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Voorwoord directie

Een toekomstperspectief voor Ter Heide
Ik vermoed dat sommigen onder jullie niet weten dat Ter Heide geen juridische grond op zichzelf heeft. Concreet
betekent dit dat Ter Heide deel uit maakt van een groter geheel. Juridisch valt Ter Heide, samen met de school
voor buitengewoon secundair onderwijs De Wissel en het centrum voor beroepsopleiding voor mensen met
een arbeidshandicap AZERTiE, onder de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg
(IGL). De Intercommunale vereniging omvat 40 Limburgse gemeentebesturen, de provincie en twee OCMW’s.
Onder impuls van gouverneur Roppe is IGL
ontstaan in 1967. Tot 1996 heeft IGL in
Limburg een vooraanstaande en sturende rol
gespeeld in het beleid rond personen met een
handicap. Vanaf 1996 is deze opdracht overgeheveld naar de provincie. Vanaf dat mo-

ment gaat alle aandacht van
IGL naar het besturen en beheren van haar
3 activiteitencentra.
2019 wordt een cruciaal jaar voor IGL. Er
moet dan beslist worden of en, zo ja, hoe we
met deze intercommunale vereniging willen
doorgaan. Met andere woorden: 2019 is
cruciaal voor het voortbestaan van Ter Heide.
We wilden deze datum dan ook niet afwachten en hebben geanticipeerd en het heft in
eigen handen genomen. De voorbije twee
jaar hebben we een intensief en constructief
traject doorlopen met vertegenwoordigers
van de politieke fracties aanwezig in de Raad
van Bestuur van IGL (CD&V, SP.A, Open VLD
en N-VA). Op basis van de krijtlijnen van deze
politieke partijen, de toekomstvisies van de 3
activiteitencentra en juridische adviezen ligt
een nieuw werkmodel voor IGL voor. Tijdens
het traject is ook regelmatig afgestemd met
de gebruikers en de vakbonden.
Het voorstel is om IGL te continueren in een
afgeslankte vorm. Deze afgeslankte vorm
dient in dubbele zin begrepen te worden. Zo
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zullen alleen Ter Heide en AZERTiE nog onder
de vlag van IGL blijven varen. BuSO De Wissel
zal de overstap maken naar het provinciaal
onderwijs. Daarnaast wordt de aandeelhoudersstructuur van IGL uitgedund. Het
Provinciebestuur van Limburg
kan vanaf 2019 geen aandeelhouder meer zijn.
Een belangrijke volgende stap
is om voor het einde van dit
jaar een ruim draagvlak te
creëren voor deze nieuwe
richting, een principiële beslissing te nemen over de verlenging in afgeslankte vorm
en een zicht te krijgen op
de toekomstige gemeenten
die mee wensen te bouwen
aan de nieuwe toekomst.
Gemeenten die zich niet
verder wensen te engageren,
krijgen de vrijheid om uit te treden, maar op
uitdrukkelijke voorwaarde dat ze door hun
uitstap de werking van de voorzieningen niet
in het gedrang brengen.
Dus zeer goed nieuws voor onze bewoners,
hun ouders, onze medewerkers en iedereen
die betrokken is bij Ter Heide. Ik ben zeer blij
met het bereikte resultaat en de daarbij horende positieve boodschap. Ter Heide krijgt

op deze manier een nieuw perspectief aangeboden. Deze boodschap neemt heel wat
onzekerheden weg en biedt nieuwe kansen.
Langs deze weg wens ik iedereen te bedanken die zich ingezet heeft voor de continuering van de droomplek die Ter Heide is.
Ander goed nieuws is dat minister Vandeurzen de eerste fase van ons Masterplan
gunstig geadviseerd heeft. De onzekerheid
met betrekking tot het al dan niet krijgen van
subsidies om een deel van de 4 woonhuizen
en het dagcentrum te ﬁnancieren, is hiermee
weggenomen. Op 4 september startten in
Zonhoven de werken. Een nieuwe stap in de
ontwikkeling van Ter Heide.
Ondertussen ligt de vakantieperiode al een
tijdje achter ons. Ik heb veel warmte, vriendschap en empathie gezien. Ik heb veel
hardwerkende medewerkers en vrijwilligers
ontmoet. Deze ervaringen sterken mij in
mijn overtuiging dat mensen ‘mensen’ zijn
dankzij andere mensen. Nu de batterijen terug opgeladen zijn, kunnen we er vervolgens
weer samen tegenaan gaan. Bedankt allemaal voor jullie creativiteit en inzet tijdens de
vakantie. Het is dankzij jullie dat ik veel blije
en genietende bewoners heb zien passeren.
Paul Geypen,
Algemeen directeur

Gebruikersraad

Woordje van de Gebruikersraad
Heel dikwijls, om niet te zeggen altijd, gaat het in ons voorwoord over onze gasten, onze kinderen. Of over hetgeen ons al meerdere maanden zoet houdt: de persoonsvolgende ﬁnanciering. Zelden, om niet te zeggen heel
zelden, schrijven we over hen die iedere dag in de weer zijn om het onze kinderen zo ﬁjn mogelijk te maken. Ook
zij mogen wel eens ‘in the picture’ staan.
Wanneer we de 4 campussen bezoeken, valt het op hoe proper en netjes
alles erbij ligt. Zowel buiten als binnen
is de verblijfplaats van onze gasten een
plaatje en dit dankzij de technische
dienst en de poetsploeg. Onze technische dienst knapt heel wat zaken op
en voert zelfs heel veel grotere werken
uit in eigen beheer. In alle campussen zijn die te bewonderen, zoals ‘de
tuin van smaken en geuren’ in campus
Henisberg – Tongeren. Onze bewondering en dank hiervoor! Bezoek eens
een Ter Heidecampus en je zal merken
hoe onbevangen en vriendelijk je wordt
ontvangen aan het onthaal. Ook onze
keukenploegen zorgen voor voeding,
met de grootste zorg en aandacht voor
gezondheid, en dit in samenspraak
met onze medische dienst. Uit ondervinding weet ik dat deze dienst er een
erezaak van maakt om iedere bewoner
zeer nauwkeurig medisch op te volgen.
Maar ook de nachtdienst volgt stipt alle
bewegingen op bij onze gasten en dat
de hele nacht lang.
Administratief staat bovendien geen
enkele andere instelling beter op punt

dan Ter Heide. De
samenwerking
van Ter Heide met
het Wit-Gele Kruis
werkt perfect en
dit in harmonieus
partnerschap met
opvoedsters
en
opvoeders. De belangrijkste mensen
voor onze kinderen, de opvoedsters en opvoeders,
zorgen dan ook
als een een tweede mama of papa
voor de gasten.
Verder
beschikt
Ter Heide over een
ﬁnancieel beheer waar veel bedrijven
jaloers op mogen zijn. Dit alles gesteund door een sterke beheersploeg.
Maar ook de directie zet alles op alles
om, in samenspraak met ouders, ervoor te zorgen dat Ter Heide een thuis
is en blijft voor onze kinderen. Last but
not least mogen we zeker onze vrijwilligers niet vergeten; oh zo belangrijk

Kerstmarkt Ter Heide Brikhof
Op vrijdag 15 december 2017 van 17.00 – 22.00 uur
kan je terecht op de kerstmarkt in campus Brikhof.
Op deze jaarlijkse kerstmarkt zijn er, naast de gezellige sfeer, ook verkoopstanden. Er worden onder
andere producten aangeboden die bewoners hebben gemaakt. Er is eten, drinken en muzikale opluistering. Kinderen kunnen bovendien op de foto met
de Kerstman. Het blijft een aanrader als ontmoetingsmoment voor ouders, personeelsleden, buren
en vrienden op deze kleinste, maar supergezellige
campus van Ter Heide.

voor onze instelling!
En ja, soms gebeuren er foutjes. Wel,
diegene die nooit een foutje maakt, mag
nu rechtstaan! Daarbij, van fouten leert
men om het naderhand beter te doen.
René Meers, vader van Marleen Meers
(bewoner Berg 7),
voorzitter van de Gebruikersraad

Campusnieuws

Deelname ondersteunende diensten
aan vakantieprogramma
Vakantie is voor velen een tijd van rust: genieten van de zon in warme oorden, luieren op een terrasje of
gewoon lekker thuis zitten. Maar in de leefgroep blijft het gewone leven zijn gang gaan, ook wanneer een
groot deel van de collega’s met verlof zijn. Om er in de vakantie voor te zorgen dat het onze bewoners aan
niets ontbreekt, wordt beroep gedaan op de ondersteunende diensten om bij te springen.
Ondersteunende diensten die deelnemen aan het vakantieprogramma, worden vooral ingezet bij activiteiten en

eten geven. Een van de deelnemers dit
jaar was Heidi Punie, verantwoordelijke
onderhoud. Zij ging eten geven in Ven
2 en wandelen met Huis 2,
twee activiteiten die normaal geen onderdeel zijn
van haar dagtaak. Het was
voor haar de eerste keer
dat ze bijsprong als hulp
bij het middagmaal. Het
rechtstreeks contact met de
bewoner en het opvoedend
personeel was zeer aangenaam: “Ik wist niet wat ik
moest verwachten, maar
het is reuze meegevallen.
Zeker het feit dat de bewo-

ner zijn bord helemaal leeg heeft gegeten.”
Ook de wandeling met Huis 2 was een
leuke afwisseling van Heidi’s dagtaak.
De wandeling ging richting jeugdherberg en was voor Heidi ook een
moment om mooie nieuwe plaatsen
te ontdekken, aangezien ze niet vertrouwd is in de regio. Het mooiste
moment was voor haar zien hoe de
bewoners genieten van zo’n activiteit;
dat gaf meteen een goed gevoel. Conclusie? “Het was zeker voor herhaling
vatbaar. Ik vond het heel leuk om te
doen en heb daardoor ook een klein
beetje inzicht gekregen in de dagtaak
van het opvoedend personeel.”

Sprokkelnieuws
Meylandtvissers
Op donderdag 1 juni 2017 verzamelden
vissers en supporters op domein Meylandt in Heusden-Zolder. In de schaduw
van het kasteel konden bewoners en personeel naar hartenlust hun viskunsten
oefenen onder de deskundige begeleiding van de Meylandtvissers.
Ieder jaar weer zetten de Meylandtvissers
zich in om onze bewoners een topdag te bezorgen. Een dag om naar uit de kijken voor
onze vissers op Woning 41. Een mooie zonnige dag werd voor ons uitgekozen. Met de
vislijn in de hand, een frisse pint op het terras
van het blokhutcafé en de nodige supporters
waren onze bewoners koning te rijk. Onze verdiende winnaar was dit jaar Carlo Fialdini. Hij sleepte de trofee in de wacht.
Maar niet getreurd, er was voor ieder en leuke verassing en een zak vol met lekkers. Net zoals andere jaren was het een
gezellig weerzien. Bedankt Meylandt!
Goele Stulens, leefgroepmedewerker woonbuurt Woonerf

Campusnieuws

Eerste evenement Healthy Community
Project Special Olympics België
Op 28 juni 2017 was het zover, het eerste evenement van het Healthy Community Project met thema ‘Eten is een Feest!’
ging van start. Dagen, weken en maanden werd er heel wat tijd en energie gestoken in alle voorbereidingen voor dit
project, bestaande uit 6 evenementen. Samen met de werkgroep werd de nodige inzet geleverd door verschillende personeelsleden van Ter Heide, SOB, externen, studenten en sponsors. Dit harde werk leverde een heel mooi resultaat op!
In de voormiddag kwamen de bewoners
en begeleiders van Oase en Ven naar de
mooi versierde refter in Genk. Snel volgden alle genodigden en als aperitief kreeg
iedereen een lekkere smoothie. Samen
met de directie van Ter Heide en Special
Olympics mocht ik volgende gasten ontvangen: Staatssecretaris voor Gelijke
Kansen en Personen met een beperking
Zuhal Demir, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sonja Claes, schepen van sociale zaken stad Genk Geert Swartenbroeckx, de
voorzitter, secretaris en bestuursleden van
IGL en vanuit Special Olympics België waren de voorzitter, CEO’s, een bestuurslid en
verantwoordelijke van het Healthy Athletes
Program aanwezig.
We konden ook rekenen op de interesse
van de Vlaamse Beroepsvereniging van
Diëtisten (VBVD), VIGeZ, de commissie
Diëtisten in de Gehandicaptenzorg (DGZ),
Specials van Ter Heide, ouders en vele andere geïnteresseerden. Ook de pers was
talrijk aanwezig: TVL maakte een reportage voor het avondnieuws van die dag,

Radio 2 verzorgde een interview dat die
middag al werd uitgezonden en diverse
journalisten van de geschreven pers (HLN
en HBVL) waren ook van de partij.
Na het ofﬁciële gedeelte waarbij het project werd voorgesteld en enkele VIP’s hun
steun en interesse aan het project en Ter
Heide hadden meegedeeld in een speech,
kon Zuhal Demir de Vlam van de Hoop
aansteken. Dit deed ze samen met Liesbet
van het Ven. Zo werd de ofﬁciële start van
het eerste evenement ingezet. Natuurlijk
mochten onze bewoners als eerste aanschuiven aan het rijkelijk gevulde warme
buffet met aangepaste gerechten voor
personen met slik- en kauwproblemen.
Alles in mooie vormen en kleuren, maar
vooral héél lekker. Iedereen kon meeproeven van dit lekkers!
Daarna was er tijd voor aangepaste fysieke
activiteiten volgens de mogelijkheden van
de deelnemers. Er waren 3 sporten ontwikkeld op verschillende niveau’s: Allebal,
Tafelbal en Ligvoetbal. We zagen enkel
lachende gezichtjes en de begeleiders en

supporters hadden minstens evenveel plezier! De regen kon de pret niet bederven,
want heel wat andere woonbuurten en
campussen kwamen de deelnemers enthousiast aanmoedigen. Daarna was het
weer tijd voor iets lekkers. Het dessertenbuffet stond klaar en iedereen kon aanschuiven.
Uiteraard verdienden alle deelnemende
bewoners na deze dag een echte ‘gouden’
Special Olympics medaille. Deze kregen
ze onder luid applaus overhandigd samen
met een certiﬁcaat. Aan alle mooie sprookjes komt echter een einde en zo moesten
we ook deze mooie dag afsluiten. De Vlam
werd gedoofd en dankwoorden uitgesproken. Het was een fantastische ervaring! We
konden bij dit evenement ook rekenen op
Rik Spaepen die weer een zeer mooie ﬁlm
maakte van deze dag. Deze ﬁlm en alle foto’s van het evenement zullen binnenkort
via verschillende kanalen beschikbaar zijn.
Nu kijken we uit naar de volgende evenementen, dus noteer alvast volgende data
in je agenda:
• 16/11/2017: in campus Zonhoven voor
woonbuurt Berk-Spar
• 01/03/2018: in campus Brikhof (Borgloon)
• 27/05/2018: in campus Zonhoven samen
met de Ter Heide Happening
• najaar 2018: in campus Henisberg (Tongeren)
• maart 2019: woonbuurt Oase en Ven (vermoedelijk in de nieuwbouw in Zonhoven).

Hierbij wil ik nogmaals iedereen bedanken
die zijn steentje heeft bijgedragen aan dit
evenement of zijn steun en interesse heeft
getoond! Fijn dat dit gerealiseerd kon worden met Special Olympics in Ter Heide en
dat samen met zoveel anderen!
Diane Buekers,
coördinator voeding
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Campusnieuws Zonhoven

Campusnieuws Genk

Rolstoeldansers Henisberg nemen
deel aan musical
In de woestijn loopt een dromerige Ka-lief rond die (een beetje van de zon gepakt) zichzelf een schopje in het zand ziet
steken. Wonder boven wonder komt er een bruin goedje uit. Hij koopt onmiddellijk dat stukje woestijn en maakt het
grote nieuws wereldkundig. De gevolgen zijn wereldomvattend, omdat hij zijn oliebel niet zal ontginnen als alle belanghebbenden hem daarvoor betalen. Samen met zijn dochter Monia, zijn trouwe eunuch Testik-el-foetsie en zijn eerste
minister Ali Hab Sjaar sticht hij een nieuw Ka-lifaat met alles erop en eraan. Tot er zich eigenaardige verwikkelingen
voordoen ... Niets lijkt zoals het is. ‘Miss Monnie’ was een spannende en verrassende musical met zeer actuele feiten.
In september namen de rolstoeldansers van Henisberg Tongeren deel aan
de musical Miss Monnie. Het was niet
de eerste keer, maar ik kan je verzekeren dat dit niet voor de hand liggend was! De enthousiastelingen van
KVG Hoeselt–Bilzen houden op tijd
en stond een musical met optredens
in hun respectievelijke culturele centra. René Meers, ook voorzitter van de
Gebruikersraad van Ter Heide, is hun
vaste regisseur. Dit jaar was cultureel
centrum De Velinx van Tongeren ook
bereid om twee uitvoeringen van de
musical in hun programmatie op te
nemen. Dat betekent dat er in het totaal acht opvoeringen op de planning
stonden in drie culturele centra gedurende de maand september, waarbij
vier bewoners en evenveel begeleiders
telkens twee dansjes uitvoerden.

De werkgroep rolstoeldansen kreeg van René
twee deuntjes en daar
ging de groep mee
aan de slag. Vanuit het
devies ‘gedeeld werk
maakt het haalbaar’
namen 14 personen
een begeleidingsrol. En
daar moesten dan de
nodige repetities mee
ingepland worden. We
zijn mee met onze tijd
en Rudy, Lotte, Josette
& co namen de dansjes met een smartphone op. Via hun WhatsAppgroep
konden alle deelnemers ook thuis de
dansjes bekijken en oefenen. Op elke
repetitie waren minstens vier bewoners. Pieter was er graag bij om de muziek op te zetten. En dan hebben we

Sprokkelnieuws
Dagtocht Linde 1
Op donderdag 31 mei 2017 kwamen de ex-collega’s van Linde 1 nog
eens samen met het huidige jeugdige volk van Linde 1. Op het menu
stonden lekkere frietjes van de frituur met een stuk vlees. Meer moet
het niet zijn om eens ﬁjn bij te kletsen. De gasten vonden het in ieder
geval TOP.
Viviane Derhaeg,
leefgroepmedewerker woonbuurt Linde
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het nog niet gehad over de verplaatsingen naar (meestal) avondvoorstellingen, laat in bed ... In het bonte gezelschap van KVG Hoeselt–Bilzen was
ons groepje bijzonder, maar wel goed
aanvaard en met hun eigenheid in de
groep opgenomen.

Campusnieuws

“PAPRIKA CHIPS!” Wat zegt u?
Inderdaad, ‘Paprika Chips’. Waar denk je aan bij het lezen van deze woorden? Een blauw cellofaan zakje met
een papegaai erop? Neen hoor, dit is de nieuwe naam van onze schoolband.
Vier jaar geleden startte meester Tom als
muziekleraar in onze school. Vorig jaar
zorgde hij samen met juf Christine en
een aantal leerlingen voor een schitterend
optreden van ‘De Wissels’. Dit schooljaar
werd er verder gewerkt in de richting van
een nieuw optreden. Zo ontstond ook
het idee om een meer originele naam te
zoeken voor de band. Hoe plezanter, hoe
beter want daar staat onze muziekband
voor: FUN! Zo ontstond ‘Paprika Chips’.

Het klinkt speelser, avontuurlijker en is beter afgestemd op ons publiek.
De band bestaat uit leerlingen en leerkrachten van de school en brengt covers
van de meest favoriete kinderliedjes van
onze leerlingen. We proberen anderzijds
horizonten te verruimen door popklassiekers toe te voegen aan het repertoire.
Ondertussen zijn we muzikaal gegroeid.
Nieuwe instrumenten, verse muzikanten
en frisse ideeën vonden hun ingang. Naast

zang, gitaar en piano beschikken we over
een volwaardige ritmesectie. Er sijpelen
af en toe wat interpretaties, eigen stukjes
tekst en zelfs een eerste zelfgeschreven
nummer binnen. Toekomstgericht kan
Paprika Chips enkel smaken naar meer.
Kom dus naar onze optredens en vind
ons op www.facebook.com/dewissels/.
Tom Vienne & Ilse Maes,
leerkrachten BuSO De Wissel

Brikhof wellnessweek 2017
In de week van 10 tot 17 juli vond in Ter Heide Brikhof de eerste wellnessweek plaats. De garage werd daarvoor
omgetoverd tot een wellnesscentrum met jacuzzi, relaxruimte en massageruimte.
Op maandagmorgen om 8.15 uur arriveerde de jacuzzi en enkele uren later lagen de gasten van de Meers al te
bubbelen en te genieten. Mooie aankleding, verzorgingstafels, tilliften,
matten, een muziekinstallatie en aangepaste verlichting zorgden voor een
relaxte sfeer. Daarbij hoorde natuurlijk
ook een alcoholvrije cocktail.

het weekend werd nog gretig van de
aangeboden luxe gebruikgemaakt.
Maandagmorgen was het uit met de
pret, maar daarna huurde de mama
van Alpha de jacuzzi al opnieuw om
hem een weekje in Brik 1 onder het
terras te laten gebruiken.

Elke leefgroep kwam die week meerdere keren aan de beurt om in de wellnessruimte tot rust te komen. Zelfs in

Johan Albert,
kinesitherapeut
woonbuurt Brikhof

Zeker voor herhaling vatbaar!

Campusnieuws

Met Huis 5 naar Sens-City in St.-Oda
Op 30 mei 2017 ging Huis 5 op uitstap naar Sens-City. In één woord: prachtig, puur genieten! Onder het heerlijk zonnetje aten we onze sandwiches op, zittend op een mooi terras buiten. Binnen kregen we 3 ruimtes ter
beschikking: een snoezelruimte, een ballenbad met luchtkussen en een ruimte met een trilvloer. Na enkele
woordjes uitleg konden we eraan beginnen ...
In de snoezelruimte kon je projecteren op de vloer: een vijver met vissen,
water, kikkers, auto’s ... Wanneer je de
vloer aanraakte, gebeurde er ook iets.
Een echte favoriet van onze Leandro.
Mike ontfermde zich ondertussen over
de 4 drukknoppen om de bubbelunit te
bedienen, die hij niet meer heeft afgegeven. “Kijk, nu is het blauw!” “Kijk, ik
heb de rode bubbels aangezet!” “Oei,
de bubbels zijn weg”... Ondertussen lag
Adelien op haar buik op het verhoogde
plateau met matten naar de kleurige
bloemen te kijken, die er te zien waren door een gat in de grond bedekt
met plexiglas. Ook Jorren genoot op de
matten van de muziek en van de aangepaste geuren die ondertussen in de
snoezelruimte verspreid werden in een

oosters thema.
Op naar het ballenbad en luchtkussen.
Terwijl de muziek speelde, liep Jorren
al zingend rondjes op het luchtkussen.
Adelien en Leandro zaten met
hun voeten tussen de ballen
die steeds weer van kleur veranderden. Mike had zich op de
verhoogde matten genesteld
onder het ballendeken en lag
met zijn hoofd op een zacht
kussentje. Hij genoot van de
gekleurde lichtjes en van de
heerlijke geur die zich in de ka-

Sprokkelnieuws
Vroemmmm ... richting zorgboerderij in Koninksem

Verbroederen tussen de boerderijdieren
Reünie met Jean die nu bij Tevona werkt
Ongelooﬂijk warm onthaald
Echt het leven op een boerderij mogen proeven
Met varkens, koeien, konijntjes, een ezel en een tractor
Met kofﬁe en koekjes bij een babbel
Met veel respect voor Lore en Marcel, onze gidsen
Merci, Guy en Jean ... dat we te gast mochten zijn bij jullie.

mer verspreidde.
Na een paar maal van plaats gewisseld
te hebben, vertrokken we richting trilvloer. Hier stonden we opeens in een
drukke straat in Londen en voelden we
de auto’s en bussen voorbij denderen.
Daarna zaten we in het zonnige Mexico
te genieten van prachtige muziek met
een live orkest. We wandelden door
een prachtig bos, zwommen tussen de
vissen ... Het was een prachtige uitstap.
Wij gaan terug!
Huis 5

Campusnieuws
Louis Coenen op pensioen
Beste Louis, in de wasserij hebben we mooie tijden beleefd met z’n allen. Jij was er de enige man tussen allemaal
vrouwen, maar toch voelde je je op je gemak bij ons. Nu je mag genieten van je welverdiende pensioen en moeten
we afscheid nemen van een ﬁjne collega.
Je carrière ben je begonnen in een
bandenfabriek aan de Maaskant.
Eén van de weinige plaatsen waar je
met mannen werkte. Via de voetbal
heb je ook nog even bij Eycken meubelen gewerkt. Een groot deel van je
carrière bouwde je bij Blue Bell in
Genk op. Tussen de vrouwen daar
voelde je jezelf wel goed. Het snijden van de broeken met een elektrische schaar was je job. Helaas
werd de fabriek gesloten. Dit was
een zware tegenslag, omdat jij en
je echtgenote Danielle beiden daar
werkten en jullie pas een huis hadden gekocht.
Gelukkig werd je snel weer tewerkgesteld in Sint-Truiden, bij
een van je oude bazen van Blue
Bell die daar opnieuw was gestart
met een naaifabriek. Maar ook hier
kwam een einde aan. Zo kwam je
bij Ter Heide in de wasserij terecht.
Je werd aan ons voorgesteld als de
ideale huisman die zelfs de ramen

waste. Na de sluiting van de wasserij,
werd je overgeplaatst naar de technische dienst en miste je je oude team
van de wasserij toch wel. Want we
hebben vaak veel plezier gemaakt en
goed gelachen. We hopen dat je nog

eens aan ons denkt en dat je ons eens
komt opzoeken. Geniet van je vrije
tijd samen met Danielle, de kinderen
en kleinkinderen. Het ga je goed!
Je collega’s

Joanna Venturini op pensioen
Vandaag zal wellicht een mijlpaal in je leven zijn.
Voor de laatste keer naar je werk,
straks doe je de deur van je bureau deﬁnitief dicht.
Geen logosessies meer, geen gebaren,
niet meer lamineren, niet meer discussiëren,
geen collegiale overleggen meer, geen woonbuurtoverleggen, geen leefgroepteams en IDO’s meer, geen tasjes kofﬁe
meer bij Patsy en Raf.
Je laat collega’s waar je jarenlang mee samenwerkte een
beetje verweesd achter.

Joanna, we willen je heel graag bedanken voor alles wat je deed.
Wat hier een afsluiten is, is voor jezelf een nieuw begin.
Het begin van meer tijd voor jezelf en voor je gezin.
Simon, Jasper en Maren, ze zullen je graag zien komen ...
Je collega’s van de Heuvel

Joanna, we gaan niet alleen jou en je rake opmerkingen missen, maar ook je intelligentie, je aanwezigheid bij alles wat
er ook maar te doen was. Ook al werkte je maar halftime, je
bleef van alles op de hoogte, je kende de bewoners goed.
Bewoners klein of groot als een beer, jij nam ze allemaal mee.
Je wist je mannetje wel te staan.
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Het vijfde leerjaar op bezoek in Henisberg
Het heeft nogal wat heen en weer ge-e-mail gekost, maar juf Ilse was vastberaden. Samen met een collega
wou ze op bezoek komen in Ter Heide. Collega’s hadden er veel goede woorden over gesproken en de kinderen wilden het ook zo graag. “Vooral Fien zal tevreden zijn!” had ze me nog toevertrouwd. Samen met haar
mama was ze al vaak in Ter Heide geweest. Daarom wou ze het nu graag tonen aan haar klasgenoten.
Het zijn in totaal 43 leerlingen, begeleid
door drie leerkrachten, die te voet vanuit
Tongeren in campus Henisberg aankomen.
Het vijfde leerjaar maakt behoorlijk wat
kabaal door de gangen van het hoofdgebouw. Het is pas als ze goed en wel ge-

installeerd zijn in de sportzaal, dat juf Ilse
ze stil krijgt. De eerste kennismaking met
de wereld van onze bewoners is via ‘Thuis’,
de huisﬁlm die altijd indruk maakt. Verdere
afspraken zijn snel gemaakt.
Zelf neem ik telkens een derde van de
groep mee door enkele
Meester
leefgroepen.
Koen blijft bij een groep
op het luchtkussen en juf
Ilse houdt de wacht in de
snoezelruimte. Op die manier kunnen de kinderen
ervaren wat de bewoners
doen en hoe ze hun eenvoudige wereld beleven.
Natuurlijk beleven 10-jarigen een luchtkussen wat
anders: jongens komen er

heel bezweet af, terwijl meisjes er rustiger
bij blijven.
De rondleiding door de leefgroepen maakt
zelfs de meest tumultueuze jongen stil. De
totaal nieuwe wereld waar ze doorlopen
maakt indruk. Tussendoor laat ik de kinderen genieten van het kleine blotevoetenpad aan onze gloednieuwe tuin van
smaken en geuren. Op die manier verwerken ze deze voor hen nieuwe wereld.
Vrij gedisciplineerd helpen ze me nog de
plooistoelen in de kar te stallen. “Zo heb je
’r minder werk mee!” Niet dat me dat had
gestoord, maar ik stel de geste op prijs. Als
komen ze van een schoolreis, trekken ze
twee aan twee terug naar school.
Guido Massonnet, coördinator
campuswerking Zuid-Limburg

Verhuizen in Brikhof
Op 17 augustus 2017 vond een extra oudervergadering plaats voor Meers 3, de dagopvang voor minderjarigen met autisme in campus Hoepertingen. De meesten onder jullie zullen zich nog herinneren hoe deze groep
er in 2014 bij kwam, nadat een aantal ouders bij Ter Heide kwamen aankloppen. Ondertussen is Meers 3 een
vaste waarde binnen Ter Heide. Om de werking ervan zo goed mogelijk te kunnen uitbouwen, verhuist de
leefgroep binnenkort naar een ander gebouw.
Ik neem jullie nog even kort mee terug in
de tijd naar de opstart van deze groep.
Gezien de ouders een dringende vraag
hadden, werd er op korte termijn een
lokaal vrijgemaakt om deze leefgroep
in te vestigen. Eén jaar na de opstart
gingen we rond de tafel zitten voor een
evaluatie. De beschikbare ruimte bleek
te beperkt om onze werking helemaal
te kunnen laten bloeien. Al snel kwam
er een oplossing en namen we de lokalen boven het dagcentrum De Meers in
gebruik. Onze groep groeide verder en
breidde uit tot 8 kinderen.
Toen er zich dan ook de opportuniteit
voordeed om het huis aan de overkant
van onze gebouwen te kopen, werd er
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niet lang getwijfeld. De verschillende
modules van onze werking, de dagbestedingsmodule en de ontwikkelingsgerichte module, zullen zich hierdoor
binnen één en hetzelfde gebouw bevinden. Afstemming kan dan ook nog
beter gebeuren dankzij een naadloze
afwisseling van onderwijs en ontspanning. Er is voor elk wat wils: ontspanningsruimtes, een prikkelarme klas en
een gezellige leefruimte. De ligging
maakt dat er ook een perfecte inclusie
in de buurt is.
We kijken er alvast naar uit om er helemaal onze thuis van te maken. Voor
de nieuwsgierige neuzen onder jullie
houden we een opendeurdag tijdens de

kerstmarkt op 15 december 2017. Iedereen is van harte welkom in de nieuwe
leefgroep!
Heidi D’Exelle,
logopedist woonbuurt Brikhof

Feest in de school & BBQ in Ter Heide!
Donderdag 22 juni 2017, de ultieme datum om het schooljaar af te sluiten met een dag vol feest voor onze leerlingen. Alles
werd netjes voorbereid: spelletjes op de speelplaats, grappige hoedjes en slingers, ijsjes, een muziekoptreden ... We waren
er klaar voor en keken er ook naar uit. Eén ding hadden we niet in de hand: de hitte.
Om 9.00 uur ‘s ochtends deed de zon al
volop haar werk en smolten we weg op
de tarmac. Samen met Hilde Steegmans
zochten we naar schaduw op het terrein.
“Onder de bomen, aan de groene poort
in de hoek.” Het jonge sterke team leerkrachten nam de tent op en sleurde hem
100 meter verder in de schaduw. Meters verlengkabel werden aan elkaar geknoopt, tafels, stoelen, boxen, muziekinstrumenten, micro’s en vlagjes gingen
door onze handen en om 10.30 uur waren we klaar. Een mooier decor hadden
we niet kunnen wensen. De bewoners,

opvoeders en personeelsleden stroomden toe. Véél bewoners en blije gezichten, want het was heerlijk vertoeven in
de schaduw van ons bos.
Benjamin opende het optreden. Zijn
idool Juulke zou trots zijn, moest hij zijn
playbackmaat aan het werk zien. Daarna
klonken de noten van Paprika Chips door
de boxen. Enkele leuke kinderliedjes,
bekende en minder bekende, maar het
publiek wist het te appreciëren. Belangrijke onderbreking! G–karatenieuws: drie
leerlingen wisten dit jaar te slagen voor
het examen en krijgen zo de gele gordel.

Met veel lof riep Manuel Marco, Robin
en Benjamin naar voor. Proﬁciat voor jullie inzet. En het concert ging verder met
Sweet Caroline, In de disco, Meisjes,
Hoofd schouders knie en teen ... Er werd
gezongen, de polonaise ging over het
grasveld en er werd veel gelachen.
Om 11.30 uur zong meester Tom: “Het
is gedaan, ‘t is tijd om naar de BBQ te
gaan ...!” En iedereen zette koers naar
de tafel om te smullen van een heerlijke
chipolata of saté, netjes door de keuken
voorbereid en in de hitte gebakken door
Freddy, Patsy en Luc. Eventjes pauzeren
en namiddag ging het feest weer verder.
De leerlingen van de Heuvel werden welkom geheten in het attractiepark van de
school. De dinsdag voordien deden de
leerlingen van Oase dit al voor. Voetbal,
basketbal, golf darts, eendjes vangen,
bellen blazen ... voor iedereen was er iets
voorzien. Op leuke zomerse hits werd
kort maar krachtig gespeeld. De hitte
was pakkend en Pieter wist iedereen
te verfrissen met een ‘doucheke’ uit de
tuinslang. Dan allemaal een ijsje en het
was een supergeslaagd eindfeest.
Ilse Maes,
leerkracht BuSO De Wissel
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Op bezoek in Ter Heide
Op 15 juni 2017 kwamen vanuit basisschool De St@rtbaan 65 leerlingen van het zesde leerjaar op bezoek in Ter
Heide campus Genk. De klas kreeg op school de opdracht om wat meer uitleg te geven over het beroep van
hun ouders, met de vraag of ze ook een kijkje konden nemen in het bedrijf van een aantal ouders. Via Flo, de
dochter van Karlien Tielens (logopedist MDT Heuvel), kwam juf Anja bij Ter Heide terecht.
Hilde Steegmans, Karlien Tielens, Daniela
Maesen en enkele opvoedsters van het
Ven zorgden ervoor dat deze grote groep
in kleinere groepjes kon deelnemen aan 5
verschillende interactieve activiteiten door
middel van een doorschuifsysteem. Eerst
konden de kinderen kennismaken met
Ter Heide via de huisﬁlm ‘Thuis’. Daarna
stonden de volgende activiteiten op het
programma: rolstoeldansen, een aange-

past computerspel spelen, quizzen, bimmen (fysieke beleving van muziek door
aanraking) en een parachuteactiviteit. Als
afsluiting mocht iedereen genieten van
een lekker ijsje.
Alle activiteiten gebeurden samen met de
bewoners van Ter Heide. Voor sommige
kinderen was dat even aanpassen aan een
nieuwe ervaring, maar al snel genoten ze
van de activiteiten. Kiara merkte op: “In
het begin vond ik het
eng, maar na een tijdje
was het superleuk. Ik
heb veel bijgeleerd.”
Ook Lena vond het leuk
dat ze konden kennismaken met de bewoners: “Ik vond het heel
leuk en leerrijk. Ik had
het nog nooit gezien,
maar ik heb er zeker
veel van geleerd en
vond het ook super dat

we samen dingen met de mensen met een
beperking hebben gedaan.”
Niet alleen de bewoners lieten een indruk
na op de kinderen, maar ook Ter Heide zelf
en de mensen in de leefgroepen mochten
op bewondering rekenen. “Ik vond het
leuk om eens te weten hoe zij daar wonen
en om te kijken wat ze er allemaal doen.
En ik vond het ook heel tof om te zien hoe
jullie je ervoor inzetten om hen ook een
leuk leven te bezorgen,” aldus Rune. Kim
vond het dan weer speciaal om te zien dat
de opvoeders zo’n goede band hebben
met de kinderen. Ook juf Anja vond het samen spelen met de bewoners een leerrijke
ervaring voor de kinderen en een verrijking
voor de leerkrachten: “We stonden er versteld van hoe enkele leerlingen van ons een
sociale kant van zichzelf lieten zien die we
op school nog niet ontdekten. Nogmaals
hartelijk dank voor jullie inzet en onthaal.
We komen met veel plezier nog eens terug!” Al bij al een geslaagd bezoek.

Van Belgisch naar Nederlands Limburg
Woensdagmorgen 2 augustus 2017, iedereen is vroeg uit de veren. Eerst eten we een lekker ontbijt in Brik 5
en daarna stappen we met zijn allen de bus in richting Valkenburg.
In eerste instantie dachten we dat we op
bedevaart waren, want als we een kerk
voorbijreden hoorden we de klokken
luiden! Al snel werd het duidelijk voor
ons; we hadden namelijk de GPS van
de heilige Nicole bij (wie stelt nu zoiets
in!). Eens aangekomen in de Valkenier,
konden de mannen genieten van de
vele attracties. Carl ging echt overal in
en had de grootste lol, Dirk bibberde in
het spookhuis, Jean-Marie reed als een
echte chauffeur in de botsauto’s, Eddy
liet erg goed merken hier wil ik wel of
niet in, Patrick was de kapitein van de
waterﬁetsen en Ivan trok de gekste bek-
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ken in de achtbaan.
Tussendoor was het culinair genieten
van een vidé, hamburger of schnitzel
en een lekker drankje. De trein wisten
we tweemaal te missen, maar de derde
keer zaten we erop. We eindigden de
dag in de Valkenier met een tochtje op
de Mississippiboot. En dan terug richting
Hoepertingen, maar niet zonder een
tussenstop te maken bij ‘De Lekbank’ in
Tongeren om de dag in stijl af te sluiten
met een ijsje.
Bart Lux, leefgroepmedewerker
woonbuurt Brikhof

Campusnieuws

Bootje varen op het Albertkanaal
Elk jaar organiseert de Genker Watersport Vereniging een boottocht op het Albertkanaal voor de bewoners van Ter Heide
Genk. Het ene jaar neemt woonbuurt Oase deel, het jaar erop is het dan weer de beurt aan de gasten van de Heuvel. Dit
jaar mochten deze laatsten genieten van de speciale tocht.
In de voormiddag kwamen de bewoners
en hun begeleiders aan bij de gebouwen
van de Genker Watersport Vereniging.
Daar kreeg iedereen een reddingsvest
aan en vertrok de groep met maar liefst
7 boten naar de jachthaven van Kanne.
Eenmaal daar aangekomen werden de
boten aangemeerd en was het tijd voor
een terrasje in het clublokaal van Kanne.
Voor de bewoners was ook een lekkere
picknick voorzien.
Nadat het eten verorberd was en ieder-

een had kunnen genieten van een rustmoment, was het weer tijd om terug te
keren. Onderweg kwamen de speedboten enkele vrachtschepen tegen die grote
golven creëerden in het water. Dat wilde
water vonden de bewoners natuurlijk geweldig. Waar snelvaart was toegestaan,
duwden sommige bootbestuurders op
aanvraag ook even goed het gas in. Dat
onze bewoners wel van wat actie houden,
is daarmee ook bewezen! Op het einde
van de boottocht mochten enkele gasten

ook nog even als een echte kapitein aan
het stuur zitten. De bootkapiteins van de
Genker Watersport Vereniging werden bij
aﬂoop door de bewoners bedankt voor
hun inspanningen met een zelfgemaakte
olielamp. Daarmee werd een plezante
dag afgesloten. Zowel de bewoners als
de begeleidende personeelsleden hebben
erg genoten van deze zonnige tocht.
Sander Baerts,
medewerker ICT

Genieten van een ritmische wandeling
Als gevolg van een interessante bijscholing, hebben we op het Ven een nieuwe activiteit geïntroduceerd: de
‘ritmische wandeling’. Omdat deze activiteit in de smaak viel bij zowel de kinderen als de begeleiders, werd
deze dan ook in het vakantieprogramma opgenomen.
Deze leuke activiteit bestaat erin om met
de bewoners een wandeling te maken (als
het kan in een bosrijke omgeving) en tijdens die tocht wordt er op verschillende
manieren auditieve stimulatie aangeboden. We startten met een spelletje ‘zakdoek leggen’. Samen zingen en bewegen
zette ook al snel aan tot een leuke sfeer
in de groep. De wandeling werd aangevat en na enkele meters werd er een haag
gevormd waar de kinderen in hun rolstoel
tussendoor geduwd werden. De begeleiders klapten in hun handen en riepen de
namen van de kinderen die voorbij kwa-

men. Er werden ook kleine muziekinstrumentjes meegenomen voor onderweg.
Door deze 1 voor 1 te gebruiken, werd
de wandeling een muzikaal allegaartje.
Liedjes zingen en stappen op de maat van
dat liedje was een ander onderdeel van de
wandeling. Langzaam stappen, dan sneller stappen en weer trager lopen zorgde
voor variatie in deze activiteit. De wandeling werd afgesloten met een kringspelletje. Zingend en goedgezind kwam iedereen de leefgroep weer binnen.
‘t Ven
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Meers 3 op uitstap naar Home Fabiola
Naar jaarlijkse gewoonte planden we ook deze zomer een grote uitstap met Meers 3. Ieder jaar opnieuw gaan
we op zoek naar een activiteit die aansluit op de noden en voorkeuren van de groep op dat moment. Daarom
gingen we in januari al aan de slag. Vele brainstorms, e-mails en telefoontjes later lag onze keuze vast: dit jaar
gingen we naar vakantiehuis Home Fabiola in Maasmechelen. We voorzagen een goed gevuld programma, een
lekkere picknick en een plan B voor bij regenweer.
Iedere bewoner kreeg een individueel
schema mee waardoor we in alle rust
konden vertrekken. Als eerste activiteit
stond de gocarttrein op de agenda.
Enkele geluksvogels konden van het
uitzicht genieten in een wagentje terwijl de anderen stevig mochten trappen om in beweging te blijven! Maar
tijdens onze rit kregen we plots een
verstekeling! Terwijl wij voorbij een
andere groep kinderen ﬁetsen, sprong
er een nieuwe passagier in onze trein.
Voor Britt en Guang-Shou reden genoeg om eens goed te kunnen lachen.
Onze zwartrijder werd opgehaald door
zijn begeleiders en wij konden weer
verder.

Na die inspanning was het tijd voor verkoeling in het zwembad. Zwemmen is
voor enkele van onze kinderen vaak een
moeilijke activiteit vanwege de luide
omgeving. Maar hier had Meers 3 het
zwembad helemaal voor zich alleen. Er
waren bovendien genoeg mogelijkheden voor ieder kind om zijn gading te
vinden. Gitte installeerde zich al snel op
het luchtkussen en Britt ontdekte dat
dit luchtkussen ook als glijbaan gebruikt
kon worden. Guang-Shou had pret
met de waterfontein en Largo zocht
de actie op in de stroomversnelling. Sarah speelde toerist en ging overal een
beetje van proeven: actie in de stroomversnelling, spelen bij de waterfontein

en relaxen op het luchtkussen. Maren
demonstreerde haar duikerskwaliteiten
en testte als eerste de glijbaan uit. En
Axel greep zijn kans om van alle mogelijkheden een beetje te proeven.
Van al die beweging kreeg iedereen
honger, dus was het tijd voor de picknick. De broodjes en (vooral!) de frisdrank achteraf vielen goed in de smaak.
Namiddag ging de groep even uit elkaar. Onze actievelingen mochten zich
uitleven op het springkasteel terwijl de
snoezelruimte gebruikt werd door de
kinderen die nood hadden aan een rustmomentje.
De dag vloog voorbij en intussen was
het alweer tijd voor een snack. Bij een
verwenuitstap hoort een verwenlekkernij en dus kreeg iedereen een lekkere
portie chips. Als afsluiter mocht iedereen
nog even in de speeltuin. Na vele pogingen lukte het zelfs om een groepsfoto te
maken. Ook de weergoden waren ons
gunstig gezind: de eerste regendruppels
begonnen net te vallen toen we weer
vertrekkensklaar waren om naar Meers
3 terug te keren. Kortom, een geslaagde uitstap voor al onze bewoners!
Anneleen De Becker,
zorgcoördinator woonbuurt Brikhof

Foto 1
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Personeel & Organisatie trekt eropuit
Op vrijdag 9 juni 2017 vertrok P&O op teambuilding. Enkel met een adres op zak onderweg naar het team. De dag
voorspelde een verrassing onder druilerige regenwolken.
Aangekomen op het kioskplein aan het
Casino van Beringen werden we door
organisators Karolien en Bert verrast met
versgebakken croissantjes, chocobroodjes en een fris glaasje Cava of fruitsap. De
regenjassen werden snel opgeborgen, al
stappend onderweg naar B-mine. Daar
stond een last-minutegids, omwille van
de wijziging in de plannen en de druilige
dag, ons op te wachten om ons te begeleiden door het verleden van de mijnwerker. Met ogen en oren open luisterden
we naar een boeiende uitleg van de gids,
die met passie voor het vak ieder detail
besprak van hoe de mijnwerkers hun
dag startten en afsloten. De voormiddag
ging zonder enig moment van verveling
voorbij en werd afgesloten in de originele

omkadering van eetcafé ‘Whatz Hap’.
En wat er op ons bord tevoorschijn werd
getoverd, na een heerlijke cocktail, was
eveneens een whatz hap-gevoel.
Buikjes vol en glaasjes op werden we naar
buiten geloodst om in de stralende zon
een fotosessie te houden voor de nieuwe
folders van Welzijn. Natuurlijk werd er in
de schaduw, in de zon, aan alle kanten en
overal op en aan een fotoschoot voltrokken. Zeker om te gebruiken bij de een of
andere gelegenheid voor en na het tijdperk. Na het heen en weer gedraai voor
de juiste foto’s, hervatten we de activiteit
met een stevige wandeling op de B-mine
tot aan de top van de terril. Al slepend
klimmend tot aan de top werden we beloond met een prachtig uitzicht en een

leuke babbel met collega’s.
Op de terugweg naar beneden werden
we ingelicht dat er nog een activiteit
klaarstond in Tessenderlo. Volle verrassing met het team richting het volgend
adres, zagen we in de verte de railbike
klaarstaan. Dit werd wel een hele leuke
en inspannende activiteit, waarna we aan
het einde van de rit de dorstigen wilden
laven in een cafeetje dat niet meer bestond – of voor ons toch onvindbaar was.
Dan maar terugtrappen. Het einde van
de teambuilding was aangebroken en
zo konden we terugblikken op een ﬁjne
warme teambuildingdag.
Anita Kreemers,
medewerker Personeelsadministratie

Sprokkelnieuws
Hoeve Genemeer
Dat veel mensen Ter Heide een warm hart toedragen, werd nogmaals bevestigd door de eigenaars van Hoeve Genemeer. Hoeve
Genemeer is een vakantiehome voor mindervaliden en gezinnen, gelegen in de bossen van Beverlo en in de schaduw van
de mijnterril van Beringen. Zij schonken ons, via Christa Houben
(leefgroepmedewerker Spar 3), een nog zeer bruikbaar luchtkussen. Bedankt hiervoor.
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Terugblik op een geslaagd Zomerfeest
Om half acht is er al beweging in campus Henisberg. Onder de prachtige ochtendzon halen de eerste klanten hun ﬁets uit
de auto. Medewerkers leggen de laatste hand aan de voorbereidingen. Zoals dat met ﬁetstourtochten gaat, komt volk
vooral met mondjesmaat toe. Toch zijn er enkele grote groepen van Bilzen en Hoeselt die de mooie parcours van 60 en 100
km aanvatten. Met het prachtige hoogzomerweer was het op de middag al snel vrij druk op de terrassen buiten. Wie gaat
er ook binnen zitten bij dit weer!?
De medewerkers van de buitentoog
krijgen het druk. Met de familieﬁetstochten is het een gezellig af en aan
rijden. Tegen twee uur zetten kinderen
zich klaar voor hun stepkesrace. Met
de aangebrachte strobalen ziet het parcours er zelfs wat spectaculair uit. Jammer dat dit onderdeel niet de aantrek
heeft die het verdient. De kinderen die
er zijn, amuseren zich goed en er is een
écht erepodium voor de eerste drie. De
terrassen onder de zonnetentjes lopen
stilaan vol. Rolstoeldansen blijft een pu-

bliekstrekker. De Stray Dogs, ook dit jaar
het bandje dat voor de muzikale toets
zorgt, speelt onderhoudende muziek.
Kinderanimatie geeft kleur en leven op
het feestterrein.
Rond vier uur worden de mensen meegenomen naar de nieuwe Tuin van Smaken
en Geuren. Voor sponsors die over meerdere jaren het bijzondere project hebben
mogelijk gemaakt, is een kort dankmoment opgezet. Annie mag, samen met
Pierrot van de technische dienst, het
spreekwoordelijke lint doorknippen. En

daar kan op gedronken worden ... De
terrassen zijn nog tot zevenen open.
We kijken tevreden terug naar een
geslaagde editie van een gevarieerd
Zomerfeest 2017. Binnen de week was
nog de eerste editie van de Summerparty, overigens één van de resultaten
van het enthousiasme van de Specials
in Henisberg. Ook die activiteit was een
écht succes.
Guido Massonnet, coördinator
campuswerking Zuid-Limburg
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Henisberg opent feestelijk de ‘Tuin van Smaken’ & Geuren’
In navolging van de grote snoezelruimte in ons hoofdgebouw groeide – jaren geleden – het idee van ‘een snoezelruimte in openlucht’. Een wandeling op het terrein krijgt zo een extra dimensie door hier en daar een gezellige
rustplaats en zintuiglijke prikkels in de vorm van belletjes, windgongs, klankstaven, windmolens, gekleurde tinten,
geurige kruiden, heerlijk fruit, lekkere groenten ...
Tijdens ons Zomerfeest in juni 2012 werd
het startsein gegeven van het eerste deelproject van onze snoezeltuin: ‘de relaxplaats’. Het is een echte ontmoetingsplaats
geworden voor een aangenaam samenzijn
in de buitenlucht, een plaats om tot rust
te komen voor een gezellige picknick op
een zonnige zomernamiddag, een plaats
om samen te genieten of om een rustige
activiteit te doen met onze bewoners.
Met ﬁerheid huldigden we op ons Zomerfeest in juni 2017 deel 2 van ons project
in: de ‘Tuin van Smaken & Geuren’. Het

prieeltje staat, de planten zijn geplant, de
waterpomp pompt het regenwater uit de
put, de verlichting en verwarming werken,
het enthousiasme om aan de slag te gaan
in onze tuin is er! Het opzet van onze
tuin is tweeledig. Enerzijds willen we een
tweede rustplaats creëren op het wandelpad rondom onze campus. Anderzijds willen we onze bewoners actief betrekken bij
de natuur via een blotevoetenpad en een
tuin met kruiden, groenten, fruitbomen,
bloemen ... Wat is de Tuin van Smaken en
Geuren dan precies? Het is een tuin:

• met tuinbakken op hoogte, zodat onze
rolstoelbewoners ook kunnen wroeten
en werken in ‘hun’ tuintje.
• met fruit om te plukken en te proeven.
• met kruiden om te ruiken en om in de
kookclub te verwerken in kruidige cake,
verse thee ...
• met kleurige bloemen om naar te kijken
en aan te ruiken.
• met spinazie, boontjes, worteltjes ...
om samen met de begeleiding quiche,
groentesoep ... van te koken.
• om heerlijk te genieten van de kleuren,
de geuren en de beweging van anderen.
• om te relaxen met een streepje zon op
het gelaat.
Dank je wel aan iedereen die bijgedragen
heeft aan het realiseren van onze tuin: SKF,
Ford, Avnet, De Ronde Tafel, Historie der
Tongerse wielergoden, ’ t Vlierhof, Genker
Plantencentrum, Electro Biesmans, Reanimation Party AZ Vesalius. Om deze mooie
tuin te onderhouden zijn we ook nog op
zoek naar vrijwilligers. Heb jij groene vingers en voel je het al kriebelen? Mail dan
naar guido.massonnet@terheide.be.
Hilde Neesen,
zorgcoördinator campus Henisberg
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Opendeurdag Ter Heide
in een nieuw jasje
Op zondag 10 september was het weer zover: de jaarlijkse opendeurdag van Ter Heide ging van start in campus Genk.
Dit jaar hadden we gekozen om het over een compleet andere boeg te gooien en de opendeurdag in het teken van kinderen te organiseren, met als resultaat het Hupsakidoepark. Het was een heus evenementenpark waarin kinderen van 3
tot 16 jaar zich naar hartenlust konden uitleven.
Kinderen klein en groot amuseerden
zich in de verschillende standen: de een
ontpopte zich tot visser van de dag, terwijl andere waaghalzen de klimmuur
overwonnen of een vliegtuig leerden
besturen in de ﬂight simulator. De met
glittertattoos bedekte armen en geschminkte gezichten zorgen voor een
kleurrijke toets. Ook de workshops vielen in de smaak: zout kleuren, werken
met wasitape en ballonnen plooien ...
de aanwezige kinderen kunnen het ondertussen met hun ogen dicht. Ook het
dierenpark had veel aantrek; de koe,

roofvogels, tamme eend, muisjes en andere dieren waren populaire gasten.
Aanwezigen konden tegelijkertijd genieten van sfeervolle muziek, het buffet in het restaurant, de lekkere pizza’s
van Maria Ruggiero (medewerker onderhoud) en de hapjes en drankjes die
werden aangeboden op de feestweide.
Maar de aankomst van de motorrun
was natuurlijk de kers op de taart tijdens
deze opendeurdag. De lange karavaan
van motards en bewoners kon op veel
bewondering rekenen van omstaanders.
En de bewoners? Die hebben genoten

van een fantastische dagtocht!
Dit jaar hebben veel mensen hard gewerkt om ervoor te zorgen dat Ter
Heide voor één dag werd omgetoverd
tot kinderparadijs. Aan iedereen die op
zijn manier een steentje heeft bijgedragen: bedankt! We mogen intussen wel
zeggen dat het een geslaagde dag was,
mede dankzij jullie inspanningen en het
prachtige weer op een anders regenachtige week.
Kari Feys,
verantwoordelijke communicatie a.i.
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Sprokkelnieuws
Een superdag
Niet enkel de bewoners hebben genoten, ook de zijspanrijders zelf vinden het
top als zij hun steentje kunnen bijdragen. Bij aankomst laveren tussen handengeklap bezorgt velen kippenvel en dat gevoel ... daar doen we het gewoon voor.
Het was een superdag voor ons allen. Ook onze dank aan jullie als organisator.
We mogen zeker Raf niet vergeten, als aanspreekﬁguur voor alle zijspanrijders
was hij er weer voor ons. Wij komen zeker volgend jaar terug. Tot dan!
Marina en Don
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Frietenfeest campus Zonhoven
Elk jaar is het de gewoonte om op het einde van het grote verlof onze bewoners en al de vrijwilligers van campus Zonhoven te trakteren op een lekker frietje en een gezellige namiddag. Voor de gezelligheid moeten we uiteraard zelf zorgen,
maar een streepje muziek helpt natuurlijk altijd.
De muziek werd dit jaar verzorgd door
het duo ‘Puur Toeval’. Na het grote succes van vorig jaar met de intussen legendarische geworden ‘Joe Hardy’, was
het toch wel even afwachten wat het
zou worden. Ik had hen horen zingen
op de braderie in Tessenderlo en hen
daar direct geboekt voor Ter Heide. En
afgaand op het aantal kaartjes dat ze
hebben mogen uitdelen, durf ik zeggen
dat de muzikale omlijsting ook dit jaar
weer een topper en een aanrader was.
Bedankt, Pascal en Conny.
Gelukkig waren ook de weergoden ons

goed gezind en kon het frietenfeest buiten op het grasveld plaatsvinden. Want
280 aanwezigen is toch wel een aardig
groepje en nu de sportzaal niet ter beschikking is, zou regenweer een ramp
geweest zijn. Zorgen voor een dergelijke grote groep kan je niet alleen. Ik ben
dan ook zeer blij en dankbaar dat ik kon
rekenen op de bereidwillige inzet van
heel wat personeelsleden van Ter Heide
(helpers op het terrein en mensen in de
keuken) om alles in goede banen te leiden. Graag wil ik hen dan ook van harte
bedanken voor hun inzet die dag.

Uiteraard mogen we zeker al de vrijwilligers niet vergeten te bedanken. Zij worden die dag op de campus Zonhoven in
de ‘frietjes’ gezet. Een frietje kan hun
inzet tijdens het jaar nauwelijks vergoeden, maar ik weet dat zij het daarvoor
zeker niet doen. Zij halen hun genoegdoening, ‘de mayonaise’, uit de dankbaarheid van onze bewoners. Ik hoop
dan ook dat we nog lang op hen kunnen rekenen.
Tony Antheunis,
activeringscoördinator Zonhoven

Sprokkelnieuws
Wist je dat? Kruisbestuivingen binnen Ter Heide
Dat er in de zomer veel hulp van verschillende afdelingen naar de zorg gaat, kon je al lezen in deze editie van Ter Heide
nieuws. Maar ook andere diensten hebben soms nood aan extra ondersteuning. Zo sprongen de dames van het onderhoud deze zomer bij waar nodig in de keuken van Genk, want ook de maaltijden van onze bewoners moeten elke
dag goed en op tijd bereid worden. De onderhoudsmedewerkers hielden er leuke ervaringen aan over en het gaf hen
beter inzicht in waarom bepaalde vergissingen kunnen gebeuren en wat de sfeer is onder het keukenpersoneel. Even
tijdelijk in een andere dienst meedraaien heeft dus veel voordelen: het verschaft inzicht, geeft je de kans om andere
collega’s beter te leren kennen en zorgt voor wederzijds begrip. Zie jij hier ook het voordeel van in en wil je graag eens
(eenmalig) meedraaien in een andere dienst? Laat dit dan zeker weten aan Barbara Strauven (tel.: 1104), zodat we
samen kunnen bekijken wat mogelijk is.
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It has begun, c’est parti, we zijn vertrokken!
Uiteraard spreek ik over het Masterplan. Vanaf 4 september 2017 zijn we ofﬁcieel gestart met het bouwen van de
eerste fase. Die omvat de 4 nieuwe woningen voor woonbuurt Oase en 1 dagcentrum voor het Ven en DC Zonhoven. Ter informatie schets ik graag even het Masterplan en bouwteam en licht ik de gebouwen voor jullie toe.
Aangezien de woningen op de campussen Genk en Zonhoven gebouwd zijn
eind jaren 70/begin jaren 80, zijn deze
helaas gedateerd. Daarom werd er in
2015 een Masterplan opgesteld met
5 fases. In elke fase zit telkens het optrekken van een nieuwbouw met aansluitend de afbraak van een verouderd
gebouw. Dierendonckblancke Architecten ontwierp de nieuwe gebouwen.
Zij zijn een jong architectenkantoor
uit Gent, maar met tal van mooie referenties waaronder Het GielsBos in
Gierle. De uitvoering zelf zal aannemer
Houben uit Hasselt voor zijn rekening
nemen. Deze behoort tot de grotere

aannemers van Limburg en is met 85
jaar ervaring zeker een betrouwbare
bouwpartner.
Uiteraard werken we in de nieuwbouw
met duurzame materialen en technieken. Zo zullen vloerverwarming en convertoren, gekoppeld aan warmtepompen, de gebouwen verwarmen in de
winter maar ook kunnen koelen in de
zomer. De grote ramen worden opgebouwd uit een combinatie van aluminium en hout en worden voorzien van
zonwerende beglazing. Het uitzicht
van de gebouwen krijgt een frisse eigentijdse look door de combinatie van
beton en houten elementen.
Het nieuwe dagcentrum
zal gebouwd worden
tegenover het Woonerf
en langs Eik 4 in de Jacob Lenaertsstraat. Het
zal ruimte bieden voor 6
leefgroepen: 2 aparte en
tweemaal 2 geschakelde.
Het gebouw zal naast de
voorziene badkamers en
keukens voor de leefgroepen ook een polyvalente
zaal, kantoorruimtes en 2

therapielokalen bevatten. De 4 woningen komen op de plaats van de vroegere paardenweide langs de Dennenweg. De 2 MED-woningen en de 2 Type
1 (ORTHO)-woningen worden telkens
gekoppeld door een gemeenschappelijke ruimte. Per woning zijn er 2 badkamers voorzien met plafondliften. Bij
de MED-woningen worden deze liften
doorgetrokken tot in de ruime slaapkamers. Alle woningen krijgen bovendien
extra logeerkamers. De burelen van de
co-sturing worden voorzien in een aansluitende bijbouw.
De uitvoering van de eerste fase zou beeindigd moeten zijn in het voorjaar van
2019. Met andere woorden: de nieuwe
gebouwen, de bijkomende wegenis en
uiteraard ook de bijhorende tuinaanleg kunnen dan ten volle bewonderd
worden. Tot het eindelijke zover is, zal
ik jullie geregeld informeren over het
verloop van het project, met bijbehorende foto’s. Uiteraard mogen jullie mij
altijd contacteren als je met vragen of
opmerkingen zit.
Erwin Dilissen,
Coördinator Projecten Logistiek
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The making-of: Ter Heide kalender 2018
Na het succes van Kris Hermans’ foto’s op de kalender van 2017, volgt de kalender voor 2018. Ditmaal wordt het
een totaal nieuw concept met een andere fotografe. Joke Timmermans volgde na ‘Cultuurwetenschappen en
journalistiek’ een lerarenopleiding en is lector Nederlands aan PXL Hasselt. Zijzelf studeert momenteel nog bij als
fotografe en zit in het voorlaatste jaar van een zes jaar durende opleiding.
Joke kan als geen ander verhalen van
mensen vastleggen, met een puurheid
waarvan velen kunnen dromen. Toen
ik de mensen in Ter Heide contacteerde met de vraag om de bewoners te
mogen portretteren, vertelde ik steeds
over de fotoreeks ‘Copy Paste’ waar
Joke momenteel aan werkt en waarmee ze enige maanden geleden in Het
Belang van Limburg stond. Daarin fotografeert ze voorouders en hun nako-

melingen op exact dezelfde manier. De
resultaten zijn prachtig! Bijna iedereen
herinnerde zich deze reportage en had
er vertrouwen in dat ook de foto’s van
onze bewoners mooi en sereen zouden worden.
We maakten 13 portretten van bewoners in de verschillende woonbuurten
en zullen hen in een treffend stukje
tekst aan jullie voorstellen. Rik Spaepen, onze huiscameraman, was er ook

bij en ﬁlmde het gebeuren. Een mooi
aandenken voor later ... Joke had dadelijk een connectie en een bijzondere
voeling met onze bewoners, hetgeen
ook duidelijk merkbaar is als je het resultaat van de fotoreeks ziet. Dit bleek
niet toevallig. Zij nam in haar jeugdjaren als vrijwilligster deel aan vakanties van de Christelijke Mutualiteit.
In Woning 40 herkende Joke ineens
Miet, die sinds jaren deelneemt aan
deze C.M.-vakanties.
Vanaf begin december is de kalender te koop. Indien jullie meerdere
exemplaren wensen te (ver)kopen,
mag je steeds contact opnemen met
Hilde Kubben. Leuk om weten: Joke
is nog altijd opzoek naar lookalikes
voor haar fotoreeks. Lijk jij enorm
op jouw voorouders? Dan mag je
contact met haar opnemen via joke_
timmermans@hotmail.com en haar
2 foto’s sturen. Meer info vind je op
www.joko-ko.com.
Hilde Kubben,
verantwoordelijke stagebeleid &
externe communicatie
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Zuhal Demir loopt stage in Ter Heide
Op 22 en 23 augustus 2017 kwam Zuhal Demir, staatssecretaris voor gelijke kansen en personen met een beperking, op tweedaagse stage in Ter Heide. Ze bezocht alle campussen en maakte zo kennis met de werking
van Ter Heide en onze bijzondere bewoners. Wij stelden haar op het einde van deze stage een aantal vragen
om te zien hoe ze dit bezoek ervaarde.
U bewees onder andere met uw jobstudentenwerk bij BEWEL al op jonge leeftijd sociaal bewogen te zijn.
Die vakantiejob ruilt u zoveel jaren
later in voor een stage van 2 dagen
in Ter Heide. Is dit voor u terugkeren
naar een gekend scenario of toch
even aanpassen aan de doelgroep
en de concrete verwachtingen op de
werkvloer?
Het is toch iets anders. Ik vind het heel
belangrijk dat we naar een inclusief
beleid gaan voor personen met een
beperking. Vroeger was het meer de
mentaliteit om personen met een beperking niet te veel in de samenleving
te tonen. Je ziet dat bijvoorbeeld nog
in Genk, dat de gebouwen ook echt in
de bossen zijn gebouwd en niet in de
wijken, maar dat was ook de mentaliteit vroeger. Ik vond BEWEL echt een
heel ﬁjne vakantiejob. Dat was ook
de eerste keer dat ik in contact kwam
met de mensen die daar werkten. Ik
vind het heel belangrijk dat zij ook
kunnen deelnemen aan onze samenleving. Dat zag je bij BEWEL heel erg
en die lijn zie ik terug in Ter Heide. Je
ziet hier wel dat de mensen met een
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beperking, van Nicky tot Leentje en
Özkan, allemaal wel ook mee participeren. Nicky was bijvoorbeeld gisteren op de boerderij gaan werken en
vandaag moest hij naar de wasserij.
Er zijn hier allerhande activiteiten en
dat vind ik belangrijk. Personen met
een beperking hebben ook recht op
een sociaal leven. Ik vind dat Ter Heide
eigenlijk – en terecht ook, maar het
was voor mij ook wel een eye catcher
– heel veel tijd in steekt in de activiteiten. Je zou zeggen, dit is een instelling voor personen met een beperking, maar eigenlijk is het een thuis.
Het personeel leeft hier echt voor de
bewoners en ik vind het bewonderenswaardig dat ze die personen een
gelukzalige dag bezorgen. Morgen is
er het frietenfeest, maar gisteren hebben ze ook zitten optreden en hadden ze liedjes ingestudeerd. Je zag
echt hoezeer zij daar allemaal van
genoten. Maar het zijn ook wel de
opvoeders die daar heel wat tijd en
energie in steken. Als er een beroep
is waar ik echt wel naar opkijk, dat is
het dat van de mensen die hier in Ter
Heide hun werk doen.

Op welke vlakken dragen stages zoals
deze bij tot een aangepast beleid?
Ik vind het voor een politicus sowieso
heel belangrijk dat je met beide voeten
op het terrein staat, want beleid maken
vanuit een ivoren toren is nooit gezond.
Nu ik sinds kort staatssecretaris ben, bevoegd voor personen met een beperking,
vond ik het belangrijk om een terreinbezoek te doen en Ter Heide was voor de
hand liggend. Je ziet hier toch heel veel
dingen waar wij op het kabinet en de administratie niet aan denken. Wij maken
wetteksten, maar hier is de dagdagelijkse praktijk waar die wetten ook moeten
worden nageleefd. In die zin vind ik het
voor iedereen een aanbeveling om tijd
vrij te maken om echt ondergedompeld
te worden in een organisatie, om met
zorgverleners te praten, want zij weten
hoe het er op de werkvloer aan toe gaat.
Zo krijg je ook feeling met wat er in de
sector leeft. Als minister vind ik wel dat
het belangrijk is dat je die voelsprieten
hebt. Anderzijds ben ik oprecht blij om
te zien hoe Ter Heide als organisatie de
mensen een leven geeft waar ze zo van
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genieten. Bijvoorbeeld nagels lakken. Het
zijn allemaal kleine dingen, maar hoe de
bewoners daar van kunnen genieten ...
Geluk zit vaak in kleine dingen en dat zie
je hier in Ter Heide wel heel erg.
Dingen waar we zelf niet bij stilstaan.
Nee, wij letten daar allemaal zelf niet
op en wij vinden dat misschien allemaal
evident, terwijl het helemaal niet zo evident is. Dus de volgende keer dat ik mijn
nagels ga lakken, ga ik wel aan Leentje
en Indira denken die toen zo blij waren.
Er worden natuurlijk veel kleine dingen voor onze bewoners gedaan,
maar aan de andere kant realiseren
we hier ook wel wat grotere projecten. Op 28 juni 2017 mochten we u
bijvoorbeeld ook al welkom heten
in Ter Heide, naar aanleiding van
het Healthy Community project van
Special Olympics. Wat waren uw indrukken van dit project?
Wat Special Olympics doet, komt eigenlijk niet van de overheid maar echt
vanuit de privé. Zij bezorgen personen
met een beperking een paar dagen de
time of their life. Met een hoogtepunt,
met sportevenementen en medailles. Iedereen is dan winnaar. Ik vind het echt
chapeau wat Special Olympics doet, ook
al de vrijwilligers die daarbij aangesloten
zijn. Het feit dat Special Olympics ook bij
Ter Heide zat in juni ... Ik vind het heel
knap, samenwerkingen van bepaalde organisaties die de handen in elkaar slaan
om iets positiefs doen. Ik was ook heel
vereerd dat ik in juni mocht langskomen.
Ik was hier toen maar een paar uurtjes,
maar had toen al het gevoel dat ik wel
wou terugkomen. Op de een of andere
manier heeft mij dat wel geprikkeld, mijn
aanwezigheid daar. Je zag daar hoe het
personeel en de organisatie echt leven
voor deze mensen met een beperking.
Ter Heide is niet zomaar een organisatie
die iets moét doen voor personen met
een beperking. Er zit meer achter die
muren. Vandaar dat ik het gevoel had

dat ik daar wel eens wat meer van wou
komen proeven en stage komen lopen.
Die tweedaagse heeft mijn gevoel wel
bevestigd dat het hier echt een warm
nest is. Een thuis waar de bewoners centraal staan en waar dat ze echt als prinsen
en prinsessen worden behandeld ... als je
ze daarstraks in de jacuzzi zag! Het valt
mij hier ook wel op hoe de programma’s
ook allemaal individueel zijn aangepast.
Dat is iets dat eigenlijk nieuw is, waar alles heel individueel gelinkt wordt. Ergens
is dat ook wel normaal, want elke beperking is anders. Vandaar
dat ik de slogan van Ter
Heide ook heel mooi
vind: ‘waar iedereen
bijzonder is’. Dat heb
ik ook gemerkt. Je ziet
dat in verschillende
facetten terugkomen.
Elke beperking vraagt
naar een speciﬁeke
aanpak en hier had iedereen een individueel
dagprogramma. Wat je
dan ziet is dat ze ook
heel goed weten wat
ze willen. Dat vind ik wel ongelooﬂijk.
Hoe ervaart u nu, na deze twee dagen, de verschillende aspecten van
werken binnen Ter Heide? Is er een
moment dat er voor u uitspringt na
deze stage, een mooiste moment of
iets dat u gaat bijblijven?
Veel momenten, maar natuurlijk is mij wel
bijgebleven dat Ter Heide niet zomaar een
organisatie is. Vaak denk je vanuit het beleid: dat is een organisatie waar mensen
met een beperking verzorging krijgen.
Maar eigenlijk is het veel meer dan dat.
Het is echt een thuis. De mensen zien de
opvoeders ook bijna als hun familie. Het is
hier echt een hele grote familie. Dat is mij
echt heel hard opgevallen. Er waren ook
veel toffe momenten, maar natuurlijk blijft
het moment met Nicky mij zeker bij. Het
viel mij op hoeveel hij weet en hoeveel hij
vraagt. Ik kwam in Zonhoven toe en hij zei
“ah de regering is hier” en daarna “ken

jij ook die kletskop met zijn bril?”. Nadat
ik hem antwoordde dat ik Charles Michel
ook kende, vroeg hij of hij mij nog een
vraag mocht stellen: “Waarom loopt de
regering altijd weg als er camera’s zijn?” Ik
vond dat echt zalig. En als je ziet hoe enthousiast Leentje is, dan maakt dat je blij.
Je wordt daar heel warm van. Dat heb je
het gevoel dat dit hier gelukkige mensen
zijn en dat is allemaal dankzij iedereen hier
die daarvoor zorgt. En daar kunnen wij
vanuit het beleid alleen maar heel nederig
over zijn en dank u voor zeggen.

Dus de theorie wordt in de praktijk
goed uitgewerkt?
Meer dan goed, moet ik zeggen! Ik denk
dat de praktijk beter is dan de theorie.
Hier toch, in Ter Heide. Ik vond ook de
huizen heel proper. Ik vond het eigenlijk
allemaal zeer net en proper en het eten is
heel lekker. En dat is ook wel belangrijk.
Eten is een sociaal gegeven. Ik vind toch
wel dat er hier in Ter Heide speciaal op gelet wordt dat het eten ook lekker is, want
ik denk dat de bewoners heel kritisch zijn.
Terecht ook. En zo veel activiteiten dat er
hier zijn! Ik sta daar echt van versteld. Allemaal heel verscheiden en aangepast aan
iedere beperking. Op zich vind ik dat heel
goed, maar dat wil ook zeggen dat je daar
als organisatie personeel voor moet inzetten en dat is bewonderenswaardig. Vandaar dat hier de mensen centraal staan.
Kari Feys,
verantwoordelijke communicatie a.i.

Medewerker in de kijker
Dorien Feytons
Hallo allemaal! Ik ben Dorien Feytons en sinds 24 juli 2017 ben
ik in dienst als maatschappelijk werker in de woonbuurten Eik en
Linde, ter vervanging van Sara Lieben. Tot ongeveer half maart zal
ik hier voltijds tewerkgesteld zijn om de ouders en familieleden
van de deze woonbuurten te ondersteunen waar nodig en zal ik
fungeren als brugpersoon tussen Ter Heide en de ouders/familieleden van de bewoners die in woonbuurt Eik of Linde verblijven.
Ik ben dit schooljaar afgestudeerd als maatschappelijk werker
aan hogeschool PXL Hasselt. Ik heb tijdens deze opleiding mijn 2
stages in Ter Heide Zonhoven gelopen. Hierdoor heb ik al kennis
kunnen maken met alle woonbuurten van Zonhoven: Berk-Spar,
Woonerf, Dagcentrum, Eik en Linde. Ik was dus ook erg blij toen

ik de kans kreeg om deze vacature in te
vullen. Elke woonbuurt heeft zijn eigen
charmes en ik kijk ernaar uit om de bewoners van woonbuurten Eik en Linde
beter te leren kennen. Ik vind het alvast een erg groot pluspunt dat wij, als
maatschappelijk werkers, ook worden
ingezet tijdens de activeringsmomenten. Zo leer je de bewoners ook buiten
de leefgroep kennen. Ik ben erg benieuwd welke uitdagingen
er gedurende deze periode nog op mij af zullen komen. Alvast
bedankt iedereen voor het warme onthaal!

Lisa Koninx
Hallo iedereen, mijn naam is Lisa Koninx. Ik ben 21 jaar en ben
sinds juli 2017 beginnen werken in Berk 2. Ik studeerde voor
verpleegkundige en heb zo tweemaal stage kunnen lopen in
de Berk. Normaal zou ik in augustus vakantiewerk doen in Ter
Heide, maar door een tijdelijke uitvalling van een collega werd
ik gevraagd om haar te vervangen. Wat ik met open armen
aangenomen heb!
Ik kom uit een gezin van vier en heb een lieve hond. Mijn hob-

by/sport is paardrijden en wanneer ik
in het weekend tijd heb, doe ik ook
mee aan wedstrijden. Verder hou ik
van lekker eten en een leuke babbel
met vriendinnen. Hopelijk komt het
snel weer goed met mijn collega, maar
toch hoop ik nog lang in Ter Heide te
mogen blijven.

Nieuwsgierige neus ...
In deze editie van Ter Heide nieuws stelt Sonja Holsteyns, medewerker onderhoud Zonhoven, haar ‘nieuwsgierige neusvraag’ aan Tony Antheunis, activeringscoördinator campus Zonhoven. Tony mag op zijn beurt in
december de rollen omdraaien en een vraag stellen aan een andere collega.
Sonja: Tony, we zien jou vaak ﬁetsen met de bewoners en de
vrijwilligers. Maar wat houdt jouw job eigenlijk allemaal in?
Tony: Ofﬁcieel heet mijn functie ‘activeringcoördinator campus
Zonhoven’. Een hele mond vol. In tegenstelling tot wat vele mensen
denken, doe ik toch iets meer dan alleen maar ﬁetsen. Een groot
deel van mijn tijd besteed ik aan het werven en begeleiden van
vrijwilligers. Met ongeveer 45 vrijwilligers in Zonhoven is dit toch
wel een hele organisatie. De meeste vrijwilligers zijn ingeschakeld
bij de activering. Mijn doelstelling is om uiteraard zoveel mogelijk
bewoners te betrekken bij deze vrijwilligerswerking. Ik probeer er
ook voor te zorgen dat alles goed geregeld is. Mijn eerste werk bij
het ﬁetsen is om ervoor te zorgen dat elke vrijwilliger een ﬁets en
een bewoner heeft om mee te ﬁetsen. Het in orde houden van de ﬁetsen mag in dit verhaal niet onderschat
worden. Gelukkig krijg ik hierbij veel hulp van Walter
Baeten. Zelf vind ik het belangrijk dat de vrijwilligers
graag naar Ter Heide komen, dat ze tevreden zijn en
tevreden blijven. Zo blijven ze terugkomen en nemen
ze Ter Heide op een positieve manier mee naar de
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Zonhovense gemeenschap en ver daarbuiten.
Verder sta ik in voor de organisatie van grote activiteiten op de campus Zonhoven. Zo is er de jaarlijkse carnavalstoet, het schlagerfestival, het frietenfeest, zijn er de muziekcafés, de ﬁlmnamiddagen,
de sinterklaasshow ... Naast dit alles ben ik ook de verantwoordelijke van de feestzaal. Ik beheer de sportzaal, de snoezelruimte, de
gewone en elektrische ﬁetsen en de ﬁetsenstalling. Verder regel
ik ook de externe zwembeurten en zetel ik als afgevaardigde van
campus Zonhoven in de redactieraad van Ter Heide nieuws en in de
werkgroep personeelsfeest.
Sonja: Onlangs ben je ﬁere opa geworden. Dat
doet toch wat met een mens, hé?
Tony: Dat mag je inderdaad wel zeggen. Ik ben
echt wel een ﬁer ‘vake’ van een ﬂinke jongen,
Loïc genaamd. Ik wist niet dat grootvader worden
zoveel emoties bij een mens kon losweken. Ik had
dat wel al eens horen zeggen, maar je weet pas echt
wat het betekent als je het zelf mag meemaken.

Gezellennieuws

LRV Pegasus ruitertornooi t.v.v. van Ter Heide
Op 20 augustus 2017 organiseerde de Landelijke Rijvereniging Pegasus (LRV) een feestelijk ruitertornooi ten voordele van Ter Heide. Al ruim 30 jaar lang mogen we spreken van een ﬁjne samenwerking.
LRV Pegasus is een door Sport Vlaanderen
erkende ruitervereniging en wordt gedragen door vrijwilligers op alle niveaus. Het
accent binnen LRV ligt op het ‘democratisch’ paard- en ponyrijden en het toegankelijk en laagdrempelig maken van deze
sport. Het gaat om zuivere liefhebberssport en vrijetijdsbesteding.
LRV Pegasus Houthalen richt driejaarlijks
een ruitertornooi in, waar minstens 500
paarden, samen met hun ruiters en amazones, hun beste beentje voorzetten om
selectiepunten te vergaren om deel te
kunnen nemen aan het provinciaal en nationaal kampioenschap. Traditioneel wordt
een deel van de opbrengst van dit tornooi
geschonken aan Ter Heide, zodat de bewoners aan hypotherapie kunnen doen.
Mia Mertens, administratief medewerker
centraal secretariaat

Sylvain Alberghs stapt Dodentocht voor Ter Heide
Op vrijdagavond 11 augustus 2017 begon Sylvain Alberghs voor de zevende maal aan de Dodentocht. De
zevende keer mocht het al wat specialer zijn en daarom besloot hij er een sponsortocht aan te koppelen. De
opbrengst hiervan ging naar campus Tongeren.
Met de oproep om hem te sponsoren
voor een minimumbedrag van 0,10 EUR
per kilometer, begon Sylvain aan de lange
wandeltocht. De Dodentocht staat erom
bekend dat deelnemers de route van 100
km binnen de 24 uur moeten uitlopen.
Deze zware beproeving was Sylvain al 6
keer gelukt en ook deze editie was het zijn
doel. Zijn voortgang was te volgen via de
website van de Dodentocht. Deze inspanning bleef niet onbeantwoord. Het initiatief bracht maar liefst 1 600 EUR op, waarvan Sylvain persoonlijk de cheque kwam
overhandigen in campus Henisberg.

Gezellennieuws

Opbrengst sinterklaasvoorstellingen
naar Ter Heide
Vzw Slecht Weer Vandaag steunt elk jaar op een originele manier een goed doel dat met kinderen te maken heeft.
Dit jaar schenken ze daarom de opbrengst van hun sinterklaasvoorstellingen aan Ter Heide.
Slecht Weer Vandaag is een groep vrienden die hun jaarlijks project omschrijft
als een uit de hand gelopen hobby.
De naam van de vzw verwijst naar het
paard van Sinterklaas.
De groep uit Niel-bij-As voert dan ook
telkens rond de Sinterklaasperiode een
aantal toneelvoorstellingen op bij particulieren en bedrijven. De opbrengst
daarvan schenken ze telkens aan een
goed doel dat zich focust op of te maken heeft met kinderen. De succesvolle
voorstellingen van dit jaar brachten
maar liefst 2 000 euro op.
Het goede doel dat dit jaar een cheque

mocht ontvangen van
voorzitter Marc Verrijsen
en burgemeester Seurs,
is Ter Heide Genk, meer
bepaald
woonbuurt
Oase. Huis 1, 2, 3 en 4
zullen hiervan kunnen
meegenieten om nieuw
speelgoed, snoezelmateriaal en dergelijke aan
te kopen.
Cindy
Vanspauwen,
leefgroepmedewerker
woonbuurt Oase

Sprokkelnieuws
“Een mooi pakske”
Al toen de beslissing viel om de was extern te laten gebeuren,
werd druk nagedacht over aanpassingen aan de werkkledij van
het personeel. Na wat onderzoek besliste men om de oude kledij
te vernieuwen. De vervanging van de kledij werd gespreid over
meerdere jaren om ook de kosten wat te kunnen verdelen.
In 2017 kregen de medewerkers grootkeuken en de technische dienst
nieuwe outﬁts. In 2018 volgen de medewerkers van het onderhoud
en de zorg. De nieuwe tenues worden zo goed mogelijk afgestemd
op het gebruikscomfort van het personeel. De technische dienst kreeg
zo niet enkel comfortabele werkbroeken en polyvalente jassen, maar
ook een totaallook met bijpassende T-shirts en ﬂeecen. Voorlopig zou
tv-stylist Jani echter nog niet tevreden zijn met dit totaalplaatje, want
momenteel lopen de medewerkers van de technische dienst nog rond
met de verkeerde kleur broek, door een foutje van de leverancier.
Later op het jaar wordt deze modemisser goedgemaakt en kunnen ze
met een gerust hart de juiste broek dragen.
De keukenmedewerkers die al jaren in het wit rondliepen, gaan sinds
kort door het leven in zwarte outﬁts opgeﬂeurd met een appelgroen
detail. En dat viel in de smaak. Het keukenteam van Borgloon stuurde al een bedankje voor de nieuwe werkkledij en liet weten blij te
zijn met het “mooi pakske”.

In memoriam
Marc Neven, bewoner Brik 4

13 november 1956
26 juni 2017
Liefste Marc,
Je mocht samen met je broers opgroeien in
een betrokken en warm gezin. Je verbleef
in Wijchmaal en in De Richter in Genk om
daarna op je 24ste te verhuizen naar Ter
Heide Zonhoven, waar je een tijdje woonde
op het Woonerf. Bij de opening van Brikhof
verhuisde je naar Brik 2 om uiteindelijk je

thuis te vinden in Brikje 4.
Je was iemand die graag net was, elke ochtend ﬁer op je mooie hemd of je nieuwe
broek. Complimentjes geven aan het personeel was ook typerend voor jou en natuurlijk hoorde daar vaak een kus of een
knuffel bij. Met je micro en je dansmoves
stond je altijd op de eerste rij; je kon echt
de show stelen en iedereen entertainen. Je
kon ook met volle overtuiging “Lang zal ze
leven” zingen. Dat gaan wij toch wel missen.
Je was een STVV-supporter in hart en nieren. Vorig jaar ben je zelfs nog naar een
match gaan kijken. Wat had je daarvan genoten! Want dat kon je wel: genieten. Regelmatig dronk je ’s avonds een glaasje wijn
met Dot voor de tv of een pintje op café. Je
keek ook altijd uit naar de weekendjes bij
je broer Jozef of bij Gisela en kon er daarna
zo enthousiast over vertellen.
In mei 2014 genoot je volop van een mengkamp, maar daar veranderde je leven plots
door een CVA. Een verlamming van je rechterlichaamshelft zorgde voor een grote stap
achteruit in je zelfstandigheid. Je moest je
verplaatsen in een rolstoel en alles ging niet
meer zoals jij wou. Samen met het verlies

van je broer Jozef heb je toen heel diep gezeten. Toch maakte je van alles het beste
en hadden wij bewondering voor je vechtlust om zoveel mogelijk nog zelfstandig te
doen. Je keek uit naar de bezoekjes van je
schoonzus Viviane en je andere broer Luc
samen met Jenny en Nadia.
Maar toch zagen we jou de laatste jaren
alleen steeds verder achteruitgaan. Je was
vaker ziek, had moeite met je stapoefeningen, at moeilijker. Je trok je steeds vaker
terug op je kamer en toonde in nog weinig
dingen interesse. Je kon je wel nog steeds
uren bezig houden met je autootjes en kon
altijd genieten van een busuitstap of een
wandeling. Je hebt in april ook nog een
leuke tijd gehad op kamp met Brikje 1.
Maar vorige week heb je ons toch verrast.
Een dubbele longontsteking ten gevolge
van een bacterie maakte je ineens heel erg
ziek. Omringd door familie en collega’s namen we stilletjes afscheid van je.
Plotseling ging je van ons heen, nu staan
wij hier alleen. Onuitsprekelijk is ons verdriet, maar wij vergeten je niet. Rust nu
maar zacht, lieve Marc.
Brik 4

Claudine Groenen, bewoonster Eik 2
Lieve Claudine,

28 december 1948
5 september 2017

In 1981 heeft mama de zorg over jou overgedragen aan Ter Heide. Na een lange periode in Linde 2 kwam je in 2012 in Eik 2
terecht. Je was ons ‘bonneke’, onze deugniet, ons gek trientje, onze poppemie. Je
bent net geen 69 jaar mogen worden. De
dag dat je deze leeftijd bereikt, zullen we
er hier zeker eentje op drinken, want voor
feestjes stond je altijd op de eerste rij. Kofﬁe drinken was jouw favoriete activiteit.
De momenten dat je zei “frieten worst”
of “pannenkoek siroop” zullen we nooit
vergeten!
We hebben jou altijd gekend als een sterke
en dappere vrouw. De laatste tijd was het
echter je lichaam dat niet altijd meer mee

wou ... Je bent nu heel onverwachts stilletjes
van ons heengegaan, maar het verlies valt
ons zwaar. Hopelijk gaat het je goed daar!
‘Daar’ is waar alle mooie sterren samenkomen en altijd in onze gedachten blijven! We
geven je papier en baby Anna mee. Zo zullen we jou altijd blijven herinneren.
Dikke knuffels van ons allemaal. We gaan
je missen! We love you baby.
‘Als een regenboog vol kleur
als een zonnetje
heel fel
een herinnering
zo dierbaar
in gedachten
geen vaarwel.’
Eik 2
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Personalia
Geboortes
Ebe, zoontje van Jolien Coemans
(leefgroepmedewerker Brik 4, Borgloon)
en Robin Migalski

Kian, zoontje van Kim Vandormael
(hoofdopvoedster Huis 6, Genk) en David Beerden (hoofdopvoeder Linde 4)

Elias, zoontje van Niké Mertens
(zorgcoördinator woonbuurt Eik,
Zonhoven) en Tim Verhoeven

Mila, dochtertje van An Lodewijckx
(leefgroepmedewerker Brik 3, Borgloon)
en Marco Hoebrechts

Hanne, dochtertje van Esther Noels
(hoofdopvoedster Berg 7, Tongeren)
en Jeroen Vanaubel

Nand, zoontje van Severien Lardaux
(zorgcoördinator woonbuurt Berk/Spar)
en Steven De Raeve

Lynthe, dochtertje van Shana Krings
(leefgroepmedewerker Eik 3, Zonhoven)
en Mark Vandeberg

Huwelijk
Caroline Smets, leefgroepmedewerker
Meers 1, Borgloon
huwde met Rudi Waegemans

Liesbet Loyens, leefgroepmedewerker
Berg 6, Tongeren
huwde met Johan Leesen

Ilse Sourbron, leefgroepmedewerker
Henis 3, Tongeren
huwde met Roger Jochems

Marina Maes, leefgroepmedewerker
Huis 4, Genk
huwde met André Hamakers

Birgit De Bie, verantwoordelijke
grootkeuken
huwde met Tom Basstanie

Overlijdens
Claire Eertmans
zus van Hilda Eertmans
(verpleegkundige woonbuurt Linde,
Zonhoven)
Claudine Groenen
bewoonster Eik 2, Zonhoven
François Withofs
vader van Jos Withofs
(bewoner Woning 41, Zonhoven)

Harie Hertogen
vader van Chretien Hertogen
(verantwoordelijke informatiebeheer)

Maddy Heleven
moeder van Christa Houben
(leefgroepmedewerker Spar 3, Zonhoven)

Irma Nijst
moeder van Hilda Eertmans
(verpleegkundige woonbuurt Linde,
Zonhoven)

Theodoor Banken
vader van Pascal Banken
(bewoner Henis 4, Tongeren)

Marc Neven
bewoner Brik 4, Borgloon

Nieuwe medewerkers
Sinds juni 2017 zijn een aantal nieuwe medewerkers Ter Heide komen versterken. De volgende personen heten we dan ook
van harte welkom in onze organisatie:
Cindy Delvaux
Danielle ALberghs
Dorien Feytons
Glenn Stappers
Ille Dries
Lailah Vanderstraeten
Lars Morren
Linda Bertrand
Lisa Koninx
Michel Geerts
Pieter Klaps
Roxanne Stalling
Silke Brebels
Sonja Loos
Veerle Neven
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medewerker onderhoud
leefgroepmedewerker DC
maatschappelijk werker woonbuurt Linde
leefgroepmedewerker Huis 1
ergotherapeut woonbuurt Brikhof
leefgroepmedewerker Berg 7
medewerker grootkeuken
leefgroepmedewerker Linde 2
leefgroepmedewerker Berk 2
leefgroepmedewerker Linde 5
leefgroepmedewerker Linde 5
leefgroepmedewerker Eik 3
leefgroepmedewerker Ven 2
medewerker personeelsadministratie
medewerker grootkeuken

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

Redactieraad
Redactie

Woordje van de redactieraad
De zomer is weer ten
einde. Binnenkort kunnen we opnieuw genieten van
het verkleuren van de bladeren, want
de herfst is in aantocht. Gelukkig
stopt de stroom van leuke activiteiten, mooie momenten en alledaagse
pleziertjes niet bij het einde van de
zomer. In elke editie van Ter Heide
nieuws bewijzen jullie weer alles op
alles te willen zetten om onze bewoners een zo leuk mogelijke tijd te
bezorgen. Zonder onze bijzondere
bewoners zouden er maar weinig
verhalen in dit tijdschrift staan, maar
zoals in het ‘Woordje van de Gebruikersraad’ al mooi werd omschreven,
zijn het de medewerkers en vrijwil-

nieuws

Ter Heide
IS
EN BIJZONDER
WAAR IEDERE

ligers die deze speciale momenten
mogelijk maken. We mogen in Ter
Heide dan ook trots zijn op zo veel
gemotiveerde creatieve mensen.
Niet alleen staan personeelsleden/ouders/vrijwilligers ... in voor het organiseren en begeleiden van leuke activiteiten, maar ze vinden ook steeds
weer de tijd om ze met iedereen te
delen via sfeervolle artikels. Hierbij
willen we jullie dan ook oprecht bedanken hiervoor.
We weten ook dat het om verschillende redenen niet altijd lukt om een
mooi artikel over die ene fantastische
uitstap of dat speciale moment te
schrijven. Daarom kan je de leden van
de redactieraad altijd inschakelen als
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reporter ter plaatse of hen telefonisch
verslag uitbrengen van een gebeurtenis. Het resultaat? Een artikel dat voor
jou wordt geschreven, waardoor je
toch nog andere collega’s op de hoogte kan brengen van wat er omgaat in
jouw woonbuurt of leefgroep.
Artikels en beeldmateriaal voor het
decembernummer van Ter Heide
nieuws mogen tegen 20 november
rechtstreeks bezorgd worden aan
kari.feys@terheide.be of aan de leden
van de redactieraad.
Genk: hilde.kubben@terheide.be
Zonhoven: tony.antheunis@terheide.be
Borgloon: cynthia.gilissen@terheide.be
Tongeren: guido.massonnet@terheide.be

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
Herdenkingsmis feestzaal campus Zonhoven: 7 november om 19.30 uur
Kienavond campus Borgloon: 17 november om 20.00 uur
Sinterklaasviering campus Zonhoven: 28 november
Sinterklaasviering campus Borgloon: 29 november
Sinterklaasviering campus Genk: 29 november
Sinterklaasviering campus Tongeren: 30 november
Kerstmarkt campus Borgloon: 15 december om 17.00 uur
Kerstviering campus Tongeren: 20 december om 13.30 uur
Kerstviering campus Zonhoven: 22 december om 14.00 uur
Ter Heide Movie Time: 23 december

