genk kwamen zo’n 10 mensen
spreken over zeer uiteenlopende onderwerpen, van Fungimamazwammen kweken op Genks afval tot de zwaartekracht
en foto’s ontwikkelen met behulp van het
sap van Genkse bessen en rode kolen. Ook
Ter Heide werd daar voorgesteld.
Zichtbaarheid voor onze bewoners
Katleen, Patsy en Peter hadden als doel de
aanwezigen te tonen hoe wij op Ter Heide
elke dag opnieuw een warme thuis willen

creëren voor de bewoners. Als leden van
de Specials van Ter Heide hebben zij zich
voorgenomen om onze bewoners in de
samenleving zichtbaar te maken. Dat werd
een succes dankzij de knap gekozen foto’s
en de aanwezigheid van Peters broer Ludo.
Karolien Blokken zat die avond ook in het
publiek: “Er werd een divers publiek bereikt
in een heel gemoedelijke en gezellige sfeer.
De sprekers van Ter Heide stelden Ter Heide
voor als een warme thuis, waar iedereen
bijzonder is. Onze missie werd duidelijk vertaald in de presentatie.
Het verhaal raakte de
mensen en nadien
kregen we ook heel
veel toffe en warme
waarderende reacties.
Absoluut een topper;
de maatschappelijke
meerwaarde waar Ter
Heide voor staat was
heel erg duidelijk!”

Opvolging
Een Pecha Kucha is een to-the-point
communicatiemethode waarmee we
Ter Heide kort en krachtig bij onze stakeholders (buren, vrijwilligers, studenten, nieuwe medewerkers ...) kunnen
voorstellen. De public relations van Ter
Heide zullen er wel bij varen. Tijdens
de Zuid-Amerika-infoavond van Josette
Thijs op 1 april in Tongeren, zal de Pecha
Kucha een tweede maal uit de kast
worden gehaald.
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Vele handen maken licht werk
Het begrip ‘kwaliteit van bestaan’ klinkt de meesten ongetwijfeld bekend in de oren. Dit gedachtengoed vormt
de basis om aan onze bewoners de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Eén van de acht pijlers van deze invalshoek is materieel welbevinden. Met andere woorden: ervoor zorgen dat de bewoner zich thuis voelt in een
aangename, aantrekkelijke leefomgeving. Een omgeving die aansluit bij zijn of haar noden en behoeften.
Leefgroepmedewerkers kunnen met hun
creativiteit al heel wat realiseren. Denk
maar aan een zelfgemaakte voelmuur,
muziekinstrumenten en knutselwerkjes
om de leefgroep te versieren naargelang
een thema en/of seizoen. Voor grotere
projecten is er vaak meer nodig dan enkel creativiteit. Laat dit nu net iets zijn
waar Huis 7 mee te maken kreeg.
De tuin van onze leefgroep had dringend
een opknapbeurt nodig. We merkten dat
bewoners minder graag in deze ruimte
vertoefden. Dit kwam niet overeen met
het gedachtengoed ‘kwaliteit van bestaan’. Hoog tijd dus om de koppen bij
elkaar te steken.
De leefgroepmedewerkers gingen op
zoek naar manieren om de tuin opnieuw
aantrekkelijk te maken. Ouders, medewerkers, vrienden en familieleden werden aangesproken. Al snel werd duidelijk
dat met weinig materialen en een aantal
extra paar handen heel wat gerealiseerd
kon worden. Zo zorgden de ouders van
Bart voor een trampoline, de mama van

Kenta voor weerbestendig speelgoed, gaven
vrienden van een leefgroepmedewerker ons
een basketbalring cadeau en schonk Huis 8
een klimtuig.
Voor hen een welgemeende dankjewel! Een extra
pluim gaat uit naar Stefan
Vanthoor (ex-medewerker) en Lucien Bloemen
(sponsor VC TOPS As).
Zij staken op zondag 5
februari, onder toeziend
oog van Enrique, letterlijk de handen uit de
mouwen en bouwden
een nieuwe schommel.
Hun harde werk werd
beloond met een lekker tasje kofﬁe, een
stuk taart en een welverdiende knuffel
van onze bewoners. Dankzij al deze helpende handen kunnen onze bewoners
opnieuw voor de volle 100% genieten

Sprokkelnieuws
Vrijdagvrijwilligers Henisberg zorgen
voor smakelijk vieruurtje
Naar aanleiding van hun 100-jarig bestaan, organiseerde ambachtelijke bakkerij Vangrootloon een wedstrijd. Zelf was ik één van de winnaars en mocht op
vrijdag 24 februari 2017 mijn geschenkmand, gevuld
met ‘vers-van-de-bakker’ lekkers, afhalen om mee te
nemen naar Ter Heide.
Zo kreeg het vrijdagvieruurtje voor de gasten van Berg
6 en Henis 5 een zondags tintje.
Guy Collas en Diane Lesire,
vrijwilligers Ter Heide Henisberg
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van hun ‘gepimpte’ tuin. Laat het mooie
weer nu maar komen!
Sanne Bloemen,
hoofdopvoedster Huis 7

Campusnieuws

Alaaf!
Tradities zijn er om in ere te houden. Dat vinden we toch in Brikhof. Maandag na het carnavalsweekend in Borgloon zoeken personeelsleden en ouders in de leefgroepen verkleedkledij bijeen.
De sportzaal is kleurrijk versierd, zoals bij een carnavalsfeestje hoort. Johan is dj van dienst. Tegen
tweeën heeft iedereen zijn plaats gevonden. Pierre en Eddy hebben zich achter de toog klaargezet.
Corry, Marijke en Kelly van de keuken zijn voor de gelegenheid ook verkleed en rijden heerlijke
extraatjes de zaal in. We zijn klaar om de échte carnavalisten te ontvangen.
Eerst komen de Ridders van de Kromme
Elleboog van Halen de zaal binnen. Verrassing voor onze Dirk (ook Halenaar):
Tuur, zijn kleinste achterneefje, is ook
mee. Zijn dag kan al niet meer stuk. De
carnavalisten zijn net goed en wel geïnstalleerd en daar staat de tweede groep
al aan de deur, alsof het zo was afgesproken. De Ridders van de Ceuleman
van Borgloon hebben dit feest vast in
hun kalender staan en daar zijn we

blij mee. Prins Danny II en jeugdprins
Senne I zijn wat onwennig, maar lang
duurt dat niet. Dorstigen worden gelaafd, de lekkere cake van de keuken
wordt verdeeld. Johan zet de dansmuziek wat luider.
André heeft voor de gelegenheid een
knalblauw kostuum voor een carnavalesk stukje protocol. Het prinsenpaar
carnaval Brikhof 2017 bestaat uit ...
prins Dirk en prinses Dot. Ze laten zich

gewillig fotograferen ‘gelijk de echten’. Ouders pinken een traan weg.
Gerda bedankt als oudervoorzitster en
gastvrouw de carnavalisten voor hun
komst. Voor een aantal bewoners is
het alweer tijd om terug naar de leefgroep te gaan.
Guido Massonnet,
coördinator campuswerking
Zuid-Limburg
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Pensioenviering Robert Jeuris
Een ‘pionier’ verlaat Ter Heide, dat is wel het minste wat we kunnen zeggen ... Hij was immers jarenlang onze
kapitein op ons keukenschip en gaf sturing aan het voedingsgebeuren binnen Ter Heide. Robbie heeft de evolutie van Ter Heide meegemaakt, van een kleinschalig ‘Ter Heideke’ naar een zeer grote organisatie. Of in
keukentermen vertaald: van één keuken naar drie keukens.
Robbie was Ter Heides manusje-van-alles. In de beginperiode droeg hij eigenlijk
vier petten: die van leidinggevende, kok,
diëtist en uitvoerende medewerker. Toen
was er van HACCP nog geen sprake en
gebeurden alle bestellingen nog niet digitaal maar handmatig. Het gezond verstand primeerde.
Voor Rob waren alle bewoners zonder
onderscheid heilig en hij zag (en ziet nog
steeds) onze bewoners zeer graag. Er
was dan ook niets te veel voor hem om
maatoplossingen te creëren. Vooral om-

dat hij hun noden en behoeften kende,
maar ook omdat hij niet enkel oog had
voor hun voedingsgewoonten. Hij zorgde voor een professionalisering van het
voedingsgebeuren en dit zowel inhoudelijk als organisatorisch. Rob had oog voor
zijn medewerkers. Het was niet gemakkelijk dat Ter Heide steeds groter werd.
In de beginperiode stond de keuken
immers veel dichter bij de leefgroepen.
De afstand is vergroot, maar Rob heeft
steeds geprobeerd inspanningen te leveren om de afstand klein te houden.
Voor de buitenwereld was
Rob een ambassadeur van
Ter Heide. Hij verzorgde
talrijke recepties en eetgelegenheden en had
daardoor naam en faam
buiten Ter Heide. Hij deed
dat ook graag, want hij is
een kok in hart en nieren.
Je zag hem stralen als hij
dit voor ‘zijn’ Ter Heide
kon doen. Een uitermate
loyale medewerker waaraan je alles kon vragen,
hij probeerde altijd voor

oplossingen te zorgen.
Robbie, met veel warmte onthaalde je
in augustus je collega Birgit en met de
nodige deskundigheid heb je haar tijdens
jouw laatste maanden ondersteund. Je
hebt haar wegwijs gemaakt binnen Ter
Heide en meer nog heb je haar als een
goede leraar je visie niet opgedrongen,
maar ruimte gegeven om haar Ter Heide
zelf te laten ontdekken.
Je bent ook een warme man, met veel
aandacht voor je kinderen en kleinkinderen, jouw ﬁjn gezin. Daarbuiten ben
je ook nog erg maatschappelijk geëngageerd. Je zit in diverse verenigingen
en staat altijd klaar om bij te springen.
Voor je vrouwtje Mia komt dat goed uit,
want als ze thuiskomt staat niet alleen
het eten klaar, maar is dan ook het huishouden gedaan.
We wensen je nog dagen met veel zon,
lekker eten, ﬁjne momenten met familie,
vrienden en de verenigingen waarin je
actief bent.
Paul Geypen, Algemeen directeur
Inne Driesen, directeur personeel &
organisatie

Organisatienieuws

S.O.S.: interne communicatie
In februari heb je misschien gemerkt dat een paar nieuwe gezichten door de gangen van Ter Heide zwierf.
Twee mannen van Quick Brown Foxes legden hun oor te luister en stelden een aantal medewerkers een
heleboel vragen over de interne communicatie van Ter Heide. De belangrijkste vragen: hoe heeft interne
communicatie een impact op jouw werk en wat kan er beter?
Quick Brown Foxes is een communicatiebureau dat Ter Heide komt ondersteunen
op het gebied van interne communicatie.
Het ultieme doel? Een verbeterde interne
communicatie die werknemers in staat
stelt om hun werk beter te doen, hen op
de hoogte brengt van wat er reilt en zeilt
binnen de organisatie en hen in staat stelt
om op een correcte manier met elkaar te
communiceren. Simon Kempeneers en
Maarten Mulders van Quick Brown Foxes
kwamen daarom op woensdag 8 en vrijdag 10 februari stage lopen op Ter Heide.
Ze ontmoetten mensen van verschillende
diensten verspreid over de campussen in
Midden- en Zuid-Limburg. Zowel ICT als
leefgroepen, medewerkers van de technische dienst, directieleden, secretariaatsmedewerkers en heel wat anderen konden
hun zegje doen. Uit die gesprekken kwamen heel wat werkpunten naar boven.
Allemaal goed en wel, maar wat gebeurt
er nu met deze informatie? De mensen van
Quick Brown Foxes waren hier niet voor
een gezellige babbel met de medewerkers.
Op basis van deze inleefstage deden ze al
een aantal vaststellingen en aanbevelingen. Wat stelden zij zoal vast? Ter Heide
heeft warme huizen, maar koele gangen.
Er heerst binnen de organisatie een soort
eilandmentaliteit. De betrokkenheid binnen de verschillende diensten met de eigen werking is groot, maar de connectie
met de hele organisatie is vaak beperkt.
Hoe verder mensen zich bevinden van de

centrale administratie en het beheer van
de organisatie, hoe kleiner de betrokkenheid met die organisatie. Er is dus nood
aan meer menselijke communicatie, direct
contact en overleg.
Ook de impact van verandering wordt
onderschat. Er is binnen Ter Heide weinig
ruimte om verandering te beheren en er
goed over te communiceren. Bovendien is
er binnen de organisatie niemand die interne communicatie als uitgesproken verantwoordelijkheid heeft binnen zijn takenpakket. Communicatie wordt daarom soms
ten onrechte als schuldige aangewezen,
terwijl we soms organisatorisch te weinig
zoeken naar een passende oplossing.
Interne communicatie wordt bovendien
vooral gezien als functioneel, gericht op
de organisatie en werking van Ter Heide.
Er is meer ruimte nodig voor interne verhalen, bedrijfscultuur, beleving en interactie.
Het communicatiesysteem zal hier dus ook
ruimte voor moeten maken.
De laatste vaststelling is dat de huidige
communicatieprocessen niet zijn ontworpen op maat van de hele organisatie. De
digitalisering van Ter Heide vergroot op
bepaalde vlakken de breuklijnen binnen de
organisatie. Niet iedereen kan immers even
goed overweg met het digitale verhaal. Zo
vindt bijvoorbeeld niet iedereen even makkelijk zijn weg in THAK en dat kan voor
frustraties zorgen. Aan de andere kant zien
leidinggevenden die de nadruk leggen op
een digitale ontwikkeling en hun perso-

neel daarin begeleiden een merkbare verbetering. Op dit moment werkt de organisatie dus op verschillende snelheden. Wat
vooral nodig is, is het optimaliseren van de
aanwezige tools, ze efﬁciënter organiseren en medewerkers beter ondersteunen
bij het gebruik ervan. Het proces rond het
gebruik ervan, het gebruiksgemak en de
inhoud moeten verbeterd worden zodat
iedereen met deze instrumenten overweg
kan.
De aanbevelingen en vaststellingen zijn er,
maar wat nu? Op basis van deze aanbevelingen gaat Quick Brown Foxes aan de
slag om oplossingen te bedenken voor de
communicatieproblemen.
voornaamste
Een aantal van de vaststellingen handelt
echter niet strikt rond communicatie en
moet intern aangepakt worden. Het is nu
aan Ter Heide om te kijken wat praktisch
en ﬁnancieel haalbaar is en waar we prioriteiten gaan stellen.
Gaat dit impact hebben op jou als medewerker? Hopelijk wel. Een verbeterde communicatie leidt onder andere tot een betere
samenwerking tussen diensten, versterkt
de betrokkenheid en zorgt er mee voor
dat het werk vlotter en beter kan verlopen.
Het is zeker niet de bedoeling om alle bestaande systemen overhoop te gooien en
iedereen meer werk te bezorgen door verschillende nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Ter Heide wil net orde scheppen in
de chaos en een warme thuis zijn voor zijn
bewoners én voor zijn medewerkers.

15

Voedingszorg in Ter Heide
‘Eten en drinken’ is een eerste levensbehoefte, ook voor personen met een meervoudige beperking. Voor
hen is voeding meestal ook erg complex. Verschillende factoren kunnen een invloed hebben op de voedingstoestand, zoals slik- en kauwproblemen, ziekte, medicijngebruik, gedrag ... Voeding speelt een grote rol in
de dagelijkse structuur van deze personen en bepaalt een deel van de kwaliteit van bestaan. Sinds 14 maart
2016 is Ter Heide dan ook gestart met het referentiekader Voedingszorg en het nieuwe VMS-systeem.
Om personen met een meervoudige beperking een goede voedingszorg te kunnen
bieden, is het belangrijk om rekening te
houden met verschillende aspecten op medisch, sociaal, logistiek en ﬁnancieel gebied.
Op medisch gebied
Een minimale behoefte aan nutriënten en
vocht (voedingswaarde) moet aangeleverd
worden via de maaltijden. Met extra aandacht voor calorieën, eiwitten, vitaminen
en mineralen, vocht en vezels. Ook klinische voeding zal ingezet worden indien
de bewoner onvoldoende voeding kan
opnemen. Voedingscomfort vraagt de nodige aandacht om een adequate inname
van vocht en voeding te waarborgen en
dit op een individuele en ethisch verantwoorde manier. Aangepaste consistenties
zijn noodzakelijk om veiligheid te kunnen

garanderen tijdens het maaltijdmoment.
Met een gezonde basisvoeding kan men
streven naar een minimaal aantal diëten.
Maar men moet wel rekening houden met
speciﬁeke, individuele diëten die ingezet
worden indien er een aangepaste bereiding noodzakelijk is met speciale ingredienten, bv. bij glutenenteropathie, lactoseintolerantie, nierproblemen ...
Op sociaal gebied
Ook op sociaal gebied zijn er een aantal
doelstellingen:
• rekening houden met individuele voorkeuren of aversie t.o.v. gerechten of
smaken,
• via kookactiviteiten aangename maaltijdmomenten creëren,
• lekkere voeding (smaak/geur) aanbieden
die kwalitatief goed bereid is,

• leeftijdsgebonden gerechten aanbieden
met speciﬁeke aandacht voor (schoolgaande) kinderen en ouder wordende
personen ...
Op logistiek gebied
Daarbij is het dan ook noodzakelijk de logistieke werking af te stemmen op de behoeften van onze bewoners. Het belang van de
juiste voeding voor de juiste bewoner wordt
ondersteund door een nieuw voedingsmanagementsysteem (VMS), waardoor voeding
herkenbaar wordt in de leefgroepen. Het
nieuwe softwarepakket werd in de afgelopen
maanden opgebouwd. Dagelijks zullen er
kookopdrachten, etiketten en lijsten geprint
worden om het kookproces, de portionering
en de distributie te ondersteunen. Er zal gekookt worden op basis van uitgeschreven recepten met geselecteerde ingrediënten.
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Op ﬁnancieel gebied
Op ﬁnancieel gebied is het belangrijk het
voedingsbudget onder controle te houden.
Dit kan via een uitgewerkt aankoopbeleid
voor voeding en dranken (juiste productkeuze), aangepast aan de organisatie en
ondersteund door een voedingsmanagementsysteem met budgetbeheer. Alle
bewoners zullen dus volledig nieuwe gerechten en menu’s aangeboden krijgen
die aangepast zijn aan hun persoonlijke
behoeften.
Warme maaltijden
Het menu is opgesteld uit een aantal algemene richtlijnen en wordt opgebouwd op
basis van de actieve voedingsdriehoek en
de richtlijnen voor een gezonde voeding.
Warme maaltijden worden als middagmaal ingezet en tweemaal per week ook
als avondmaal. En dit alles in een cyclus
van 4 weken.
Er wordt rekening gehouden met 2 seizoenen (winter en zomer), gelijklopend
met de winter- en zomertijd. Het menu is
ﬂexibel voor het inzetten van promoties
en/of seizoensgebonden producten. Zo is
voldoende variatie verzekerd in het menu.
Er wordt 1 vervangmenu per week ingezet
voor de warme maaltijden, waarbij men
voor een bewoner een alternatief gerecht
kan kiezen indien hij/zij iets niet lust. Porties zijn aangepast volgens gemiddelde be-

hoeften, maar ook kleine of grote porties
kunnen aangevraagd worden.
Er zal slechts een beperkt aantal afwijkingen op het normale menu nodig zijn
omdat het basismenu zo is samengesteld
dat het voor de meeste bewoners van
Ter Heide kan ingezet worden. Voedingsbehoeften kunnen evenwel individueel
bepaald worden. Verschillende oorzaken
kunnen leiden tot een slechte voedingstoestand of ondervoeding. Daarom is het
belangrijk extra aandacht te hebben voor
personen die afhankelijk zijn van maaltijdhulp en ondersteuning.
Digitale winkel
Naast de warme maaltijden kunnen leefgroepmedewerkers zelf al hun bestellingen plaatsen via een digitale winkel,
volgens de behoeften van hun bewoners.
Dat kan voor de broodmaaltijden, tussendoortjes, klinische voeding ... Er wordt een
gamma voorzien zodat voor elke bewoner
voldoende variatie kan aangeboden worden volgens zijn individuele noden.
Het maaltijdmoment is een feest!
Smaak-, geur- en maaltijdbeleving spelen
een centrale rol om van een maaltijdmoment te kunnen genieten. Een mooie presentatie van een gerecht kan de eetlust
bevorderen. Gemixte gerechten verdienen
hierbij extra aandacht te krijgen. Verschil-

lende bereidingswijzen kunnen variatie
brengen in een menu en de smaak en
consistentie gunstig beïnvloeden. Basiskooktechnieken leveren kwalitatief goed
bereide gerechten. Men zal dan nagaan
wat een meerwaarde is voor de bewoners
bij de aankoop van producten. Nieuwe recepten en producten worden door de coordinator voeding beoordeeld op inhoud
en ingezet indien nodig.
Het basismenu kan ook gebruikt worden
bij een aantal diëten en vraagt dus geen
speciﬁeke aanpassingen wat betreft ingrediënten, bereiding ... Daarom gelden volgende basisregels: zout en suiker beperken, geen verrijking met eidooiers, ‘goede’
vetstoffen gebruiken in de bereidingen.
Er wordt enkel afgeweken van het basismenu en waar nodig een aparte bereiding
gemaakt voor:
• glutenbeperkt dieet
• koemelk- en lactosebeperkt dieet
• laag FODMAP-dieet
• niersparend dieet
• lever-galsparend dieet
• restenarm dieet.
Bij het diabetesdieet vragen enkel de ‘zoete’ gerechten een aanpassing. Maaltijdpap
is een aparte bereiding die ingezet wordt bij
rumineren. Een aparte voedingsgewoonte
zoals varkensvrije of vegetarische voeding
kan ook voorzien worden. Voor andere
voedings- en dieetadviezen, voedselallergieën of overgevoeligheden wordt advies
gegeven door de coördinator voeding.
Gewijzigde consistenties zijn soms belangrijk om voldoende vocht/voeding te
kunnen opnemen op een veilige manier.
Hierbij kan het noodzakelijk zijn bepaalde
gerechten te vervangen in het basismenu
door een alternatief. Aan de hand van aangepaste apparatuur kunnen consistenties
gewijzigd worden:
• homogeen/glad (gemixt met saus)
• grof gemalen (gemalen zonder saus).
De gewenste consistentie wordt bereikt
door een goede basisbereiding van het recept. Op deze manier zullen alle bewoners
van Ter Heide kunnen genieten van lekkere, aangepaste en gezonde maaltijden!
Diane Buekers,
coördinator voeding
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Een atypisch personeelsfeest
Het personeelsfeest van 2017 was meteen ook mijn eerste personeelsfeest op Ter Heide. Om het nog
wat specialer te maken, mocht ik het mee helpen tot stand brengen. Hilde Kubben, Inne Driesen en de
werkgroep hadden het afgelopen jaar het grootste werk op zich genomen, dus het kwam neer op de
afwerking van het gebeuren. En dat was toch nog een heel avontuur.
Ik kreeg te horen dat het dit jaar anders ging zijn dan anders: geen thema
meer, minder zitplaatsen en een heleboel nieuwe elementen. Ondanks
het ontbreken van een thema, werd

de zaal voorzien van een goud-zwarte
boudoirinkelding. Aan gouden glitter geen gebrek; waarschijnlijk kunnen we over een aantal jaar nog wat
hardnekkige glitter terugvinden in de

feestzaal in Zonhoven. De grootste
zorgenkindjes wat de inkleding betreft, waren toch wel de barkrukken.
Toen mensen te horen kregen dat er
dit jaar nóg minder zitplaatsen gingen

Personeelsfeest
zijn, met staantafels als alternatief,
kregen we heel wat bezorgde opmerkingen te horen. Dat konden we toch
niet maken, de oudere mensen wilden graag zitten? De verzekering dat
er een deel barkrukken voorzien zou
worden, stelde mensen ook niet erg
gerust. Maar wat bleek? De ‘oudere’
medewerkers stonden hun mannetje
en verklaarden achteraf dat ze blij waren met al de bewegingsruimte die er
dankzij dit concept ontstond.
Een andere bezorgdheid bleek de verandering van het gekende concept. Er
zou geen volwaardige maaltijd meer
zijn, maar enkel frietjes voor de kleine honger. En maar één wagen voor
430 man? Die kleine honger bleek relatief, want de Snackcar voorzag iedereen van goed gevulde frietzakjes.
Ook het aanschuiven vlotte beter dan
verwacht. Nieuwe elementen die wel
meteen met enthousiasme onthaald
werden, waren de fotostand waarin
iedereen zich kon uitleven met de
collega’s en de cocktailbar van Bar
Genius.
Naar goede gewoonte gaf Paul aan
het begin van de avond een speech,

maar dit jaar had hij het spreekgestoelte thuis gelaten. Hij vertelde
over hoe Ter Heide verbindingen aangaat en toonde dit aan met een paar
mooie filmpjes van de hand van Rik
Spaepen. Eentje daarvan zette de jubilarissen in de kijker. Zij werden dit
jaar ook niet op de traditionele manier voorgesteld, maar kwamen op
de tonen van Mission Impossible op
een originele (digitale) manier onder
de aandacht.
Dj Wouter Das vloog er daarna in en
zorgde ervoor dat de dansvloer nooit
leeg was. Dankzij een aantal hulpouders en het team van Raf Canini kon
de drank ook rijkelijk vloeien. Aan
hen en iedereen die heeft meegeholpen om er een atypisch, maar leuk
feest van te maken een welgemeende
dankjewel. Zonder jullie was het niet
gelukt. Ik denk dat we kunnen terugblikken op een geslaagde avond waar
een aantal veranderingen toch wel
voor een meerwaarde zorgden.
Kari Feys,
verantwoordelijke externe
communicatie a.i.

Medewerkers 10 Jaar
Jessika Roosen (Huis 5, Genk)
Steven Raemen (Linde 2, Zonhoven)
Asimina Kiopekzi (Onderhoud, Genk)
Bart Theberath (Huis 6, Genk)
Stijn Stassen (Technische dienst, Borgloon)
Dorien Kelchtermans (Berk 2, Zonhoven)
Dennis Volders (Berg 7, Tongeren)
Jessica Schoubben (Brik 4, Borgloon)
Inge Gaens (Economaat, Genk)
Bert Was (Personeel & Organisatie, Genk)
Davy Claes (Linde 1, Zonhoven)
Steven Pulinx (MDT Berk-Spar, Zonhoven)
Carine Vrancken (Onderhoud, Borgloon)
Marijke Gaens (Onderhoud, Borgloon)
Margo Simons (Berk 1, Zonhoven)
Greta Uytterhoeven (Economaat, Genk)
Saskia Ponet (Huis 5, Genk)
Noortje Gofﬁngs (Linde 4, Zonhoven)
Dieter Moons (Linde 1, Zonhoven)
Ludmille Haijen (Onderhoud, Tongeren)
Josiane Houben (Brik 1, Borgloon)
Esther Noels (Berg 7, Tongeren)

Medewerkers 25 Jaar
Suzanne Bosmans (Keuken, Genk)
Bart Lux (Brik 5, Borgloon)
Marleen Steegen (Brik 2, Borgloon)
Bart Dreesen (Spar 3, Zonhoven)
Marina Bessemans (Ven 1, Genk)
Sonia Roy (Berk 1, Zonhoven)
Sabine Doumen (Eik 2, Zonhoven)
Romain Daerden (Technische dienst, Zonhoven)
Hilde Goossens (Huis 4, Genk)
Saskia Pospich (Nachtdienst, Zonhoven)
Martine Achten (Huis 8, Genk)
Lydia Croughs (Brik 4, Borgloon)

Op pensioen
Rosita De Belder (Ven 3, Genk)
Robert Jeuris (Keuken, Genk)
Cathérine Hanssen (Linde 1, Zonhoven)
Mariette Melotte (Nachtdienst, Zonhoven)
Maria Willemans (Berg 6, Tongeren)
Mathilde Claessens (Spar 2, Zonhoven)
Madeleine Vandickelen (Onderhoud, Zonhoven)
Rita Clerix (Woning 43, Zonhoven)
Rita Melotte (Huis 2, Genk)
Joseph Neyens (Technische dienst, Genk)
Martha Piduch (Onderhoud, Zonhoven)
Lydia Vanbeuren (Onderhoud, Zonhoven)
Monique Gerrits (Keuken, Genk)
Nadine Goethals (Brik 2, Borgloon)
Jeanne Christiaens (Keuken, Tongeren)
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de kijker
Medewerker in Zonhoven
Campusnieuws

Campusnieuws Genk

Steven Van den Eede

preventieadviseur psychosociaal welzijn
Steven Van den Eede is Ter Heides preventieadviseur psychosociaal welzijn. Wij vroegen hem om
zichzelf voor te stellen aan de hand van een aantal vragen.
Kan je ons wat meer vertellen
over jezelf?
Ik ben een klinisch psycholoog en vader van drie kinderen. Ik ben graag
buiten bezig in de natuur en sport
graag. Als ik op een vergadering kom
dan sla ik zelden een kofﬁe af en ik
hou ook wel eens van een zoete zonde (koekjes, cake, snoep, ijs ...).
Vroeger heb ik zelf gewerkt als leefgroepbegeleider en als psycho-pedagoog in voorzieningen voor personen
met een beperking. Ter Heide is voor
mij dan ook terug aanknopen bij een
sector en doelgroep die mij nauw aan
het hart ligt. Zelf kom ik graag naar
Ter Heide omdat ik merk dat het welzijnsverhaal serieus wordt genomen
en dat er zeker verder gedacht (en
gehandeld) wordt dan enkel het strikt
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noodzakelijke (lees: wettelijke). Naast
de zorg voor de bewoners, is ook de
zorg voor de medewerkers er belangrijk. Het is een uitdaging om samen
te denken en te handelen – met het
welzijn van iedereen voor ogen – en
om te zoeken naar hoe er met vaak
delicate en moeilijke situaties omgegaan kan worden.
Wat doe je precies binnen Ter Heide
als preventieadviseur psychosociaal
welzijn?
Als preventieadviseur psychosociaal
welzijn (Papsy) ben ik verbonden aan
de externe dienst voor preventie op
het werk. Preventieadviseur psychosociaal welzijn is een lange functienaam en ik adem altijd diep om hem
in 1 keer te kunnen uitspreken, maar

belangrijker is de inhoud. Mijn opdracht heeft een wettelijke basis. Als
Papsy ben ik begaan met het psychosociale welzijn van medewerkers binnen een organisatie. Mijn collega’s en
ik proberen een steentje bij te dragen
aan het creëren van een gezonde en
aangename werkomgeving waarin
medewerkers zich goed en betrokken
voelen.
Dit doen we op verschillende manieren. In de eerste plaats door na te
gaan wat psychosociale risico’s zijn
binnen een onderneming en advies
te geven over hoe deze aangepakt
kunnen worden. Ten tweede ondersteunt een Papsy ook medewerkers
als ze psychosociale belasting op het
werk ervaren. Meestal uit zich dit in
stress of conﬂicten met collega’s of
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met elkaar in contact brengen of een
kader scheppen waarbinnen een samenwerking terug mogelijk wordt.
Gelukkig geraken we er meestal wel
uit, maar soms is er geen ‘beste’ oplossing mogelijk. Ten derde ondersteunt de Papsy de uitbouw van een
welzijnsbeleid in een organisatie. Dit
kan door het geven van opleidingen,
deel te nemen aan werkgroepen, vergaderingen, coaching ...

leidinggevenden. Medewerkers kunnen dan met mij een afspraak maken.
In zo’n gesprek luister ik eerst naar
het verhaal van de medewerker om
dan samen te bekijken hoe we de situatie kunnen aanpakken binnen het
bestaande wettelijke kader of hoe we
de medewerker kunnen ondersteunen om met de situatie om te gaan.
Zo komt het dat ik bemiddel in een situatie of dat we in gesprek gaan met
de personeelsdienst en/of leidinggevenden. Ik ben helaas geen tovenaar
en kan nooit iets in iemands plaats
oplossen.
Als Papsy probeer ik ondersteunend
en bemiddelend op te treden. Ik kan
advies geven en medewerkers terug

Op het overleg leidinggevenden geef
je uitleg over burn-outs. Kan je iets
vertellen over de signalen waaraan
je een burn-out kan herkennen?
Op 23 maart geef ik een korte toelichting over burn-out. Vaak vragen
mensen mij naar signalen. Een burnout krijg je niet zomaar. Hoewel het
mensen overvalt, is er vaak een periode waarin ze ‘gewaarschuwd’ worden (maar dit vaak niet opmerken).
Hoe kan je dit mogelijk toch herkennen? Signalen komen op 3 domeinen
voor: lichamelijk, gedragsmatig en
emotioneel.
Belangrijke signalen die mensen bij
zichzelf kunnen herkennen zijn: niet
uitgerust geraken na het weekend of
bij het opstaan. Ik bedoel dan niet na
een druk weekend waarin je tot in de
vroege uurtjes bent uitgegaan, maar
na een weekend waarin je voldoende
slaap hebt gehad. Het gevoel hebben
dat je niet meer recupereert, is een
belangrijk signaal.
De kwaliteit van de slaap gaat achter-

uit en je slaapt niet zo vlot meer in
omdat je aan het piekeren bent of je
slaapt niet meer door.
De fysieke vermoeidheid gaat vaak
samen met een mentale moeheid.
Daarnaast ben je sneller geïrriteerd
en moeilijker, rigider in de samenwerking.
Vaak merk je dat je houding ten opzichte van je werk verandert: je wordt
onverschilliger of cynischer. Je voelt
je controle wegglippen en begint te
denken dat je het niet (meer) kan.
Mensen blijven toch vaak doorwerken, maar ondanks de verhoogde
inspanningen en/of het doorzetten
dalen hun prestaties. In sommige gevallen worden mensen met black-outs
geconfronteerd, maar dan is het echt
wel vijf na twaalf.
Ik wil wel benadrukken dat deze
symptomen niet speciﬁek zijn voor
burn-out. Het is niet omdat je er 1
hebt dat je een burn-out hebt. Het
gaat om een proces dat zich geleidelijk aan en sluipend voortzet. Meestal
negeren mensen de signalen tot het
lichaam ze een halt toeroept.
Steven Van den Eede, preventieadviseur psychosociaal welzijn
Heb je een probleem of vragen rond
psychosociaal welzijn op het werk?
Dan kan je contact opnemen met de
vertrouwenspersonen van Ter Heide
of met Steven Van den Eede via de
crisistelefoon (078 150 200).
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Sprokkelnieuws
Brik 5 op krantenronde
De Belgische Distributiedienst (BD) van SintTruiden kent onze bewoners als ‘die van de
kleinste ronde’. Vanaf nu gaan ze op maandagmiddag de publiciteitskrantjes Deze
Week en Jet ophalen om bij de 100 huizen
van woonwijk Brikhof te bedelen.
Voor de gasten van Brik 5 is het een plezier mee te rijden om de krantjes op te halen in het industrieterrein
van Schurhovenveld.
Het uitsorteren is een activiteit op zich, een mooie
wandeling om pakjes kranten in brievenbussen te deponeren. Meerdere bewoners van Brikhof (een woonwijk van Hoepertingen) staan in de zomer te wachten
en komen een praatje slaan.
Het is de vanzelfsprekendheid zelve, maar toch zo
bijzonder.
Guido Massonnet,
coördinator campuswerking
Zuid-Limburg

Nieuwsgierige neus ...
In deze editie van Ter Heide nieuws stelt Lieve Vanempten, kinesitherapeut woonbuurt Woonerf campus Zonhoven, haar ‘nieuwsgierige neusvraag’ aan Marleen Loyens, medewerker onderhoud Zonhoven en vrijwilliger.
Marleen zal in het volgende nummer een vraag stellen aan een andere collega.
Lieve: Marleen, vertel me eens iets over je job(inhoud) op
Ter Heide?
Marleen: Ik heb altijd voltijds gewerkt op het dagcentrum
in Zonhoven. Nu al sinds 10 jaar ben ik naar het hoofdgebouw overgegaan.
Lieve: Naast je job in de logistiek ben je ook vrijwilliger op Ter
Heide. Waarvoor sta je in en hoe voel je je daarbij?
Marleen: Ik help op het dagcentrum eten geven
en opruimen, ik ga als extra hulp mee op dagtochten, ’s vrijdags ga ik met het busje mee zodat
er een extra gast in een rolstoel mee kan die ik
kan duwen ... Ik sluit ook aan op alle grote algemene activiteiten waar ze me kunnen gebrui-

ken. Ik voel me hier heel goed bij. Uiteindelijk doe ik het voor
‘mijn’ gasten, zodat ze kunnen genieten en zodat ik ze een
ﬁjne dag kan bezorgen. Het is zelfs zo dat als het personeel
me niet op tijd bevraagt, de gasten dat zelf al doen!
Lieve: Wat doe je hiernaast ter ontspanning?
Marleen: Ik ga veel zwemmen en ga wekelijks kienen en
dansen. Met andere woorden: ﬁjn genieten
van het leven!
Lieve: Dank je wel, Marleen, voor dit interview en voor het vrijwilligerswerk dat je al
jarenlang doet! Je was al een vrijwilliger lang
voordat de vrijwilligerswerking op Ter Heide
zijn intrede had gedaan. Mercikes hiervoor!
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Nieuwe medewerker
In deze rubriek stellen we graag enkele nieuwe medewerkers voor. Wij vroegen deze keer aan Astrid
Denayer en Caroline Vandereycken om zichzelf in Ter Heide nieuws even voor te stellen.

Astrid Denayer
Mijn naam is Astrid Denayer en ik ben
kinder- en jeugdpsychiater. Tijdens
mijn studentenjaren was ik als vrijwilliger actief binnen o.a. Akabe: scouts
en inclusieve speelpleinwerking voor
kinderen met een visuele en verstandelijke beperking. Daar is mijn voorliefde
voor werken met mensen met een verstandelijke beperking ontstaan.
Sinds oktober 2016 heb ik dhr. Kusters’ werk overgenomen en werk ik 6
uur per week in Ter Heide. Daarnaast
werk ik ook in een MPI in Roosdaal,
waar ik vooral kinderen en jongeren
met een lichte tot matige verstandelijke beperking opvolg. In Ter Heide

maakte ik dan weer kennis met bewoners die een lager ontwikkelingsniveau hebben. Dit brengt bijzondere
uitdagingen met zich mee, die een
heel speciﬁeke en vaak creatieve aanpak vragen. Ik ben ervan overtuigd
dat ik hier veel zal kunnen leren en
wil graag mijn steentje bijdragen aan
de multidisciplinaire zorg voor de bewoners.
Op dit moment ben ik volop bezig
met het leren kennen van de organisatie, het personeel en de bewoners.
Gelukkig is iedereen bereid om mij
wegwijs te maken. Fijn om hier zo
warm te worden onthaald!

Caroline Vandereycken
Hallo allemaal! Ik vervul sinds
09/01/2017 de functie van verpleegkundig coördinator. Na mijn studies van
vroedvrouw, ben ik de masteropleiding

Gezondheidswetenschappen gaan volgen aan de Universiteit Maastricht.

die ik in Ter Heide wellicht zou vinden!

Vlak na deze studies ben ik begonnen
op de afdeling materniteit-gynaecologie in het
Ziekenhuis
Oost-Limburg. Vervolgens ben
ik daar vrij snel doorgestroomd naar de functie
van
zorgcoördinator,
waar ik mee verantwoordelijk was voor het
zorginhoudelijk beleid
van de Moeder & Kind
diensten en de MedischDiagnostische diensten.

Tijdens mijn bezoeken aan de verschillende woonbuurten in Ter Heide,
werd ik steeds warm onthaald, waarvoor dank! Ik heb frequent de nood
waargenomen aan meer uniformiteit
in handelen, aan het delen van best
practices, het volgen van bijscholing,
afstemming tussen verschillende zorgverleners in functie van de bewoners
...

De voorbije 10 jaren heb
ik mijn job met volle inzet en goesting gedaan.
Maar het werd tijd voor
een nieuwe uitdaging,

Ik ga dan ook graag de uitdaging aan
om de verpleegkundige zorg te ondersteunen en te optimaliseren zodat we
samen verder kunnen werken aan een
goede kwaliteit van zorg voor onze
bijzondere bewoners.
Ik kijk alvast uit naar een ﬁjne en constructieve samenwerking!
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De Sint van de Ford
Iets meer dan een jaar geleden was de Sint van Ford voor een laatste keer op bezoek bij Ter Heide, want intussen is Ford niet meer in Genk. Jullie herinneren je misschien dat een aantal Fordmedewerkers nog een laatste
keer een ﬂinke duit in het zakje hadden gedaan. Voor de “mannen van de Ford”, zoals ze bij Ter Heide gekend
zijn, werd het dus zoeken om eind 2016 opnieuw met een cheque naar Hoepertingen te kunnen komen.
Het leek een moeilijke tocht te worden.
Gelukkig vonden we een hulplijn naar
de echte Sint. De Sint weet immers voor
alles een oplossing. En ja hoor, we konden in oktober contact opnemen met
Directeur Zorg Frank Smits: “Of er nog
wensen zijn bij Ter Heide?” Uit de ‘Grote
Verlanglijst’ van Hoepertingen werd iets
heel moois gekozen.
Op de dag van de kerstmarkt waren
er veel “mannen van de Ford” paraat.
Leefgroepcoördinator André en Directeur Zorg Frank hadden intussen een
schitterend idee uit de Grote Verlanglijst
gekozen. Er was in de snoezelruimte
nood aan uitbreiding met nieuwe initiatieven.
Door een ontmoeting met Fons, een
oude bekende van Ter Heide, hadden
ze de Snoezelzetel ontdekt. André en
Frank hadden nog voor een extra verrassing gezorgd. Fons, beter gekend
als de uitvinder van de snoezelruimte,
kwam in hoogst eigen persoon toelich-

ting geven over het gebruik
van de nieuwe aanwinst. In
de therapeutische behandelings- en ontspanningszetel
kunnen de gasten genieten
van een muzikale massage.
We keken even rond in onze
groep om te zien wie het
best de zetel zou kunnen uitproberen. Rik Geerts mocht
proefkonijn zijn voor het relaxatiegebeuren. Hij kwam
helemaal tot rust en wilde
eerst zelfs niet meer uit de snoezelzetel!
Na Rik was Guy Cantineau van de mannen van de Ford aan de beurt voor enkele stimulerende prikkels. Beiden waren
zéér onder de indruk! Ergotherapeute
Nathalie Teliszewskyj popelde al om ermee aan de slag te kunnen gaan.
Na de voorstelling in de snoezelruimte
mochten we aanschuiven voor een kop
kofﬁe, een stukje taart en iets lokaal
strafs. Hmmm, lekker! Ook burgemees-

ter Danny wou eens kennismaken met
de mannen van de Ford en sloot bij de
groep aan.
Bij het bezoek aan de kerstmarkt werden
vele bekenden begroet en weer werd
een ernstige belofte gemaakt: volgend
jaar zijn we er opnieuw. Jullie kunnen
op beide oren slapen of eens het heerlijk
relaxen in de snoezelzetel ...
Groetjes van de mannen van de Ford

Vriendschap
Een ontkiemend blad,
een openende bloem,
een stralende zon,
zijn de echte glans van een nieuwe lente.
Mag dan dit licht,
deze vreugde,
een genot zijn voor ons allen,
een nieuw leven,
een openbaring,
die een schijn verwekt van vrijheid.
Een heldere lichtkring,
een blije openheid,
gedragen door geluk en vreugde.
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Zodat een wereld
zich voor ons opent,
als een opeenstapeling
van liefde en vriendschap.
Frans Geerkens

Gezellennieuws

Gezellen in the picture
Op vrijdag 13 januari 2017 mochten we meer dan 170 Gezellen verwelkomen op onze jaarlijkse Gezellenreceptie.
Alles verliep volgens het beproefde concept: een mix van korte toespraken en ﬁlmpjes, aan elkaar gelijmd door
de mini bigband van Raymond, voor deze gelegenheid versterkt door een ritmesectie van onze bewoners.
Paul heette iedereen welkom en legde
de link met de actualiteit: over de hele
wereld zijn mensen voortdurend op
zoek naar veiligheid en geborgenheid,
naar een echte thuis. Ter Heide tracht
die thuis te zijn voor enkele erg zwakke
groepen in onze samenleving. Wij zijn
daarom echt blij dat we nu ook minderjarigen met kernautisme kunnen verwelkomen. Dat kunnen wij alleen maar
met jullie steun en wij zijn jullie daar zeer
dankbaar voor.
Daarna kregen we een voorstelling van
de bouwprojecten in Zonhoven, waarbij
Paul voorstelde om al die plannen op te
splitsen in deelprojecten en ze te verbinden met toekomstige acties van de
Gezellen. Tot daar het informatieve luik.
Tijd voor een terugblik op de initiatieven
van het voorbije jaar en de huldiging van
de helden. We beginnen met de Jokers.
Zij bekroonden met hun ﬁetstocht, deze

keer doorheen Normandië naar Pointe
de Saint-Mathieu, hun activiteiten van
de twee voorbije jaren en overhandigden Ter Heide een cheque van 54 237,36
euro. Dan volgde een sportieve cluster
met daarin de atleten van Gotem, de VC
Tops, het TISJ van Bilzen en de auteurs
van 100 voetbaljaren (1915 – 2015) in
‘Mijn’ stad Genk. Daarna mochten wij
ook Kris Hermans, de fotograaf van onze

nieuwste Ter Heide-kalender, in de huldiging betrekken. Voor hen allen dus een
Gezel van onze huiskunstenaar Tejo.
Ten slotte mocht ik Bjorn voorstellen, de
opvolger van onze vorige chef Robbie
die nu met pensioen is. En dan was het
tijd voor een gemoedelijke babbel.
Rik Spaepen,
voorzitter Stuurgroep Gezellen

Gezellennieuws

La Nuit d’Or
La Nuit d’Or is een avond die in het teken staat van het goede doel en wordt georganiseerd door Rotary Club Zonhoven. Op zaterdag 26 november 2016 vond dit evenement plaats op de stijlvolle locatie De Barrier in Houthalen.
De opbrengst van de avond werd geschonken aan Ter Heide.
Rotary Club Zonhoven bestaat uit 34 vrijwilligers die zich lokaal en internationaal
inzetten voor humanitaire en sociale acties.
Met La Nuit d’Or zamelt de organisatie geld
in voor het goede doel. De opbrengst van
deze tweede editie gaat naar het uitwerken van een ruimte voor hippotherapie en

een stalling voor de paarden in Ter Heide.
In naam van Ter Heide mocht ik dan ook
op deze avond de cheque van 5 000 euro
in ontvangst nemen. Een bedrag waarmee
we een mooi project kunnen opstarten.
Paarden zijn eerlijke dieren die de emoties
van de ruiter weerspiegelen. Daarom zijn

ze zeer geschikt om, onder begeleiding van
een therapeut, met zowel volwassenen als
kinderen doelgericht te werken aan fysieke, psychische en sociale problemen.
Nele Vanderlocht, leefgroepmedewerker
woonbuurt Berk-Spar

Stappen voor Ter Heide
via Assisi naar Rome

Allicht herinneren jullie je nog dat wij, Diane en Guy, in 2015 van Lissabon naar Santiago de Compostella zijn gestapt voor Ter Heide. Sindsdien is onze spreuk ‘Stappen is het geluk hebben voet voor voet te kunnen zetten’.

Zelf zijn wij nu al 5 jaar de ‘vrijdagvrijwilligers’ op Ter Heide campus Henisberg.
We beseffen dan ook maar al te goed dat
sommige gasten maar wat graag zouden
kunnen stappen, maar dat dit niet lukt en

dat wij het geluk hebben wel nog goed te
been te zijn. Waarom zouden wij dan dit
jaar dan niet nog eens voor Ter Heide stappen?
Van de Via Francigena, de belangrijkste
middeleeuwse pelgrimsroute naar Rome
vanuit het noorden, kozen wij de Via Francesco, dat wil zeggen langs Assisi om naar
Rome. In totaal zo’n 420 km. Wij vertelden Frank Smits en Paul Geypen over onze
nieuwe uitdaging en gingen op zoek naar
een peter. We kregen vrij snel een positief
antwoord op de vraag om peter te worden
van onze actie. Luc en Carmen Biesmans,
van Electro Biesmans in Tongeren, ondersteunen ons als peter tijdens deze tocht.
Graag vragen wij jullie via deze weg ook

om ﬁnanciële steun, zodat er een mooi extra project gerealiseerd kan worden. Onze
eigen reisonkosten, logies en dergelijke betalen we volledig zelf. Dankzij jullie steun
krijgt deze Via Francesco een bijzondere
meerwaarde! Voor elke storting op onderstaand rekeningnummer zeggen wij DANK
U WEL, MILLE GRAZIE! (Stortingen vanaf �
40 euro geven recht op een ﬁscaal attest.)
IBAN: BE90 0910 1151 4232
BIC: GKCCBEBB
Op naam van: Ter Heide, Klotstraat 125,
3600 Genk
Met vermelding: Via Francesco
Diane Lesire en Guy Collas,
vrijwilligers Ter Heide Henisberg
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Of hoe mosseldagen terecht een
mosselfestijn genoemd mogen worden
Zo’n 1 400 mensen hebben in het weekend van 18 en 19 februari kunnen genieten van de beste mosselen, die in
de Oosterschelde tot volle wasdom gekomen zijn. Meer dan 1 000 kg mosselen van hoge kwaliteit, die door 16
eeltige Jokerhanden aan een laatste controle onderworpen werden alvorens ze met veel liefde en de juiste kruiden en groenten gekookt zouden worden.
Een week voor ons mosselfeest sloten
we de inschrijvingen af op 1 200, zoals vooraf aangekondigd, maar om tal
van redenen kwamen er nog bijna 200
aanvragen bij. Vooral op zaterdagavond,
met meer dan 520 klanten, was het alle
hens aan dek om de klus te klaren. Zeker omdat er in deze shift enkele cruciale medewerkers ontbraken in de mosseltent. Een pluim aan de Jokers, die in
de mosseltent het hoofd koel hielden en
taken uitvoerden waarvoor ze geen opleiding genoten hadden.
Zondagmiddag en -avond viel alles weer
in de plooi en waren alle posten perfect
ingevuld, zodat de bediening voorbeeldig
verliep en iedereen vlot bediend kon worden en genieten van een lekker etentje.
De tevredenheid was af te lezen van de
gezichten van zowel de genietende klanten als de gemotiveerde medewerkers.
De inschrijvingen kwamen uit heel België:
Lier, Antwerpen, Leuven, maar ook Boxbergheide. Allemaal mensen die Ter Heide
en de actie van de Jokers een warm hart
toedragen. Sommigen schreven zich in
per 2, heel veel per 8 of 10, tot sommigen met meer dan 30 personen. De oudste klant was 93 jaar en had nog geen
mosselfestijn gemist.
Driemaal 60 medewerkers stonden klaar om

al deze mensen te laten genieten van een
heerlijke maaltijd. De medewerkers in de
mosseltent, keuken, bonnenstand, toog en
Jokers met hun vrouwen en vrienden hadden een gemiddelde leeftijd van 75 jaar. De
oudste medewerker was 80 jaar, de jongste
8 jaar en verzorgde de tekenhoek als een
doorwinterde kleuterjuf. Voor de inschrijvingen en het restaurant deden we beroep
op ouders en personeelsleden die nog in
de ﬂeur van hun leven zijn en zich vlot een
weg baanden tussen het komen en gaan
van zo vele gasten. Niels, een gast van de
Berk, hield bij de inschrijvingen Christel en
Liesbeth nauwgezet in de gaten, zodat al-

les vlot verliep. Voor het eerst in de rijke geschiedenis van onze mosselfeesten spoelden
medewerkers met een brede glimlach en al
zingend de 270 mosselpotten op zondagavond en hadden de Jokers hun mosseltent
opgeruimd, zodat voor de mosselboer om
22 u alles klaarstond om mee te nemen.
Het is nu 12 u op maandag 20/02 en ik kom
net terug van Ter Heide, waar het personeel
met vereende krachten de tent afgebroken
heeft en alles aan het opruimen is. Heel erg
bedankt, medewerkers, voor deze afrondende werkzaamheden. Met tevredenheid
en grote dankbaarheid denk ik terug aan
de voorbije 4 dagen waar alles in het teken
stond van het mosselfestijn. Het grote succes is te danken aan de vele aanwezigen,
die met volle teugen genoten te midden van
de vele vrienden en sympathisanten van Ter
Heide en de Jokerfamilie, en aan de geweldige inzet van zo vele vrouwen- en mannenhanden, die elk jaar iets eeltiger worden.
Onze volgende afspraak is de Ter Heide
Happening van 14 mei.
In naam van alle medewerkers:
Rik Geerts, algemeen coördinator
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Termemoriam
In
Heide in de media
Ludo Smeets, bewoner van Brik 4

9 september 1960
4 januari 2017
Liefste Ludo,
Je mocht opgroeien in een gezin van
vijf kinderen. Daarin was jij de jongste zoon. Op 2 juni 1980 verhuisde je
van De Richter in Genk naar Linde 2 in

Zonhoven. Je bracht ook prettige jaren
door in woning 40 en woning 43. In
woning 37 verbleef je ter voorbereiding van je doorstroom naar Hoepertingen.
In februari 1996 mocht je verhuizen
van Ter Heide Zonhoven naar Brik 4.
Samen met de andere bewoners werd
dit je nieuwe thuis. Om de 14 dagen
mocht je met je zus Josée mee naar
huis. Hier keek je altijd naar uit. Je
waakte erop dat alles gepakt en gezakt
was om het weekend met je familie
door te brengen.
Een pienter, nieuwsgierig en soms wat
ongeduldig ventje is zeker hoe we je
kunnen omschrijven. Vanuit jouw zeteltje hield je het reilen en zeilen van
Brikje 4 nauwlettend in het oog. Je
maakte het ons dan ook duidelijk als
we wat vergaten. Zo trok je alle 14
dagen jouw eigen lakens af. Hiervoor
kreeg je dan een dikke duim en was je
zo ﬁer als een gieter. Je was ook een

echte levensgenieter en Bourgondiër.
Genieten van al het lekkers en een
pintje bier konden je op tijd en stond
wel bekoren.
De laatste maanden ging het echter niet zo goed met je. Je was vaak
ziek en sukkelde met je luchtwegen.
Langzaam ben je van ons weggegleden, elke dag een beetje meer. Telkens
werd je weer iets ontnomen; de Ludo
van vroeger was je niet meer. Wij zagen heel goed je stille verdriet, maar
helpen konden wij je niet.
Samen met vertrouwde handen en gezichten mocht je jouw ziekenzalving
nog meemaken. Hand in hand ben je
gegaan tot aan de drempel. Moegestreden, maar omringd door onze liefde ben je moedig en dapper van ons
heengegaan. De lege plek, het doet
zo’n pijn, maar in gedachten zal je altijd bij ons zijn.
Lieve Ludo, rust nu maar zacht.

Anika (Anna-Maria) Virant, bewoner van Eik 3

28 juli 1970
7 februari 2017
Lieve Anika
Vandaag hebben we onverwacht afscheid moeten nemen van jou. Op
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jonge leeftijd kwam je naar Ter Heide
en na wat omzwervingen heb je in
Eik 3 je tweede warme thuis gevonden. Want nog steeds waren de bezoekjes aan mama het echte thuiskomen. Mama deed steeds haar best
om het je naar je zin te maken. In
1996 verhuisden je ouders dan ook
naar Zonhoven, om dichter bij hun
kinderen te zijn.
Als jongste van een gezin met drie
kinderen werd je door je broer Berto
op handen gedragen. Hij bracht je
sporadisch een bezoekje en bracht
dan af en toe een kunstwerkje voor
je mee. Je broer Willy kwam je ook
wel eens tegen op het terrein.
In wandelen was je gedreven, zeker
met je typisch huppeltje. We moesten vooral opletten als je een spurtje
wilde doen, op zoek naar je “lekkernij” die je wel op vele plaatsen kon

vinden. Ook als een personeelslid
binnenkwam konden de zakken of
tassen geïnspecteerd worden door
jou, op zoek naar ... Je moest maar
eens geluk hebben. Je liet geen kans
onbenut om weg te glippen.
We kunnen je omschrijven als een
meisje dat in de leefgroep vrolijk rondhuppelde met je typische handengeklap en aanstekelijke glimlach. Met
zo’n glimlach van: ik ga iets uitspoken! Ook je zeteltje gaf je een veilig gevoel. Je kon er uren gezellig in
snoezen. Van de feestjes, de heerlijke
maaltijden of de extra’s kon je ook
erg genieten. Dat zagen we steeds
aan je blik of je handenklap.
Je hebt ons allemaal verrast met je
vlugge, onverwachte vertrek. Je lieve
glimlach, de laatste keer dat we je zagen, houden we vast als herinnering.

Redactie
In Memoriam

Laurent Smeets,

3 maart 1992
23 februari 2017
Lieve Laurent
Je hebt een hele weg afgelegd in je
korte leven. Via het Appelboomke
in Hasselt en Sint-Elisabeth in Wijchmaal, kwam je in maart 2003 naar Ter
Heide. In Huis 5 leerden we je kennen als een bijzonder actieve jongen.
Op achttienjarige leeftijd verhuisde je
naar Borgloon en werd Brik 3 je nieuwe thuis.
Je was zo jong, zat vol energie ... veel

bewoner Brik 3

energie. Dat waren we op Brik 3 niet
meer gewoon. Maar samen met je
ouders gingen we op zoek naar de
beste zorgen voor jou. De eerste jaren dat je op Brik 3 was, deed je niets
liever dan puzzelen. Je deed ons dan
ook echt versteld staan van hoe goed
je dit kon. Ook genoot je van de vele
wandelingen, met het busje weggaan,
zwemmen en paardrijden. Op zich
maakte het niet uit wat, als je maar
kon gaan ‘bratsen’ dan was je altijd
wel tevreden. Laurent, jij zorgde dat
er altijd wel leven was in huis, met je
typische geluidjes als je blij was. Maar
je liet ons ook duidelijk verstaan wanneer iets je niet zinde en dat hadden
we dan ook zeker geweten.
Jij maakte dat de dagen op Brik 3
nooit saai waren. Jij daagde ons steeds
opnieuw uit om verder te kijken dan
onze neuzen lang waren, alert te blijven en probleemoplossend te werk te
gaan. Daar was je echt goed in.
Waar je het meeste naar uitkeek,
waren de weekends wanneer mama
en papa of je broer je kwamen halen. Elk weekend stonden je ouders
klaar om jou toch maar een zo leuk
mogelijk weekend te bezorgen: met

Altijd ben je bij me,
waar ik ga of sta.
Altijd en voor altijd hoor ik in
elk geluid je naam.
Ik voel je zo dicht bij me,
‘t is net alsof je naast me staat.
En voor altijd ben je bij me,
in mijn hart.

de boot gaan varen, met de tandem
ﬁetsen, met papa op de brommer of
in de buggy rijden bij mooi weer, een
kofﬁetje drinken of eens nippen aan
papa’s biertje. Kortom, gezellig met
de familie op stap gaan.
Maar met de jaren zagen we toch
dat je steeds stilletjes wat achteruitging. We kregen je epilepsieaanvallen
niet goed onder controle en dat eiste
toch telkens weer zijn tol. Plots kreeg
je hoge koorts en moest je naar het
ziekenhuis. In eerste instantie maakten we ons niet al te grote zorgen en
verwachtten we je weer snel terug op
Brik 3, totdat we het vreselijke nieuws
kregen waar niemand van ons zich
aan verwachtte.
Je ouders en broer stonden voor een
moeilijke, maar bovenal een moedige
en onbaatzuchtige beslissing: laten we
je nog een zware operatie ondergaan
of helpen we je je laatste dagen zo sereen en rustig mogelijk doorbrengen?
Laurent, wij mochten 7 jaar voor je
zorgen met veel ups en downs. Wij
zijn blij dat we je hebben mogen kennen. We gaan je missen!
Rust zacht, het ga je goed.

Personalia
Geboortes
Febe, dochtertje van Dorien Roex
(leefgroepmedewerker Huis 6)
en Lesley Martens

Siënna, dochtertje van Cynthia Bomboi
(medewerker personeelsadministratie)
en Marcos Zarzuele Reina

Vince, zoontje van Cindy Erlich
(leefgroepmedewerker Berk 1)
en Kristof Hoekx

Jean Mercken
vader van Mathieu Mercken
(medewerker technische dienst Tongeren)
en schoonvader van Vera Rubens
(medewerker onderhoud Tongeren)

Martine Luyten
moeder van Jo Princen
(bewoner Berg 2, Tongeren)

Loris, zoontje van Cadau Massimiliano
(leefgroepmedewerker Huis 8)
en Deborah Metten

Overlijdens
Anika (Anna-Maria) Virant
bewoner van Eik 3, Zonhoven
Arlette Nulens
ex-medewerker Ter Heide
Francine Van der Capellen
moeder van Marina Bessemans
(leefgroepmedewerker Ven 1, Genk)
Gerda Dumoulin
moeder van Natalie Frioni
(hoofdopvoedster Brik 2, Borgloon)

Joseph ‘Jef’ Stassen
vader van Kris Stassen
(medewerker technische dienst Genk)
en van Stijn Stassen
(medewerker technische dienst Zuid-Limburg)
Laurent Smeets
bewoner Brik 3, Borgloon

Mia Geerkens
moeder van Lut Bral
(leefgroepmedewerker Linde 5, Zonhoven)
Mia Verheijen
moeder van Ria Jaeken
(leefgroepmedewerker Ven 3, Genk)
Paolo Venturini
broer van Joanna Venturini
(logopedist woonbuurt Heuvel, Genk)

Gerda Nilis
schoonzus van Nada Pugar
(medewerker ﬁnanciële dienst, Genk)

Ludo Smeets
bewoner Brik 4, Borgloon

Raymond Bekkers
vader van Marleen Bekkers
(nachtdienst Zonhoven)

Jacqueline Van Cauteren
moeder van Eddy Turneer
(bewoner Spar 1, Zonhoven)

Maria Geusens
moeder van Jos Schouteden
(bewoner Eik 1, Zonhoven)

Silvano Venturini
broer van Joanna Venturini
(logopedist woonbuurt Heuvel, Genk)

Jean Hayen
vader van Ludmille Hayen
(medewerker onderhoud, Tongeren)

Maria Bijnens
schoonmoeder van Nada Pugar
(medewerker ﬁnanciële dienst, Genk)

Theo Poot
vader van Marijke Poot
(bewoner Berk 3, Zonhoven)

Nieuwe medewerkers
Sinds december 2016 zijn een aantal nieuwe medewerkers Ter Heide komen versterken. De volgende personen heten we
dan ook van harte welkom in onze organisatie:
Anita Crespi
Caroline Vandereycken
Gerda Broeders
Jochen Schlierer
Joren Marc Gräbner
Kenny Reyskens
Tessa Aussems
Thomas Eyckens
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verpleegkundige woonbuurt Eik
verpleegkundig coördinator
medewerker onderhoud
medewerker technische dienst
leefgroepmedewerker Huis 8
leefgroepmedewerker Huis 8
zorgcoördinator woonbuurt Eik
medewerker technische dienst

Zonhoven
Genk
Zonhoven
Zonhoven
Genk
Genk
Zonhoven
Zonhoven

Redactieraad
Redactie

Woordje van de redactieraad
De winter kende een
zachte start. Na Nieuwjaar hebben we enkele weken
goede ouderwetse wintertoestanden
gekend. Het waren koude nachten,
maar ook gezellige sneeuwdagen.
In deze wintermaanden kenden wij
volle zalen voor het mosselweekend
en de kienavonden. En toch kijkt iedereen uit naar langere dagen, het
botten van de bomen, kortom naar
de lente.
Kleurrijke carnavalstoeten zijn eropuit getrokken en ook wij waren er
bij! De werkgroep Feestelijkheden
heeft met een Lentebrunch mee het

nieuws

Ter Heide
IS
EN BIJZONDER
WAAR IEDERE

voorjaar opgeluisterd, naar oude
tradities van voorjaarsfeesten. Fietsvrijwilligers komen nu op kruissnelheid. Groepen trekken wandelend
het Limburgs groen in. Ter Heide zit
meer dan ooit in beweging. Nee,
we zijn niet enkel genoodzaakt ons
mee aan te passen aan veranderingen die voor liggen. We zijn blij met
het kunnen kanaliseren van het enthousiasme om Ter Heide meer dan
ooit op hertekende kaarten te zetten.
Ter Heide nieuws is het blad van
het huis, zijn medewerkers, ouders,
vrienden en wil een neerslag geven
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van wat er leeft. Niet alleen spectaculaire evenementen willen we
een plaats geven, maar ook dagdagelijkse dingen. Ook die maken
dat in Ter Heide iedereen bijzonder
is. Aan iedereen die zich met ons
verbonden voelt willen we vragen
teksten en foto’s te bezorgen tegen 22 mei 2017 bij de leden van
de redactieraad of rechtsreeks aan
hilde.kubben@terheide.be.
Genk: hilde.kubben@terheide.be
Zonhoven: tony.antheunis@terheide.be
Borgloon: cynthia.gilissen@terheide.be
Tongeren: guido.massonnet@terheide.be

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
21ste Ter Heide Happening campus Zonhoven: 14 mei 2017
1ste communie campus Genk: 20 mei 2017
Viswedstrijd “Meylandtvijvers”: 1 juni 2017
Zomerfeest Henisberg campus Tongeren: 18 juni 2017
Summerparty Henisberg campus Tongeren: 23 juni 2017
2de truckshow Bekkevoort: 12 & 13 augustus
Ruitertornooi Pegasus: 20 augustus

Lentetombola
Mooie prijzen te winnen!
Trekking op zondag 14 mei ’17
tijdens de Ter Heide Happening

De bewoners van Ter Heide danken u voor uw steun!

