Een feestelijke dag
Binnenkort bij jou in de
buurt: de griep
Hoog bezoek in
woonbuurt Eik
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Hodi Tanzania
Tijdens mijn verlof viel mijn oog op de artikelenreeks ‘Hodi Tanzania’ van psychiater
Dirk De Wachter. Dirk De Wachter verwierf in Vlaanderen bekendheid door op
te komen voor kwetsbare mensen. Zijn onvoorwaardelijke geloof in de kracht van
mensen en zijn levensvisie dat we moeten leren leven met imperfectie en ongebalanceerd zijn inspireren mij elke dag.
Verhaal van Hans
Hodi betekent in het Swahili “Mag ik binnenkomen”. Deze vraag stelde Dirk De
Wachter in Tanzania, waar hij projecten
van Child–Help bezocht rond spina bifida
en hydrocefalie. Tijdens één van zijn bezoeken maakt hij kennis met Hans. Hans
is 39 jaar oud en heeft spina bifida. Zijn
ouders dachten dat hij niet lang na zijn
geboorte zou sterven. Maar hij bleef als
bij wonder leven en kon op tijd de nodige
medische zorgen krijgen. Zijn ouders geloofden in zijn mogelijkheden, zodat hij
een opleiding tot schoenmaker kon volgen. Hij bleek een handige man te zijn die
mede door zijn goede sociale vaardigheden een respectvolle plaats kon veroveren
in de gemeenschap. Hij leerde een vrouw
kennen en is nu vader van een flinke zoon
van drie jaar.
Geduld, aanvaarding, hoopvol
doorzetten en maatwerk
Toen ik het verhaal van Hans las, moest ik
meteen aan Ter Heide denken. Ik vergelijk
Ter Heide met de familie van Hans. Zoals
de ouders van Hans, geloven wij ook sterk
in de toekomstmogelijkheden en kansen
van mensen. Geloven in mensen kan het
verschil maken. Groei, ontwikkeling en het
overwinnen van tegenslagen
vallen bij ons ook samen met
geduld, aanvaarding, hoopvol doorzetten en maatwerk.
Principes die voor de ouders
van Hans evident zijn, maar
niet meer in onze westerse
samenleving. Ik ben dan ook
heel fier dat wij binnen Ter
Heide deze principes koesteren en elke dag tot leven laten komen. Ter Heide wil een
hechte en warme familie zijn
met een liefdevolle en professionele omkadering. Deze
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omkadering vormt een veilige voedingsbodem waarop leven zich kan ontwikkelen.

www.mijnondersteuningsplan.be
Vanuit het geloof in onze bewoners wordt binnen Ter Heide op regelmatige tijdstippen nagedacht over hun toekomst en wat nodig is om
die toekomst te realiseren. We doen dat samen
met de ouders. Bij het lezen van het tijdschrift
ST*RK van het VAPH stuitte ik op het online instrument www.mijnondersteuningsplan.be.
De website helpt je om na te denken over
je leven, je doelen en de ondersteuning die
je hiervoor nodig hebt. Misschien eens interessant om de tool te doorkruisen en als
hulpmiddel te gebruiken om toekomstgerichte vragen te beantwoorden.
Geslaagde vakantie
Wanneer ik timmer aan mijn voorwoord is
de vakantie al halfweg. Ik heb veel actie,
bedrijvigheid, samen ondersteunen en samen genieten gezien. Langs deze weg wil
ik iedereen van harte danken voor de geslaagde vakantie. De batterijen zijn terug
opgeladen. We kunnen er samen terug
tegenaan.
Paul Geypen
Algemeen directeur

André Vanmuysen met pensioen
In 1978 startte André Vanmuysen zijn werkcarrière in de zorgsector bij onze noorderburen. 24 maart 1980
is de heuglijke datum dat André in Ter Heide begon. Daar droeg hij lange tijd de titel ‘wijkverantwoordelijke’ en
leidde hij het morgenrapport. Vanaf dag één deed hij alles met volle overtuiging en dit heeft hij 39 jaar volgehouden, met een recordminimum aan ziektedagen.
Bewoner centraal
Van bij de opening van het Brikhof in
1996 was André de constante en mannelijke drijfkracht. André had een duidelijke visie: de bewoner staat centraal
en iedereen werkt leefgroepondersteunend. Deze visie was steeds de basis van

Opoffering
André heeft vele avonden en weekends
in het Brikhof doorgebracht: geen kaartavond, carnaval, Gotemse stratenloop,
Sintavond, kerstmarkt, Pattondrive ...
was hem teveel. Bij activiteiten ‘offerde’
hij zichzelf steeds op om als laatste de
deuren te sluiten. De weg naar huis bleek
daarna niet steeds even kort te zijn.
Fun facts
André probeerde ook jarenlang een netwerk rond het Brikhof uit te bouwen. Hij
zorgde onder andere voor een warme
ontvangst van vrijwilligers. Nog een aantal leuke anekdotes om mee te geven:
• Die ochtend dat André ’s morgens onder begeleiding van een politiecombi
naar het werk kwam.
• De klacht over gierende banden ’s nachts.
• De telefoontjes naar het onthaal om te
vragen of André aan zijn ronde ging
starten.
• Zijn Mega Mindy-outfit, waar iedereen
nog steeds jaloers op is.

de beslissingen die hij nam en de richting
waarin hij het Brikhof aanstuurde. André
had een warm hart, maar na zijn avonturen met het dierenpark in Genk en het
paard in het Brikhof, waren dieren niet
meer welkom.

• Hoe hij zijn midlifecrisis inruilde voor
een fietsvergoeding.
• Hoe zijn kleinzoon zorgde dat André
ook op professioneel vlak zachter werd.

• Hoe niets zijn standvastigheid kon
doen wankelen ... Behalve misschien
iets om te smullen.
• Het gezondheidsdieet van André: sardienen op donderdag en elke dag een
appelsien bereid met de Tupperware
appelsienenschiller.
André, je vrijwilligersfiche ligt al klaar.
We zullen je op dezelfde warme manier
onthalen als jij met je voorgangers deed.
P.S.: Jan wil zo graag nog eens een
eclairtje met je delen.
Het Brikhof
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Marleen Cordens met welverdiend pensioen
Na 31 juli 2019 mocht Marleen Cordens, medewerker onderhoud Borgloon, zich officieel gepensioneerd
noemen. De bewoners en medewerkers van Brik 3 namen afscheid van een fijne collega.

Ons Marleen,
het is definitief: vanaf 1 augustus is het hoofdstuk afgesloten.
Ons Marleen gaat met pensioen.
Marleens vaste stek was Brikje 3.
Elke dag stond ze voor ons klaar met hart en ziel.
Nooit slechtgezind, altijd vrolijk.
De bewoners zaten in jouw hart;
je kende ze heel goed ook al zijn ze heel apart.
Ze mochten je helpen hier en daar; dit vonden ze fijn, echt waar.
Ook wij, collega’s en ouders, gaan je missen,
maar je verdient nu tijd en rust om te genieten.
We gaan jou zeker niet vergeten en weet: op Brikje 3
mag je altijd langskomen met je Coca-Cola Zero en chocolaterie.
Marleen het ga je goed!
Kussen van je bewoners en collega’s van Brikje 3

Bake Off in ‘t Ven
Tijdens de zomerperiode staan de bewoners en medewerkers van ’t Ven niet stil! Ook de afgelopen maanden vonden heel wat leuke activiteiten plaats, zoals de ‘bake off’. Net zoals de amateurbakkers van Bake
Off Vlaanderen namen de leefgroepen van ’t Ven het tegen elkaar op om de mooiste taart te versieren.
Het werd een spannende (en lekkere) opdracht!
Vrolijke vakantietaarten
Voor de bake off kreeg elke leefgroep
van ’t Ven een basiscake die ze mochten
versieren. De opdracht was om deze om
ter mooist te versieren met verschillende soorten toppings: pudding, banaan,
chocolade, suikerglazuur, chocolade
kruimels of gezonde versieringen. Alle
leefgroepen zaten boordenvol creatieve
ideeën. Misschien kwam dat wel door
de koksmutsen waar alle medewerkers
mee rondliepen? We kregen heel vrolijke vakantietaarten die er niet alleen lekker uitzagen, maar ook nog eens goed
smaakten.
De bewoners genoten er heel erg van
om te kiezen wat ze op hun taart wilden.
Ook de sfeer zat helemaal goed! De strijd
om de best versierde taart maakte het
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allemaal nóg leuker. De kinderen
mochten natuurlijk ook de verschillende toppings voorproeven
terwijl de taarten werden versierd.
Zo kozen ze alleen de allerlekkerste
ingrediënten voor hun taart.
Het oordeel van de jury
Een neutrale partij (Lily Leten)
moest nadien beoordelen welke
taart het best versierd was. Naar eigen zeggen is ze daar een paar kilo
van bijgekomen. Alles voor onze bewoners! Lily moest de taarten goed bestuderen. Zo duurde het even voor ze besefte dat de letters die op sommige taarten
stonden eigenlijk de eerste letters van de
voornamen van bewoners waren.
Ven 1 werd uiteindelijk gekroond tot

winnaar. Hun zomertaart met hartjes zag
er zeer mooi uit en ook de smaak was
heel lekker. Alle bewoners kregen na
deze wedstrijd een diploma en de taarten werden lekker opgesmuld door alle
deelnemers.
‘t Ven

Hoog bezoek in woonbuurt Eik: de CARMA-helden!
’s Avonds kijken we graag naar de politie op tv, maar ze in het echt ontmoeten zou nog leuker zijn. Niet
enkel voorbij zoevend op de moto zoals wanneer ze de carnavalstoet begeleiden of aan een rood licht.
Nee, deze keer wilden we eens in een politieauto zitten, de zwaailichten opzetten en echte handboeien
aanhebben. Onze opvoedsters wilden ons ook wel even als ‘echte Helden van Hier’ zien. Dus regelden ze
voor de hele Eik een echte ‘meet & greet’!
Een quad en een combi
Nerveus wachtten we af, tot de dag eindelijk daar was. Gepakt en gezakt met
ons speelgoedwapen en de politiepet
stonden we op de uitkijk. En daar waren
ze … een quad en een politiecombi. Ze
kwamen het terrein oprijden, de poort
van Eik 1 vloog open en de quad stopte met zwaailicht op ons terras!
Onwerkelijk maar waar, twee stoere
inspecteurs, Luis en Jef, stapten in uniform uit hun voertuig. We waren verbouwereerd, wisten geen blijf met ons
enthousiasme! Ze waren er gewoon, in
het echt!
Tijd voor actie
Natuurlijk wilden we eens op de quad
zitten, de sirene aanzetten, voelen aan

het pistool, de helm opzetten … Wat
een beleving! Het werd helemaal TE
GEK toen we in de combi mochten zitten, door de microfoon mochten praten
en zelfs Ter Heide Zonhoven mochten
opschrikken door een ritje te rijden met
de zwaailichten aan. (Wat een geluk
dat Ludo iedereen op de hoogte had
gebracht dat we zo’n hoog bezoek kregen; het zou anders wat geven.)
Helden van hier
Iedereen genoot op zijn manier. En wij?
Wij waren op dat moment ook even de
‘Helden van Hier’. De inspecteurs hadden zelfs cadeautjes voor ons bij: een
dvd van het programma ‘Helden van
Hier’ en voor elke bewoner een sleutelhanger. Die krijg je normaal gezien

alleen na een politiecontrole, maar we
werden zo ook goedgekeurd (oef).
Na een groepsfoto, een tasje koffie met

de nodige koekjes … wuifden we meer
dan tevreden Luis en Jef uit. Zodat ze
weer boeven kunnen vangen en boetes
uitschrijven. Wat hebben we een topnamiddag gehad, waar we nog lang
over praten en aan terugdenken, elk
op zijn eigen manier. Ik ga alvast goed
slapen en al mijn vrienden die er waren
ook.
Bewoner Nicola,
(geschreven door Marijke Janssens, Eik 1)
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Berk 1 op uitstap naar de Daalhoeve
Op 6 augustus 2019 trokken we met z’n allen richting Maastricht
om ‘Boerderij Daalhoeve’ te bezichtigen. We kozen voor de Daalhoeve
omdat dit een gratis en rolstoelvriendelijke kinder- en zorgboerderij is.
Het werd een topdag voor onze bewoners.
We werden zeer vriendelijk onthaald
en hebben eerst genoten van een lekker hapje en drankje. Pluspunt: het eten
en drinken in boerderij Daalhoeve kan
je kopen aan zeer democratische prijzen. Daarna was het tijd om het parkje
te bezichtigen. Het was fijn dat je hier

vrij dichtbij de dieren mag komen. Als
ze dit toelaten, mag je de dieren ook
aanraken. De dag is omgevlogen en de
bewoners hebben er zeker van genoten!
Ajecha Slechten, leefgroepmedewerker
Berk 1

De wens van…
3 bewoners van campus Borgloon vertellen je hier graag hun wensen. Ben jij of ken jij iemand die deze in vervulling kan laten gaan? Neem dan zeker contact op met hun leefgroep! In december is het de beurt aan campus
Tongeren. Ken jij een bewoner van woonbuurt Henisberg met een kleine of grote wens? Stuur dan zeker een
mailtje naar de leden van de redactieraad. Samen proberen we ervoor te zorgen dat hun wens in vervulling gaat.
De wens van Ghislain
Hallo, ik ben Gus. Ik ben geboren in 1973 en woon in Brik 2. Mijn favoriete activiteit is bloemen plukken,
maar meer nog hou ik van dieren. Ik kan nog dágen navertellen over de hondjes van mijn zus als ik bij
haar op bezoek ben geweest. Wil jij mij, samen met je trouwe huisdier, af en toe een bezoekje brengen?
Misschien kunnen we dan ook even een hondenwandeling maken hier in de buurt. Als jij dit ziet zitten,
mag je mijn begeleidsters contacteren op het nummer 012 260 852.
Groeten, Gus

De wens van Jo
Hallo, ik ben Jo, een man van 46 jaar en ik woon in Brik 1. Ik ben graag op mezelf en in mijn
dagbesteding staat passief beleven centraal. Ik ben blind, maar als er ergens een radio op staat,
word ik daar steevast door aangetrokken. Ik kan enorm genieten van muziek en zeker van Vlaamse
Schlagers. Ben jij muzikaal aangelegd of heb je een bandje? Dan zou ik ervan genieten als jij eens
een namiddag bij mij in de groep een optreden wil geven. Heb jij zin om mij de dag van mijn leven
te bezorgen? Geef mijn begeleiders dan zeker een seintje op 012 26 08 51.
Groetjes, Jo

De wens van Luc
Hallo, ik ben Luc. Ik ben een ouder wordende man van 60 en ik woon in Brik 4. Vroeger, bij mama en
papa, woonde ik ‘op de buiten’ en ik genoot ervan om met de kruiwagen te rijden. Ik glunder als ik met
de bus weg kan en ik bewaak het wagenpark van Brikhof met plezier. Rijden met een tractor is pure
nostalgie voor mij. Heb jij een tractor en zie je het zitten om af en toe een ritje met mij te maken? Dan
mag je mijn begeleiders in Brik 4 contacteren op het nummer 012 26 08 54. Ik kijk ernaar uit om jou in
het Brikhof te zien binnenrijden!
Groeten, Gus
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Op uitstap naar de alpacaboerderij
Eindelijk dinsdag! Ik zie dat op het weekschema de bus staan ingepland. Benieuwd wat we vandaag gaan doen.
Het is buiten 34 graden, dus hopelijk wordt het een rustige dag. Tijdens het ontbijt hoor ik de opvoedsters
praten over ‘alpaca’s’. Geen idee wat ze hiermee bedoelen.
Een lange busrit
Eens we voltallig zijn, kunnen we vertrekken met de bus. De busrit is niet van korte
duur. We komen aan in het Theatercafé
in Bocholt. Daar kies ik voor een goeie
lasagne. De rest van de jongens smult
ook lekker mee! Nadat ons eten gezakt
is, kunnen we verder.
Kennismaken met alpaca’s
We komen aan bij een boerderij. In de
verte zie ik beestjes lopen. Een mevrouw
komt ons welkom heten en vertelt fijn in

de schaduw over de beestjes die we zien
lopen. Die beestjes blijken de ‘alpaca’s’ te
zijn. Na de uitleg mogen we binnen in de
stal. Daar mag ik eindelijk de alpaca’s aaien. Maar aan aaien heb ik niet genoeg. Ik
neem de alpaca’s stevig vast en een dikke
kus kan er ook van af! Toch moeten de
opvoedsters mij af en toe intomen omwille van mijn enthousiasme.

wat aaien. Alle andere jongens van Woning 41 zijn tevreden. Na het vele knuffelen en de enorme warmte, gaan we
daar op het terras nog iets lekkers drinken. Daarna is het terug in de bus en naar
Ter Heide. Wat een leuke dag! Intussen
droom ik er al van dat er ooit alpaca’s in
het Woonerf zullen rondlopen. Ik ben benieuwd!

Afsluiten van een leuke dag
Eens uit de stal mogen we de weide op,
tussen de alpaca’s wandelen en ze nog

Johan, bewoner Woning 41
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Geniet van je pensioen, Jaak!
Hier zijn we weer … om de volgende in de rij uit te wuiven. Jacobus (roepnaam: Jaak) Cornelissen verlaat
ons om te genieten van zijn pensioen. Jaak, het ga je goed. Geniet van je welverdiend pensioen!
Carrièreverloop
In 1976 begon Jaak met werken bij
bouwbedrijf Daniels in Peer. Na 6
jaar maakte hij een eerste carrièreswitch en werd hij ploegbaas bij Daniels (na een naamsverandering: NV
Danibo). Hij heeft het daar 16 jaar
volgehouden. In 1992 is hij na het
faillissement van NV Danibo overgestapt naar bouwwerken Smeets in
Peer als allround bouwvakker. Jaak

begon zijn carrière binnen Ter Heide
in september 2004.
Familie en hobby’s
Jaak is gehuwd met Mia en kreeg 2
schatten van dochters: Karen en Elke.
Die zorgden op hun beurt weer voor
3 kleinkinderen: Niels, Thomas en
Lucie. Na het werk is Jaaks grootste
passie tennissen. Al jaar en dag is hij
actief bij TC De Krekel in Peer, waar

hij de functie van scheidsrechter, Interclubleider & bestuurslid verantwoordelijk voor infrastructurele werken voor zijn rekening neemt. Jaak is
ook al Limburgs Kampioen geworden
bij de tennis.
Als verantwoordelijke van het cafetaria moet hij ook zorgen dat er personeel en middelen beschikbaar zijn
voor de goede werking van de club.
Daar kruipt toch wel wat tijd in. Zeker
als je weet dat er meer dan 600 leden
zijn en er tijdens de zomermaanden 2
cafetaria’s in gebruik zijn. Het grote
voordeel is dan ook weer dat Jaak altijd als eerste de tornooibiertjes mag
proeven. Dat doet hij dan ook zeer
plichtsbewust.
Afscheid
Na 15 jaar neemt Jaak afscheid van
de Ter Heidefamilie. Hij werd hier
goed opgeleid door Walter, Robert
en Marcel. Nu heeft hij heel veel tijd
om te genieten van alles dat hij graag
doet. Jaak, het ga je goed; geniet van
je welverdiend pensioen!
Je collega’s van de technische dienst

Vrijwilliger Carlo ruimt
het bospad op
Was jij op de campus in Genk in juni, juli of augustus? Dan is de kans groot dat je Carlo hebt ontmoet
… Carlo heeft zich aan het begin van de zomer
spontaan aangeboden als vrijwilliger en is sindsdien
in zijn enthousiasme niet meer te temmen. Hij heeft
zelfs zo veel energie dat het bospad in Genk een
facelift kreeg. Het volledige pad is intussen dennenappel- en takjesvrij gemaakt zodat rolstoelers en
fietsers moeiteloos kunnen genieten van de natuur
binnen het terrein. Een dikke merci Carlo!
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Een gevuld vakantieprogramma voor Berk 2
Dit jaar hebben wij, het team van Berk 2, ervoor gekozen om verschillende kleinere daguitstappen te doen en in te
zetten op themadagen waarbij al onze bewoners konden meegenieten.
Een foute dag
De aftrap werd gegeven op 27 juni met
de ‘Pre-foute party’. Op de noten van
foute muziek, werd de dag ingezet.
De foute outfits werden uit de kast gehaald of hingen al klaar. Hilariteit alom,
helaas wegens sterallures en privacyredenen kunnen we geen foto’s vrijgeven
van onze topartiesten zoals ma Flodder,
Pamela Anderson en boer Charel. We
hebben bezoek gekregen van heinde en
verre. Om 16 uur was het tijd voor onze
foute lekkernij: cup cakes in de meest
foute kleuren, met extreem lekkere en
foute toppings. Mmmmm, dat heeft iedereen goed gesmaakt!
Grillige weergoden
De weergoden hebben soms met onze
voeten gespeeld. We hebben verschillende dagen supermooi weer gehad en
konden regelmatig gaan fietsen. De ene
keer fietsten we door het water, de andere keer schoven we rechtstreeks met
de knieën onder tafel en smulden we van
taart of pannenkoeken.

Maar we hebben ook halsoverkop moeten improviseren. Op de dag dat we wilden gaan picknicken bij onze overburen
in de tuin begon het onverwachts te gieten. De cd met kampliedjes in de radio,
ons binnenzwembad als kampvuurtje
en zo hadden we een picknick in eigen
living. Gezelligheid troef.
Het warme weer heeft ook bijgedragen
aan de sfeer op de ‘Olaha party’. We hebben de leefgroep die dag omgetoverd tot
een heuse Hawaïbar met mocktails met
verse gember en aardbeien. Sfeer en plezier alom. Het vieruurtje was ook deze
keer een lekkernij van eigen makelij en
kon gesmaakt worden: exotische fruitsalade overgoten met hemelse chocolade.
Apenstreken in schooluniform
En zo komt aan alle mooie dingen een
eind en hebben we de vakantieperiode
afgesloten met de ‘Treuk noa schoel party’. De schooluniformen zaten nog als gegoten. De directeur deelde strafstudies uit
omdat de fuif een beetje uit de hand
gelopen was. De buren waren komen

klagen over geluidoverlast en sommige
van de studenten hadden apenstreken
uitgehaald.
Dit was het overzicht van een heerlijke vakantie in Berk 2. We kijken alvast uit naar
de activiteiten van het nieuwe schooljaar.
Berk 2

Leerlingen Sibbo op bezoek in campus Tongeren
In januari zijn we op bezoek geweest in Ter Heide campus Tongeren. We hebben daar een rondleiding
gekregen. We gingen ook een kijkje nemen in de keuken en kregen wat meer uitleg. Daarna zijn we naar
de leefgroep gegaan en konden we kennismaken met de bewoners.
Bezoek aan de leefgroep
In de leefgroep mochten we ook de kamers van de bewoners zien en helpen
met eten geven. We gingen kijken hoe
ze een meisje in bed stopten. Het was
leerrijk om te zien hoe ze de bewoners
optillen met een lift. Kim mocht in de
zak gaan liggen en aan de lift hangen.
Een leerrijke dag
De begeleiders waren heel aardig en
ze gingen heel goed met de bewoners
om. Het was mooi om te zien hoe blij

die mensen waren, ieder
op hun eigen manier. Ze
waren ook blij met de
bloemen die we gegeven
hebben. We vonden de
uitstap heel boeiend en
leerrijk, maar ook echt
emotioneel. Het was een
heel leuke dag!
Elvira, Jill, Jordy, Kim en Sabrije
van 3GR,
Sibbo Tongeren
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Nooit meer gaan werken, altijd met verlof:
Christiane Veltjen op pensioen
Aan het begin van de zomer ging Christiane Veltjen, medewerker onderhoud woonbuurt Eik, op welverdiend
pensioen. Haar collega’s wuiven haar uit met een mooi gedicht:

Christiane gaat op pensioen!
Nu ga je zoveel leuke dingen kunnen doen!
Wel zullen we jou heel hard missen,
want wie gaat het hier nu allemaal zo opfrissen?
Al 12 jaar deel je met ons lief en leed …
Met een traan, een lach en ook een beetje zweet!
Na vele jaren op Philips te vertoeven,
was Ter Heide dan ook eventjes een heel ander
leventje om te beproeven.
Jij hebt het toch maar allemaal flink geklaard!
Nu mag je gaan rusten in je zeteltje,
met een zalige plof.
Nooit meer gaan werken, altijd met verlof!
Want je hebt niet altijd ergens tijd voor gehad,
of te moe, ’t was altijd wat.
Nu kan je gaan wandelen en fietsen,
of gewoon zelfs eens lekker nietsen!
Vandaag is het feest,
het harde werken is geweest.

Gefeliciteerd, het is niet niks!
Maar je hebt het toch maar allemaal gefikst!
Ga dus nu maar volledig genieten.
En met een klein presentje,
een envelopje met een centje.
Van je collega’s

Frank Melotte viert 50ste verjaardag
Op 3 september 2019 was het zover: onze Frank werd 50 jaar. Zo‘n belangrijke verjaardag kon natuurlijk
niet voorbijgaan zonder een groot feest. Op 6 september werd de hele leefgroep versierd, tafels en stoelen
werden klaargezet. Nu was het enkel nog wachten op de gasten.
Lekker eten en drinken
Behalve de medebewoners,
medewerkers en begeleiders
van Berk 2, werden er ook
familieleden uitgenodigd. Iedereen was daar om Frank
proficiat te wensen en hem
een leuke dag te bezorgen. De
ouders van Frank, Georges en
Lieve, hadden ervoor gezorgd
dat er lekker gegeten en gedronken kon worden. De trai-
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teur had een lekker middagmaal voorzien.
Genoten
Natuurlijk horen cadeautjes
ook bij zo’n belangrijke gebeurtenis. Iedereen heeft genoten van deze dag en daar
draait het uiteindelijk om.
Sarah Knoops,
hoofdopvoedster Berk 2

Aterstaose Jogging
Op 15 en 16 juni 2019 was het weekend van de jaarlijkse Aterstaose jogging… Of was het Aterstaotie…of
Ater-de-staotie …? Geen jogging met zovele namen! Het behoeft geen verdere uitleg dat het terrein gelegen was
achter het treinstation van Tongeren, in vogelvlucht een kilometer van campus Henisberg. Naar alom traditie
waren er zaterdag een aantal loopwedstrijden waaronder de bedrijvenloop. Aangezien we met Ter Heide meer en
meer de weg van sociale onderneming bewandelen past het natuurlijk dat we hierop inschreven.
Team Ter Heide
Na een grondige selectie met de nodige uithoudingstesten konden we uit het
grote aantal aanmeldingen een team
van 5 lopers presenteren onder leiding
van teamcaptain en speerpunt Frank.
Dikke merci aan medelopers Nelis en Josette en Co (de echte lopers) die onder
toeziend oog van onze hevige supporters - Annie (Berg 1), Heidi (Henis 5),
Melika (Berg 2) en Julien (Berg 6) - de
eer van Ter Heide hoog hielden.
Team Ter Heide liep de afstand van 5
km allen binnen de 30 minuten. Bravo
daarvoor! Van supporteren krijg je dorst
en honger, zei Annie. Na het lopen was
het dan ook tijd voor onze bewoners
om aan te schuiven aan een overheerlijke BBQ en dito drankjes en dat allemaal
opgeluisterd met muziek van plaatselijke groepjes.

Genoten
Nieuw dit jaar was op zondag de ‘Aterstaose ontbijtwandeling’. Deze wandeling
bezocht de door de organisatie uitgekozen 4 goede doelen,
waaronder Ter Heide campus
Tongeren. Deze wandeling was
een primeur waarbij een 60-tal
wandelaars letterlijk een traject door onze gebouwen bewandelden en kennis konden
maken met onze verschillende
doelgroepen aan de hand van
een infostandje (met dank aan
Guy en Diane) en een aantal
infoborden. Vele wandelaars
waren gecharmeerd door onze werking
en gaven veel blijk van waardering! Als
blijk van steun mochten we van de organisatie achter ‘Aterstaose’ een cheque in
ontvangst nemen van 250 euro.

Dikke merci aan Geert Koopmans en de
hele organisatie rond ‘Aterstaose’! Het
hele weekend was een mooie activiteit

onder het moto ‘verhogen van inclusie in
de buurt’!
Patrick Surinx,
leefgroepencoördinator woonbuurt Henisberg

Zomer in het Woonerf
Zomer in het Woonerf is:
… een picknick, gezellig samen onder de grote boom.
… een spel zonder grenzen met veel actie en plezier.
… een fotozoektocht waar vergeten plekjes terug 		
ontdekt werden.
… een inter-Woonerf-Kubb-tornooi met een verdiende
winnaar (Proficiat, Woning 40!).
… een BBQ met een echte grillmaster			
(Dank je wel, lieve vrijwilliger).
… een tropical party met veel fruit op stokjes.
… genieten van een gevarieerd aanbod met leuke 		
activiteiten waar bewoners en personeel samen 		
plezier aan beleefden.
Hilde Steegmans,
ergotherapeut woonbuurt Woonerf
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Campusnieuws

Een feestelijke dag
Op zaterdag 7 september was het een en al bedrijvigheid in campus Zonhoven. De grote voorbereidingen voor het foodtruckfestival van de volgende dag werden getroffen door de medewerkers van Sma(a)k: tenten en
animatie werden opgezet, installaties aangesloten en een heus voelbos
opgezet voor onze bewoners. Het was nog even afwachten om te zien
wat voor weer het zondag zou zijn, maar iedereen bereidde zich voor op
een fijne dag.
Opening nieuwbouw
Zondag om half 11 gingen we van
start. Een halfuurtje voor de opening
van het foodtruckfestival verwachtten we al heel wat genodigden voor
de officiële opening van de nieuwbouwen. Iedereen verzamelde zich in
de leefruimte van Huis 3, waar Paul
en Barbara een korte speech gaven.
Nadien vertrokken de genodigden
op rondleiding doorheen de nieuwe gebouwen. 3 leefgroepen waren hiervoor alvast gezellig ingericht
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door de leefgroepmedewerkers: Ven
5, Ven 6 en Huis 3. De bezoekers waren allemaal onder de indruk van de
mooie, moderne gebouwen.
Genieten in de stralende zon
Om 11 uur ging het foodtruckfestival
van start. De voormiddag begon grijs,
maar namiddag konden we genieten
van al het lekkers in de stralende zon.
Een tiental foodtrucks voorzag bezoekers van ’s morgens tot ’s avonds
van heerlijke gerechten: Amerikaanse

broodjes, Griekse schotels, Chileense keuken, Mexican street food, Peruviaanse gerechten, grootmoeders
keuken, desserts, een bubbelbus en
gezonde voeding … Er was voor ieder
wat wils.
Naast al dit lekkers was er ook heel
wat beleving voorzien op het feestterrein. Een ballonnenclown, springkasteel, kindergrime, speelblokken,
snoezeldieren, een voelbos en heel
wat optredens zorgden voor de goede
sfeer.
Rondleidingen nieuwbouw
Om 14 uur gingen de eerste rondleidingen van start in de nieuwbouwen
van de Oase en ’t Ven. Alhoewel de
bewoners pas in januari 2020 zullen
verhuizen naar de nieuwe locatie, werden al 3 leefgroepen in primeur open-

gesteld voor een bezoekje. Wegens
grote interesse werden heel wat meer
rondleidingen voorzien dan ingepland.
Motorrun
Ook de motorrun kreeg dit jaar een
plaats op het foodtruckfestival. Rond
14.30 uur kwam een kleurrijke stoet
zijspanrijders met onze bewoners
het terrein opgereden. De motorrun
is elk jaar een superleuke daguitstap

Geslaagd evenement
We zagen tijdens deze dag veel stralende gezichten, zowel van bewoners
als van personeel en andere bezoekers,
waarvan sommigen zelfs voor het eerst
naar Ter Heide kwamen. Na alle positieve reacties kunnen we wel zeggen
dat het een geslaagd evenement was.
Veel dank aan alle medewerkers die
zich ervoor hebben ingezet om van dit
evenement een succes te maken. Ook

Er was voor ieder wat wils
voor onze bewoners. Dit jaar was
het niet anders. We zagen veel blije
gezichten bij onze bewoners en ook
de toeschouwers waren onder de indruk van dit spektakel.

bedankt aan Jurgen Somers en het
team van Sma(a)k voor de organisatie.
Kari Feys,
coördinator communicatie & positionering
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V.U.: Kari Feys, Ter Heide, Klotstraat 125,

3600 Genk

MOVIE

Ter Heide stelt voor: ochtendfilm Viva Boma

F.C. De Kampioenen 4
Zaterdag 21 december • Euroscoop Genk
10.00 uur: ontvangst met glaasje cava of frisdrank

€ 10 per persoon, enkel voorverkoop van 10 nov. t/m 15 dec.
• Ter Heide: Genk, Zonhoven, Borgloon, Tongeren
• Genker plantencentrum
• Of reserveer je tickets: www.terheide.be
Goed doel: aankoop van rolstoelfiets
en dierendag op elke campus

Ter Heide
WAAR IEDEREEN BIJZONDER IS
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Huis 2 op uitstap naar het Kasteelpark
Op een mooie donderdagochtend in augustus zijn we met z’n allen druk in de weer … We gaan op uitstap
naar het Kasteelpark in Born. Er staan weer enkele nieuwsgierigen aan het poortje wanneer in de keuken
de picknick wordt voorbereid. Sandwiches met omelet, fruit, koekjes, snoepjes … Jammie!
Aan enthousiasme geen gebrek
Hasan, Kian, Joey en Ben gaan superenthousiast de bus in … samen met
Steven, onze extra begeleider van de dag!
De verantwoordelijke stagebeleid & externe
communicatie mag eens een dagje van zijn
bureau en wordt het echte ‘Ter Heideleven’
ingeduwd! Hij kijkt er wel “erg” naar uit!
Wie is er eigenlijk het meest enthousiast?

gezellige en supermooie dierentuin.
Hasan heeft er heel veel zin in; hij is verzot op beestjes … Joey kuiert rustig heen
en weer en geniet van de grapjes van zijn
vriend Steven. Kian en Ben beleven het
allemaal rustig, maar zijn zeer content.
En wij ook … Aan een leuk picknickbankje kunnen we aan onze sandwiches
en ons lekkers beginnen.

Content
Eens aangekomen bij ‘den Hollander’
ziet het erg wel héél leuk uit! Het is een

Leuke dieren en lekkere ijsjes
We komen allemaal leuke dieren tegen in
het park: van een konijn en een eend tot

een kameel, aap … Super gewoon! Na
een lekker ijsje gaan we terug huiswaarts
… Moe, maar voldaan! Steven, wat gaan
we je grapjes missen! Je zou een perfecte
opvoeder zijn, super gedaan! We zullen
zeker nog eens teruggaan.
Veerle Neven & Cindy Vanspauwen
(leefgroepmedewerkers Huis 2)

Marleen Smets met pensioen
Op 31 juli 2019 begon Marleen aan haar pensioen. Haar collega’s van het onderhoud in Tongeren wensen
haar het beste toe.

Nu mag je echt genieten van je hobby,
al heb je er al aan kunnen wennen.
Heerlijk elke dag met plezier
en je hoeft niet meer te rennen.
Geniet nog van de kinderen en de kleinkinderen
en met Jean-Marie uitstapjes maken.
We wensen je verder een fijn pensioen en een goede gezondheid.
Je collega’s onderhoud Tongeren:
Vera, Patricia, Martine, Lud, Christel, Inge, Chantal
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Binnenkort bij jou in de buurt: de griep
Een weekje zetelhangen met Netflix lijkt voor sommigen misschien een aangenaam vooruitzicht, maar je
neemt beter je voorzorgsmaatregelen om uit de greep van de griep te blijven. Want we ontkomen er niet
aan. Elke winter slaat vroeg of laat een griepepidemie toe. Hoewel griep meestal na enkele dagen spontaan
geneest, kan hij – in tegenstelling tot een verkoudheid – ook serieuze gevolgen hebben. Griep kan namelijk
leiden tot ernstige gezondheidscomplicaties, in zeldzame gevallen met fatale afloop.
Blijf uit de greep van de griep!
Als zorgverlener loop je een groot
risico om zelf griep te krijgen, maar
ook om bewoners en collega’s te besmetten. Daarbovenop is griep niet
enkel vervelend voor de ‘slachtoffers’,
maar ook voor medewerkers die
moeten invallen voor zieke collega’s,
waardoor de werkstress vergroot.
Enkele tips om uit de greep van de
griep te blijven:
• Wie zekerheid wil, laat zich jaarlijks in oktober of november vaccineren.
• Geen fan van prikjes? Probeer gezond te leven: gezond eten, voldoende bewegen en zorg voor
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een goede nachtrust. Dan ben je
minder vatbaar voor griep.

• “De ongemakken van de prik wegen
niet op tegen de vele voordelen.”

• Was regelmatig je handen. Raak
zo weinig mogelijk je gezicht aan;
het griepvirus komt namelijk via de
mond, ogen en neus in het lichaam.

• “Op het moment dat we in Ter Heide
ons gratis konden laten vaccineren,
heb ik geen moment getwijfeld! We
hoeven hiervoor niet meer langs de
huisarts te passeren.”

• Als je moet hoesten of niezen,
doe je dat best met de hand voor
de mond of in je elleboogplooi. Je
neus snuiten doet je best in een papieren zakdoek.
Statistieken in Ter Heide
Uit onze statistieken van 2017 en
2018 blijkt dat amper 3 op 10 medewerkers een (gratis!) griepvaccin heeft
besteld via Ter Heide.
Dit is opvallend weinig, maar we blijven
positief. Het voordeel
is dat we als organisatie de komende
jaren hierin enkel
kunnen groeien!
Een van de leefgroepen die gelooft in het belang
van de griepprik, is
Huisje 3. Zij lieten
zich (in absolute aantallen) het
meest vaccineren
in 2018. Waarom deden ze dit?
Onze
collega’s
vertellen:

• “Ik wil mezelf en mijn huisgenoten
niet besmetten.”
• “Elke winter zijn er in de diverse
leefgroepen wel niet-gevaccineerde collega’s die een week niet kunnen werken door de griep.”
• “Je hebt niet de garantie dat je de
griep niet krijgt na een vaccinatie,
maar als je ze krijgt, zal hij wel met
minder ongemakken en complicaties verlopen.”
• “Ik heb ooit écht de griep gehad.
Dit wil ik niet meer opnieuw meemaken!”
Noot: de griepspuit is niet verplicht
– het al dan niet laten vaccineren is
een individuele keuze.
Caroline Vandereycken,
verpleegkundig coördinator
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Werkgroepen stellen procedures op punt:

Retentiebeleid & alcohol-, medicatie- en drugsbeleid
De afgelopen maanden waren twee werkgroepen druk in de weer om enerzijds een retentiebeleid uit te
werken en anderzijds een beleid rond alcohol, medicatie en drugs op punt te zetten. Met deze nieuwe
procedures willen we duidelijkheid scheppen over de te volgen stappen en een concreet kader uittekenen.
Retentiebeleid
Met het retentiebeleid is ons uitgangspunt om onze medewerkers
aan het werk te houden. Dit proberen we via een proactief beleid waarbij we uitval door ziekte trachten te
voorkomen, langdurige afwezigheid
willen beperken en re-integratie na
ziekte willen bevorderen.
De grote focus van het project ligt
dus rond ziekte. Er werd hoofdzakelijk gekeken naar hoe we als organisatie met ziekte willen omgaan. Om
een goed beeld van ons aantal zieke
medewerkers op jaarbasis te verkrijgen, zijn de ziekteverzuimcijfers in
kaart gebracht. Er werd vastgelegd
dat we dit aantal willen laten dalen.
Dit willen we bereiken door een betere en efficiënte opvolging van afwezigheden, bestaande uit verzuimgesprekken en gerichte controles bij
ziektemelding.
Werkhervatting
Een andere focus lag op de werkhervatting van de medewerker na
de afwezigheidsperiode. Soms is het

namelijk niet mogelijk om meteen voltijds terug aan de slag
te gaan, of om dezelfde taak
terug uit te voeren. Al deze
opties zijn uitvoerig bekeken
en in kaart gebracht voor alle
functies binnen de organisatie.
Op die manier zal voor iedereen
dezelfde werkwijze gehanteerd
worden in de toekomst.
Voor leidinggevenden is hierrond
toelichting voorzien op het woonbuurtoverleg of bouwsteen.
Alcohol, medicatie en drugs
Het alcohol- medicatie- en drugsbeleid focust zich op twee verschillende aspecten. Ten eerste wil het
beleid een duidelijk kader scheppen
van wanneer het gebruik wel of niet
toegelaten is op de werkvloer. Zo
is er bijvoorbeeld een nultolerantie
voor drugs, maar mag er alcohol
gedronken worden tijdens het personeelsfeest. Voor het gebruik van
medicatie spelen de huisarts en de
arbeidsgeneesheer een grote rol.

Stappenplan
In tweede instantie bevat de procedure een te volgen stappenplan bij
misbruik. Leidinggevenden kunnen
het stappenplan volgen wanneer ze
op het werk geconfronteerd worden
met deze problematiek. Daarnaast
bevat de procedure ook tal van informatie en tips over hoe er met de
problematiek wordt omgegaan.
Voor leidinggevenden is hierover een
toelichting voorzien op het woonbuurtoverleg of bouwsteen. Voor zij
die dit wensen zijn er nog bijkomende vormingsmomenten voorzien,
waarbij dieper op dit thema wordt
ingegaan.
Stijn Vandeurzen,
medewerker personeelsadministratie & HR-data
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Medewerker in de kijker

Hilde Willems
Even voorstellen …
Dag iedereen! Mijn naam is Hilde Willems.
Ik ben 43 jaar en opgegroeid in Meerhout.
Dit zal je wel merken aan mijn Kempisch accent. In 2018 kwam ik de liefde tegen en
verhuisde ik naar Lanaken. Hier woon ik nu
met mijn vriend, zijn twee dochtertjes – die
één week van de twee bij ons wonen – en
hun knotsgekke Shih tzu, Luna.
Buiten de werkuren vind ik het fijn om samen
met mijn partner te genieten van het leven.
We hebben een gezellige bordspellengroep,
houden van lekker eten, buiten zijn, wandelen en na iedere vakantie of citytrip kriebelt
het alweer om ons volgende reisje te plannen.
Het plaatje wordt compleet
Op 1 oktober start ik in Ter Heide als nieuwe medewerker van de personeelsdienst.

Dit is een job waar ik me altijd goed in
heb gevoeld. Het maakt me dan ook superenthousiast om deze functie te mogen uitoefenen binnen een organisatie
die zich inzet om mensen te ondersteunen en een thuis te bieden waar iedereen
zich goed kan voelen en warm onthaald
wordt.
Dat warme onthaal heb ik persoonlijk
mogen ervaren vanaf mijn eerste contact met mijn toekomstige collega’s van
de personeelsdienst. Ik kijk er dan ook
enorm naar uit om deel uit te maken van
dit team. Want zeg nu zelf: samen iets
bereiken in een goede werksfeer is toch
heerlijk!
Hilde Willems,
medewerker personeelsdienst & HR-data

Stijn Hulsmans
Perfecte combinatie
Zal ik mezelf eens even voorstellen. Ik ben
Stijn Hulsmans en sinds 15 juli de nieuwe coördinator grootkeukens. Binnen het
team voeding zal ik vooral de synergie
trachten te zoeken tussen de zorg en het
logistieke.
Na 23 jaar begeleidingswerk in de zorg
kwam me op een dag de vacature van
verantwoordelijke grootkeukens binnen
Ter Heide voor de ogen. Aangezien ik
voor mijn studies orthopedagogie eerst als
kok afgestudeerd ben en ik bij mijn vorige werkgever ook wat werk binnen ICT
mocht verrichten, dacht ik in deze functie
de perfecte combinatie te vinden van alles
wat ik tot nu toe al op professioneel gebied gedaan heb.
In mijn nieuwe functie wil ik me vooral
dienstbaar opstellen naar collega’s toe en

18 Ter Heide nieuws

samen met jullie zoeken hoe we het verhaal grootkeukens zo goed en warm mogelijk kunnen afstemmen op de noden en
wensen van onze bewoners. Hiervoor kijk
ik erg uit naar onze samenwerking.
Vrije tijd
In mijn vrije tijd onderneem ik graag leuke
wandelingen met het gezin. Samen met
mijn echtgenote en dochters trekken we
er vaak op uit, gewoon onze neus achterna. Ik kan me ook flink uitleven bij toneelvereniging ’t Kringetje in Nieuwerkerken.
Hier speel ik jaarlijks mee in één of andere klucht. Ook fietsen met de vrienden en
vooral afsluiten met een frisse pint liggen
binnen de mogelijkheden.
Stijn Hulsmans,
verantwoordelijke grootkeuken

Dagboek van een wandelvrijwilliger
Terwijl ik buiten de bloemen water geef voor een eerste hete dag van de week, komt Marie me zeggen dat
ze met mamamia (mijn schoonmoeder, Maries grootmoeder) deze voormiddag op consultatie gaat. Voor
mij betekent dit uitstapje dat ik rustig mijn klusje kan afwerken. Maar vooral dat ik ook vandaag met mijn
fiets door natuurgebied de Kevie naar Ter Heide Tongeren kan, om als vrijwilliger mee te gaan wandelen
en eten te geven ... Om een nieuwe week vertrouwd af te trappen.
Wandelvrijwilliger
Sinds begin juli kom ik elke maandagmorgen mee wandelen met de ‘stapclub’ met bewoners van Berg 7. Meestal
wandelen we door 1 of 2 woonwijken,
afhankelijk van de bewoners die mee
gaan. Aansluitend daarop ga ik dan
mee eten geven in Henis 3. Zo behoud

ik ook na mijn pensioen het contact
met Ter Heide.
Hittegolf
Voor ik vertrek, gaan deze morgen hier
de ramen extra open   ...   Straks als
temperaturen stijgen, kunnen de dikke
muren van dit oude gebouw hun iso-

lerend werk verrichten en verdwijnen
wij in ons hoofd, verder een boek, een
zetel ... Meer moet dat niet zijn. Hopelijk laat de hittegolf niet te veel nare
sporen na. Maar eerst: naar Ter Heide.
Guido Massonnet,
gepensioneerd medewerker

Nieuwsgierige neus
In deze editie van Ter Heide nieuws stelt Kelly Jacobs, leefgroepmedewerker Berg 2, een
paar nieuwsgierige neusvragen aan collega Melanie Taildeman, medewerker grootkeuken
Genk. Benieuwd wie Melanie op haar beurt interviewt? Dat lees je in het decembernummer.
Kelly: Je bent van Duitse afkomst. Wil
dat ook zeggen dat je grote fan bent van
de Duitse keuken?
Melanie: Ik ben niet echt van Duitse
afkomst, maar ben tot mijn 13de opgegroeid tegen de Duitse grens, in de buurt
van het stadje Aken. Daarna ben ik met
mijn ouders verhuisd naar Wallonië. En
van daaruit op mijn 20ste naar Vlaanderen, waar ik nu nog steeds woon.
De Duitse keuken is niet echt mijn favoriete keuken. Ik kan
meer genieten
van de traditionele Franse keuken en lekker
Italiaans eten,
zeker pasta.

Kelly: Klopt het cliché dat partners van
koks thuis niet moeten koken?

Kelly: Wat is je leukste ervaring/
anekdote in Ter Heide?

Melanie: Dat klopt zeker. Als ik hier gedaan heb met eten maken, mag ik thuis
opnieuw beginnen. Een uitzondering is
als mijn man eens spaghetti wil koken of
wanneer we uitgenodigd worden om te
gaan eten.

Melanie: De leukste ervaring is het veranderen van het eten. Dit was een hele
vooruitgang voor onze keuken. Ook al
zijn sommige menu’s niet zo geliefd,
denk ik toch dat de meeste wel in de
smaak vallen en dat vind ik enorm leuk.
We zijn hier in de keuken met een heel
tof team en met de komst van onze
nieuwe verantwoordelijke worden noodzakelijke aanpassingen in het systeem
‘Food Online’ redelijk
snel verbeterd en toegepast, zodat wij de
beste service kunnen
geven.

Kelly: Hoe ziet jouw ideale weekend eruit?
Melanie: Als ik niet moet werken dan is
het vooral rusten. Ideaal voor mij is iets
leuks ondernemen of bij vrienden en
familie langsgaan, maar dit is niet altijd
mogelijk als mama van 2 fantastische
kids (voetbal, hobby’s etc.).
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Rezinal steunt Ter Heide
Rolstoelfietsen is een fijne activiteit voor onze bewoners. Heel wat van onze fietsen zijn echter al enkele jaren
oud en intussen aan vervanging toe. Dankzij de steun van de firma Rezinal konden we recent een nieuwe
rolstoelfiets met extra batterij aanschaffen. Op 14 juni mochten 3 medewerkers van Rezinal daarom mee op
fietstocht met een aantal bewoners om de nieuwe rolstoelfiets in te wijden.
De Rezinalfiets
Ploegbaas Erik Snyders, papa van bewoner Jorren, kwam met het voorstel om Ter Heide te steunen. Uit een

aantal sponsorprojecten koos Rezinal
uiteindelijk een elektrische rolstoelfiets als steunproject. De fiets die een
aantal maanden later in Ter Heide
Zonhoven aankwam, werd daarom
de ‘Rezinalfiets’ gedoopt.
Fietstocht naar Bokrijk
Op een zonnige vrijdagnamiddag
kwamen algemeen directeur Kristiaan
Deckers, Erik Snyders en commercieel
directeur Dieter Stulens op bezoek
in campus Zonhoven. Zij verkeerden
in de veronderstelling dat we enkele
foto’s zouden nemen van hen samen
met de fiets en dat ze dan terug naar
hun werk konden.
Wij hadden echter een ander idee.
Waarom niet, samen met een aantal

bewoners, waaronder ook Jorren, de
fiets effectief inrijden? Zo konden zij
meteen ervaren wat een prachtig cadeau zij aan onze bewoners hadden
geschonken. Het voorstel werd meteen aanvaard.
Het werd een gezellige fietstocht
richting Bokrijk (inclusief fietsen
door het water) met halverwege een
pitststop in het Koetshuis. Je weet
dat onze bewoners daar echt van
kunnen genieten. Het viel ons op
hoe zorgzaam de mensen van Rezinal
voor onze bewoners waren, alsof ze
nooit iets anders gedaan hadden.
Het was een fijne namiddag, die via
onze nieuwe fiets nog vaak opnieuw
zal beleefd worden.

Lieve Leppens stapt in het huwelijksbootje
Hoera! Op 10 augustus 2019 stapte onze zorgcoördinator (Berk-Spar)
Lieve in het huwelijksbootje! Samen met enkele van onze bewoners
trokken we naar Ham om haar en haar echtgenoot persoonlijk proficiat te wensen. We werden hartelijk ontvangen door het prille
getrouwde koppel. We wensen hen uiteraard veel liefde en geluk
samen in hun kersverse huwelijk! Op de terugrit zijn we met de bewoners nog gezellig gaan uit eten … Dat was lekker smullen!
Berk 1
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Gezellennieuws

Actie G-sport Vlaanderen:

Ter Heide heeft jouw hulp nodig!
Met ‘Supporters voor G-sporters’ wil G-sport Vlaanderen het taboe rond G-sport doorbreken en meer
middelen verzamelen voor G-sporten. Middelen die men kan gebruiken voor de aankoop van aangepaste
G-sportmaterialen. G-sport Vlaanderen selecteert daarom projecten die op zoek zijn naar aangepast
sportmateriaal. Ook Ter Heide diende hiervoor een project in.
Crowdfunding
Verenigingen die iets doen rond G-sport
kunnen een project indienen om sponsorgelden te verzamelen en zo een
sportartikel aan te kopen. Wanneer de
vereniging zelf de helft van de aankoopsom verzameld heeft, verdubbelt G-sport
Vlaanderen deze som. Het gaat hierbij
dus niet om een eenzijdige subsidie,
maar om een crowdfundingcampagne
die engagement vraagt.
Aankoop rolstoelfiets
Ter Heide heeft, in samenwerking met de
fietsers van het Calluna Team, een project
ingediend voor de aankoop van een nieuwe rolstoelfiets. Dit project werd goedgekeurd door G-sport Vlaanderen. De fiets
die wij willen aankopen kost 7 000 euro.

Via crowdfunding moeten we dus zelf 3
500 euro proberen te verzamelen. Indien
ons dit lukt, verdubbelt G-sport Vlaanderen dit bedrag.
Supporters gezocht
Belangrijk voor de actie is ook dat we
200 supporters voor onze actie moeten zoeken die zich via de website van
G-sport Vlaanderen moeten registreren. Indien ons dit niet lukt, wordt het
verzamelde bedrag niet verdubbeld.
Daarom doen we via deze weg een
oproep om je als supporter voor onze
actie te registreren. Dit kan nog tot 31
december 2019. Ga hiervoor naar de
website van G-sport Vlaanderen:
www.supportersvoorgsporters.be.
Ga naar de pagina ‘Word Supporter’

en vul de gevraagde gegevens in. Vergeet uiteraard niet voor het project van
Ter Heide te kiezen!
Je mag natuurlijk ook altijd een gift doen
zodat wij aan de nodige centjes geraken. Deel de boodschap dus zeker met
je vrienden en kennissen. Wij rekenen op
jouw medewerking.
Tony Antheunis, activeringscoördinator Zonhoven
Het Calluna Team

Woonbuurt Heuvel vaart naar Kanne
Eind juni stond weer een sportieve uitstap op de agenda van woonbuurt Heuvel: een boottocht van Genk naar Kanne.
De Genker Watersportvereniging zet zich elk jaar weer in om onze bewoners een onvergetelijke dag vol waterpret te
bezorgen. Het is een activiteit waar zowel bewoners als personeel erg van genieten. Ook dit jaar kon het plezier niet op.
de ook een nostalgische houten boot
van Belgische makelij mee: een Poncelet.
De boottocht ging van het Albertkanaal
naar de jachthaven van Kanne. Onderweg zorgden verschillende vrachtschepen voor extra golven en avontuur. Tot
groot plezier van de bewoners!

Golven en avontuur
Een aantal clubleden van de Genker
Watersportvereniging hadden zich vrijgemaakt en stonden de bewoners
’s ochtends op te wachten. Eens iedereen
in een reddingsvest was gestoken, konden ze een plaatsje kiezen. Dit jaar vaar-

Picknicken in Kanne
Eenmaal aangemeerd in Kanne kon iedereen genieten van een lekkere picknick. Na een korte tussenstop vertrok de
groep terug richting Genk. Zowel bewoners als begeleiders hebben heel erg genoten van deze uitstap. Voor de bewoners was het een leuke ervaring om snel
over de golven te varen en hun plezier te

kunnen delen met vrienden. De begeleiders waanden zich heel even op vakantie
tijdens het werk.
Dank jullie wel!
Bij aankomst in Genk hadden de bewoners nog een verrassing voor de bootkapiteins: elke kapitein kreeg een zelfgemaakt schilderij. Daarmee wilden onze
bewoners de leden van de Genker Watersportvereniging bedanken voor hun
jarenlange inzet en voor de superleuke
dag. We kijken alvast uit naar de volgende tocht!
Sander Baerts,
medewerker ICT
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Column

Vakantiefoto
Ha, nu begint die moeilijke opdracht weer: de beste vakantiefoto’s uitkiezen. Om te bewaren in weer een nieuwe
map, voor een album of om samen met vakantievrienden te bekijken. Dat kan een foto zijn met het prachtigste landschap of eentje die de mooiste herinnering vasthoudt, het zaligste moment. Gezichten waar je de goede sfeer op kan
lezen, die de vriendschap weerspiegelen of de goede groepsgeest. Zoveel kan je ontdekken in zo’n momentopname.
Je bekijkt deze soms met een lach, soms ook met heimwee of een flits ergernis of boosheid. Maar ook met vragen,
bedenkingen en besluiten voor een volgend vakantieavontuur. Ik heb in mijn hoofd één beeld waar dat allemaal in zit.
Ook van de voorbije maand, maar niet vakantie.
Een grote struise man hand in hand met
zijn dochter, een klein, breekbaar meisje, die samen de kerk inkomen achter
de lijkkist van zijn vrouw, haar moeder. Het meisje met Downsyndroom,
onzeker, verwonderd. De vader, over
de 80, maar krachtig. Even ernstig en
resoluut als hij aan de vergadertafel de
problemen in de zorgsector kon typeren. Want daar was en is hij nu nog met
hart en ziel mee bezig.
Ik dacht aan de vakantiefoto’s van de
tv-serie Down the Road. In het beeld dat
in mijn hoofd blijft hangen, zijn ook zoveel mooie dingen voorbij. Het avontuur
van het leven, van haar leven. Maar ook
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het begin van ... zoveel vragen.
Die kleine hand stevig vast in die grote
hand, dat was duidelijk: ik hou je vast,
volg het tempo van jouw onzekere stappen. Ik begeleid je nu wel verder nu je
moeder er niet meer is. Die onwennige
bangelijke blik is niet nodig. En de hele
familie met klein- en achterkleinkinderen
volgt ons.
Ik ken de krachtdadigheid en de bekommernis van de man tijdens de vergaderingen over gehandicaptenzorg. Goed
weten wat er allemaal te kort is in die
zorg, maar telkens geconfronteerd worden met de vaststelling: “Het is bijlange
nog niet goed!”

Ik dacht, toen ik ze zo zag stappen, hij
moet zich nu zeker afvragen: “Hoelang
kan ik je hand zo nog vasthouden? Tot
het helemaal goed is?”
R. Moeilijkmens

Ouders aan het woord

Een vraag te veel
Wat gaat er zoal door je hoofd voor je in slaap valt? En welk verhaal komt er dan, bij een kop koffie, op tafel?
De moeder van Seppe vertelt haar verhaal over de uitbreiding van de zorg voor haar zoon.
Een onverwachte vraag
Was het uit onmacht, uit ergernis of
gewoon uit verdriet, dat ik nadien
weende? Op het ogenblik zelf was
ik tot op het bot gechoqueerd. De
vraag in het ‘Ondersteuningsplan’
was: ‘Wat kan u als ouders voor uw
gehandicapte zoon doen? En uw
andere kinderen? En uw familie en
buren en kennissen?’ Om de zorgzwaarte vast te stellen, werden de
fameuze 5 cirkels van ‘Perspectief
2020’ gehanteerd.
Seppe is 28 jaar, heeft een zwaar verstandelijke achterstand en heeft voor
alles hulp van anderen nodig. Al 25
jaar verblijft hij in de dagopvang in
Ter Heide; de laatste jaren met enkele
dagen per week nachtopvang erbij.
Te veel thuis
Eigenlijk was ik erg ontgoocheld.
Dachten ze nu echt dat mijn oudste
zoon, die ook al het huis uit is, Seppe kan helpen wassen en aankleden
vóór hij de trein van 7.00 uur naar
Brussel moet halen? Of dat de tante van 70 of de buurman even kunnen babysitten? Nee, die weten niet

hoe met Seppe om te gaan; die zijn
bang: ‘Wat als hij een epilepsieaanval
krijgt? Ik wil wel, maar durf niet.’ Wij
wel, ja, al 28 jaar. Maar we hebben
te hard voor hem gezorgd, te veel inclusie, te veel thuis. En dat is blijkbaar
mis. Voor de zorggarantie.
Ik heb mijn kinderen steeds betrokken bij onze gehandicapte zoon,
maar nooit iets opgelegd. En dat resulteert nu in een spontane en intense bekommernis. Maar de hele zorg
overdragen aan broer of zus, dat kan
niet en wil ik ook zeker niet. Die hebben ook recht op ‘de regie over hun
eigen leven’, de slogan van ‘Perspectief 2020’.
Uitbreiding van zorg
En dan te bedenken dat die vraag
er kwam om een beetje (!) uitbreiding van zorg aan te vragen. Want
dat ‘bevroren beeld’ dat het VAPH in
2016 van Seppe en van ons maakte,
dat klopt niet meer in 2019. Het leven is in beweging. (Hadden ze ook
wel kunnen bedenken.) Meer zorg
dus voor Seppe en voor ons. Wij, die
na 28 jaar al serieus op onze adem

trappen. Misschien zijn 1 of 2 dagen
meer logeren in Ter Heide een oplossing? Dat zou de zorg wat van onze
schouders nemen en een geruststelling zijn voor de toekomst. Toch al
een stuk zorggarantie

Visie op lange termijn
Het resultaat van de aanvraag? Uitbreiding van de zorg, maar in prioriteitengroep 2. Dat wil zeggen:
zowat 12 jaar wachten, want er is
geen budget! Omdat wij nog vader
én moeder zijn – met twee dus – en
nog wat te jong, zegt men. Ondanks
dat we bijna pensioengerechtigd zijn.
Dat noemen ze dus ‘Perspectief’. Of
moeten we zeggen ‘visie op lange
termijn’?
Opgetekend door R. Jaenen
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Vrijwilliger

Jarenlang engagement
In 1986 begon Jan Stienaers als vrijwilliger in Ter Heide. Bij de meeste medewerkers en bewoners van Ter Heide is
hij beter bekend als ‘Stico’. In de beginjaren kwam hij elke week met zijn 2 Friese paarden op de trailer geladen
naar Ter Heide. Ook de huifkar van Stico was jarenlang een vertrouwd zicht op de campussen in Midden-Limburg.
Maar wist je dat hij als vrijwilliger nog veel meer voor Ter Heide heeft gedaan?
Overdracht
Enkele jaren geleden had Stico
last van zijn gezondheid en heb
ik de ritten met
de huifkar overgenomen samen
met enkele vrijwilligers. Daarvoor deed ik enkel het recreatief
paardrijden en de
hippotherapie.
Inmiddels werk
ik ook al 15 jaar
in Ter Heide en was het tijd voor een
nieuwe huifkar. Het lederen tuig dat
nodig was om enkelspan te rijden met
een boerenpaard hebben we nu ook
weer van Stico gekregen.
Bedankt
Stico wordt in september 88 jaar oud.
Tijdens het frietenfeest in Zonhoven
werd hij in de bloemetjes gezet voor

zijn jarenlange inzet en zoveel meer!
We willen hem ook hier nog eens bedanken voor zijn engagement voor Ter
Heide en onze bewoners. Fijn dat we
steeds op zo’n vrijwilliger mochten rekenen!
Nele Vanderlocht,
leefgroepmedewerker woonbuurt Berk-Spar

Oplossing p. 31: Michel Latinne, bewoner Berg 6

Plezier met paarden en de huifkar
In 1995 kocht Stico voor Ter Heide verschillende Haflinger paarden en een
huifkar. In die huifkar konden de zitjes
niet omhoog, dus konden er jammer
genoeg geen bewoners in een rolstoel
mee. Maar voor elk probleem bestaat
een oplossing. Om bewoners in rolstoel
toch dezelfde beleving te kunnen geven, kocht hij dan maar een tweede
huifkar waarbij de stoeltjes wél uitgehaald konden worden, zodat onze rolstoelbewoners ook van een ritje met de
huifkar konden genieten.
Stico kwam elke week op maandag
en vrijdag met de huifkar rijden. Soms
kwamen er ook nog vrienden van hem
mee naar Ter Heide en reden ze met de
2 huifkarren samen voor onze bewoners. Vaak konden de bewoners zelf op
dagtocht, met de 2 Friese paarden in volle
draf naar Bovy, Hengelhoef, Bokrijk, de
kinderboerderij enzovoort. Ook paardrijden zelf kwam voor de bewoners aan
bod, dankzij de paarden die gesponsord werden door Stico.
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Tips voor mensen met een beperking

Gratis taxicheques voor Genkse rolstoelgebruikers
Als rolstoelgebonden inwoner van stad Genk kom je in aanmerking voor gratis taxicheques. Die kan je gebruiken voor aangepast vervoer door zes Genkse taxibedrijven. Voldoe je aan de voorwaarden, dan heb je elk jaar recht op 24 taxicheques
van 7 euro per stuk. Voor meer informatie over de voorwaarden kan je terecht op: https://www.genk.be/taxicheques .

Toerisme voor autisme
Sien Depoortere ontwikkelde voor haar
masterproef een handig instrument om
het mensen met autisme makkelijker te
maken om op uitstap te gaan. Via een
overzichtelijk stappenplan kunnen zij
zich voorbereiden op bv.: een bezoek
aan de Zoo van Antwerpen, Sunparks
Oostduinkerke, het Gravensteen in
Gent of het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel. Via korte teksten en foto’s legt het stappenplan stap

voor stap uit wat er tijdens de uitstap
allemaal zal gebeuren: vertrek je met
de trein of met de auto? Wat moet je
doen aan de kassa? Wat is er te zien?
Op welke prikkels moet je voorbereid
zijn (geur, harde geluiden …)? Ook alle
geldende afspraken worden visueel
voorgesteld: mag je de dinoskeletten
aanraken of niet? Waar moet je van afblijven in het museum?
Deze stappenplannen werden door 20

gezinnen met kinderen met autisme getest en goedgekeurd. De structuur van
het plan hielp de kinderen om beter om te
gaan met onverwachte veranderingen en
prikkels. Na het succes van Depoorteres
masterproef, richtte ze een eigen bedrijf
op om haar project verder te zetten. Op
www.toerismevoorautisme.be staan intussen al meer dan 30 stappenplannen
voor verschillende uitstappen.

Strip in de kijker: ‘Michel’
‘Michel’ is een strip van auteurs Zidrou
& Roger. Via een aangrijpende verzameling kortverhalen, vertelt de strip
over het leven van Catherine Hubeau
(72), een weduwe die met haar verstandelijk beperkte zoon Michel (43) samenwoont. Haar hele leven draait rond
Michel. Als ouder wordende moeder

vraagt ze zich vaak af wat er met hem
zal gebeuren als zij er niet meer is om
voor Michel te zorgen. Een ontroerend
verhaal waarin ook moeilijke momenten gedeeld worden zonder ze te dramatiseren.
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Gepensioneerde medewerker

Een atypische gepensioneerde
Toen ik een mailtje kreeg met de vraag een tekstje voor Ter Heide nieuws te schrijven over mijn leven als gepensioneerde, was mijn eerste reactie de bedenking dat mijn leven als gepensioneerde niet echt interessant is.
Misschien ben ik wel een atypische gepensioneerde? Ik heb tijd genoeg ... Op 1 november 2017 ging ik met spijt
en ook wel met een beetje angst voor het ‘zwarte gat’ met pensioen. Omdat ik tijdens mijn laatste werkjaren wat
gezondheidsproblemen kreeg, wist ik dat het tijd werd om het rustiger aan te doen.
Loopbaan in Ter Heide
Op 1 mei 1978 ben ik als opvoedster
begonnen in Ter Heide, eerst in P4
en een beetje later in P3. Daar werd
ik dan huisverantwoordelijke, zoals
dat toen heette, daarna buurtverantwoordelijke, zorgproductiemanager,
leefgroepencoördinator ... Bij de opening van campus Tongeren in 1999 ben
ik mee verhuisd en er tot mijn 65ste gebleven. Dat waren zeker en vast mijn
mooiste jaren in Ter Heide! Privé heb
ik in die jaren nogal wat klappen te
verwerken gehad, maar mijn werk,
de collega’s en bewoners hebben mij
erdoor geholpen.
Nu ik met pensioen ben, blijf ik nog
met vele draadjes aan Ter Heide verbonden. Sommige collega’s zijn echte
vriendinnen geworden en we blijven
elkaar (graag) zien.

Hobby’s
Natuurlijk heb ik nu meer tijd voor
hobby’s. Ik ben altijd graag bezig geweest met fotografie en ben opnieuw
een cursus aan het volgen. Hiervoor
moet ik verschillende modules volgen
(en slagen) om te mogen leren wat ik
beter wil kunnen: landschapsfotografie. Daar zal ik nog wel enige tijd mee
bezig zijn ... Verder ga ik graag wandelen en dat is perfect te combineren
met fotograferen.
Contact met Ter Heide
Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk in
Ter Heide. Op woensdagvoormiddag
ga ik mee met het wandelclubje van
Berg 2 en ‘s middags ondersteun ik
de eetsituatie in Henis 3. Ik geniet van
het contact met de bewoners en zelfs
de leefgroepmedewerkers zien me nu
graag komen ... Af en toe word ik ook
gevraagd om foto’s te maken voor Ter
Heide nieuws of voor de website en
natuurlijk doe ik dat graag.
En dan is er ook het ‘ontbijtclubje’.
Met enkele collega’s van vroeger, al
dan niet gepensioneerd, komen we
om de paar maanden samen om
te ontbijten en bij te praten. Daar
komt natuurlijk ook het reilen en
zeilen van Ter Heide ter sprake.
Oud maar niet out
Ondertussen gaan
meer en meer collega’s met pensioen en werd er
hier en daar een
ballonnetje opgelaten met de
vraag om regel-
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matig samen te komen. Zoals jullie
al konden lezen in Ter Heide nieuws
werd een gepensioneerdenclub opgericht: ‘Oud maar niet out’. Binnen
de werkgroep ben ik de contactpersoon voor de activiteiten die we samen organiseren.
Forza Racing!
Nu zou ik bijna mijn grootste passie
vergeten ... KRC Genk! Mijn echtgenoot kende daar niets van dus keek
ik enkel op tv naar voetbal. Hij keek
wel eens mee als de Rode Duivels
speelden, maar verder ging zijn interesse niet. Na zijn overlijden moest
en kon ik een nieuwe invulling aan
mijn vrije tijd geven. In 2004 heb
ik mijn eerste abonnement aangeschaft en nu ga ik nog steeds naar
alle thuismatchen van KRC Genk. Ik
vind het geweldig daar ook vaak bewoners van Ter Heide te zien supporteren! Forza Racing!
Zoals je kan lezen, kan ik Ter Heide
niet loslaten. Maar misschien kan ik
net daardoor meer van mijn pensioen
genieten. Met pensioen? Doen!
Viviane Luyten,
gepensioneerd leefgroepencoördinator
woonbuurt Henisberg

Woordje van de Gebruikersraad

Alles in functie van onze kinderen
De afgelopen 4 jaar was ik lid van de Gebruikersraad. Mijn dochter Ilse verblijft al sinds de opening van campus
Tongeren in woonbuurt Henisberg, in Berg 7. Ilse is zeer graag in Ter Heide en is er in de loop der jaren opengebloeid van een passief en gesloten karakter naar een vrolijke en blije vrouw.
Het beste voor je kind
Zelf leerde ik de organisatie Ter Heide beter kennen door de informatie die ik als
lid van de Gebruikersraad kreeg. Voor mij
is Ter Heide een grote organisatie die met
veel meer zaken rekening moet houden
dan een doorsnee bedrijf. Hun ‘product’ is
de zorg en ondersteuning voor onze kinderen met een beperking, waarvan wij als
ouders de spreekbuis zijn. Wie wil er niet
het beste voor zijn kind?
De doelstelling van Ter Heide – dat ze de
beste in de zorgsector willen zijn – klinkt
dan ook als muziek in de oren. We moeten echter realistisch blijven, want dit doel
realiseren zal niet zonder problemen gaan.
Die zijn er overal en altijd. Zolang problemen maar op een menselijke manier worden aangepakt en opgelost. En daar hebben we als ouders het volste vertrouwen
in, ondanks onze kritische ingesteldheid.
Aanpassen aan nieuwe wetten
en regels
De laatste jaren wordt er van de ouders
veel aanpassingsvermogen gevraagd: de
omzetting van het statuut van verlengd
minderjarige naar bewindvoering met
rapportering aan de vrederechter en de
invoering van de persoonsvolgende financiering. Vooral voor de 70-plussers onder
ons is het allemaal niet simpel. Maar ook
voor Ter Heide is het niet eenvoudig. Ter
Heide moet zijn weg vinden en zich aan-

passen aan de nieuwe wetten en regels
die gebruikers en de zorginstellingen door
de politiek opgelegd krijgen.

Tijd en ruimte
Wij kunnen ons niet van de
indruk ontdoen dat alles draait
om efficiëntie en resultaatgerichtheid. Wij weten ook dat
de rekening uiteindelijk moet
kloppen, maar onze kinderen
mogen daar niet de dupe van
zijn. Behalve goede materiële
middelen is ook goede relationele zorg voor ouders erg belangrijk. Zorgverleners moeten
tijd en ruimte krijgen om een
vertrouwensband op te bouwen met onze kinderen. In Ter
Heide zit dat naar ons gevoel
goed. Als we zien hoe geëngageerd en begaan de medewerkers in de leefgroepen met
onze kinderen zijn, hebben we
als ouders zeker niet te klagen.
De directie stelt alles in zijn
werk om zoveel mogelijk werkuren voor
de leefgroepen te voorzien.
Nieuw engagement
Veranderingen zoals deze nu aan de
orde zijn in de zorg, zorgen voor twijfel
en ongerustheid. Zal de zorg betaalbaar
blijven? Zal de verzorging en activatie

behouden blijven? Het zijn vragen die ouders zich stellen. Er dienen zich nog andere zaken aan, zoals de eventuele fusie

met Intesa. Maar dat is allemaal aan de
nieuwe Gebruikersraad die in het najaar
geïnstalleerd wordt en hopelijk bestaat
uit jonge geëngageerde ouders met het
motto: alles in functie van onze kinderen.
Martin Vanherle, vader van Ilse (Berg 7),
lid van de Gebruikersraad

Gebruikersraadverkiezingen
De Gebruikersraad zoekt naar geëngageerde ouders die zich ervoor willen inzetten om van Ter Heide de beste plek te
maken voor alle bewoners. In het najaar wordt een nieuwe Gebruikersraad verkozen. Wil je graag meer info of heb je
interesse? Geef dan een seintje aan:
• René Meers: rene.meers@skynet.be, 0476 38 41 22
• Peter Hendrikx: peter.hendrikx@SABIC.com, +31 622 99 77 15
• Rita Jaenen: jaenen.rita@fovig.be, 0475 40 25 24
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In memoriam

Luc Vanstraelen, bewoner Brik 4

22 februari 1956
10 juni 2019

Ik ben Luc, de oudste uit een gezin van 4 kinderen. In mijn jeugdjaren heb ik in verschillende instellingen verbleven. In 1981 ben ik opgenomen in Ter Heide, dat snel mijn tweede
thuis werd. Mijn ouders waren bezorgd om
mijn medische kwetsbaarheid en hebben er alles aan gedaan om mijn leven zo comfortabel
mogelijk te maken.
Ik heb mijn leven lang gevangen gezeten in
mijn lichaam vanwege mijn beperking. Ik had
zoveel te vertellen en wist zoveel geheimen.
Eigenlijk was ik het dagboek van Brik 4. Ik was
alert voor de dingen die rondom mij gebeurden; dikwijls had ik binnenpretjes. Ook mijn
gevoel voor humor zat op de zelfde golflengte als mijn begeleiders. Ik was altijd te vinden
voor een goede grap.
Naar familiebezoekjes keek ik uit, want het
was leuk dat iedereen voor mij klaar stond. Op
zaterdag werd ik opgehaald door mijn schoonbroers in mijn enige echte Luc-Mobiel. Er werd
alles aan gedaan om het mij thuis zo aangenaam mogelijk te maken. Het gemis van papa
deed me steeds pijn. Ik kon enkel de herinneringen nog koesteren en de foto’s bewonderen
die op mijn kamer aanwezig waren.
Ik genoot van het leven op mijn manier. Feestjes en de aankleding van de leefgroep waren
belangrijk; het was er voor mij een tweede

thuis. Ik werd gerespecteerd als de persoon die
ik was en dat vond ik zo tof aan de mensen die
me omringden. Ze gaven me inspraak, betrokken mij in alles, hielden rekening met mij …
Voor hen was ik gewoon Luc.
Ook van de zomer genoot ik zo, vooral die korte rokjesperiode. Dit stak ik niet onder stoelen
of banken. Ik moet eerlijk bekennen: ik had
een zwak voor roodharige dames, zoals mijn
Tamara. Jaarlijks vond het Bliss-weekend plaats.
Daar werd ik smoorverliefd op haar. Ondanks
dat we elkaar niet vaak konden zien, hielden
we alsnog contact. Daarbuiten was ik graag in
de woonkamer van de leefgroep. Ik kon altijd
rekenen op mijn trouwe buur, Dot, om samen,
hand in hand, naar de koers te kijken. Dit gebeurde allemaal onder één dekentje.
Het laatste jaar zocht ik meer en meer de rust op
mijn kamer. Dit kwam omdat mijn gezondheid
het minder en minder toeliet. Ik heb een jaar
lang dapper gevochten, maar nu heb ik eindelijk
rust gevonden. Ook al zien ze mij niet meer, ben
ik er zeker van dat ik blijf bestaan in ieders hart.
P.S.: Geloof het wanneer ik zeg dat ik van mijn
leven heb genoten en iedereen daarin graag
gezien heb.
Luc

Dirk Brans, bewoner Woning 40
Dirk, Brammie,

24 oktober 1967
28 juli 2019
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Op vierjarige leeftijd kwam je binnen in
Ter Heide Genk. Een guitig jong kereltje
vol streken en ondeugendheden, klaar om
heel veel te gaan beleven. Toen Woning
41 geopend werd, mocht jij als 23-jarige
samen met al je vrienden naar het nieuwe wooncomplex ‘het Woonerf’. Dit werd
een hele uitdaging. Enkele jaren later verhuisde de hele bende naar het Brikhof.
Jullie vormden een dreamteam: onafscheidelijk, ondeugend, ondernemend … Wat
hebben jullie mooie momenten beleefd.
In 2000 kwam je mama te sterven en be-

sloot je papa om je terug naar huis te halen. Een grote aanpassing voor iedereen.
Zeker voor je zus Liliane, die een groot
stuk van de zorgen op zich nam. Maar
Liliane, samen met haar zonen Wout en
Ward, brachten ook weer feest in je leven.
Iedere week zwemmen, spelletjes spelen,
ijsjes eten … noem maar op! Liliane, Wout
en Ward zijn dan ook altijd heel belangrijk
voor je geweest.
Op 25 april 2012 werd Woning 40 je nieuwe thuis. Je schommelstoel kreeg een vaste plaats in de living, dichtbij de tv. Want
VTM, Ketnet en het weerbericht volgde
je op de voet. Ook je dagelijkse cola en

melk mochten niet ontbreken. Je
kreeg meteen vele nieuwe vrienden.
Aan ‘kuskes’ en knuffels geen gebrek. Toch bleef je ook altijd uitkijken
naar de fijne weekenden thuis en later naar de maandelijkse bezoekjes bij
papa & zus.
Even kwam je in een neerwaartse
spiraal terecht. Verdriet, angst, beginnende dementie … Je had het heel
moeilijk, werd opstandig … Linde 2
heeft je door deze moeilijke periode
heen geholpen, zodat je na een paar
maanden terug naar Woning 40 kon
komen. Je bloeide terug helemaal
open, gaf speeches bij ieder feestje
en elke activiteit. Jij nam als eerste
het woord: “Luister, luister allemaal ikke, ikke zegge…” Je enthousiasme

werkte besmettelijk. Er is nog nooit
zo hard gezongen op de karaokemomenten dan met jou erbij, zeker als er
Duitse schlagers gedraaid werden …
Heerlijk om aan terug te denken, een
echte showman!
Hoe lief en aanhankelijk je ook was, je
kon oh zo koppig zijn als het niet in je
straatje paste. Het nachtlampje moest
steeds insteken, je gordijn een beetje
open, je pop op de juiste plaats. Je
moest dagelijks weten wie de late
had. Zo wist je wie je kwam onderstoppen. Rudy en Hendrik gaven je
iedere keer het juiste antwoord. Deze
vasthoudende rituelen mochten zeker
niet doorbroken worden!
Met je dementie veranderde ook je
kijk op de dingen. De strijkparels wa-

ren echt je hebbeding. Uren kon je er
met je hand doorwoelen, genietend
van het gevoel van de kralen. Ook het
dagelijkse ‘schminken’, je handen inwrijven met zalf, was steeds weer een
belevenis. Vooral de laatste tijd was
alles wat je had en zag nieuw voor je.
Als je dacht dat je iets nieuw aan had,
zei je heel fier “van zus gekregen”!
En nu, lieve schat, - want dat was je,
zo lief – zullen je glimlach en aanstekelijke lach ons altijd bij blijven. Geniet nu maar van je verdiende rust,
samen met Conny, Angèle en Willy.
Bewoners en personeel van Woning 40

Al wat sterft zal bloeien
de bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en ied’reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat ál wat sterft zal bloeien
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Personalia

Geboortes
Leander, zoontje van Katrien Cuppens
(hoofdopvoedster Meers 1, Borgloon) en
Peter Vermeulen (hoofdopvoeder Linde 5,
Zonhoven)
Lukas, zoontje van Diana Achten
(leefgroepmedewerker Eik 4, Zonhoven)
en Dieter Theunissen
Mila, dochtertje van Kim Vandormael
(hoofdopvoedster Huis 2, Genk) en David
Beerden (hoofdopvoeder Linde 4, Zonhoven)

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

Stig, zoontje van Stien Lipkens
(leefgroepmedewerker Woning 40,
Zonhoven) en Bert Baeten

Nika, dochtertje van Rémi Smeets
(leefgroepmedewerker Spar 3, Zonhoven)
en Christophe Digneffe
Nora, dochtertje van Elke Den Hartog
(leefgroepmedewerker Berk 3, Zonhoven) en Kurt Wauters

Huwelijken
Anneleen Segers
(leefgroepmedewerker Meers 3 & Ven 4,
Borgloon & Genk) huwde met Hans Leuris

Jessika Roosen
(leefgroepmedewerker Henis 5, Tongeren)
huwde met Karel Lowet

Lieve Leppens
(zorgcoördinator Berk-Spar, Zonhoven)
huwde met Mathijs Van Peteghem

Arnold Moreas
vader van Jack Moreas
(leefgroepmedewerker Henis 4, Tongeren)

Magriet Vankan
schoonmoeder van Marc Dreesen
(medewerker technische dienst, Genk)

Dirk Brans
(bewoner Woning 40, Zonhoven)

Jenny Claesen
schoonmoeder van Inge Gaens
(verantwoordelijke economaat, Genk)

Marleen Machon
moeder van Marina Maes
(leefgroepmedewerker Huis 4, Genk)

Judith Hotterbeex
moeder van Karlien Tielens
(logopediste woonbuurt Oase, Genk)

Pol Broux
vader van An Broux
(leefgroepmedewerker Huis 4, Genk)

Overlijdens
Luc Vanstraelen
(bewoner Brik 4, Borgloon)
Marcel Jans
(priester, pastorale werkgroep Ter Heide)

Nieuwe medewerkers
Sinds juni 2019 zijn een aantal nieuwe medewerkers Ter Heide komen versterken. De volgende personen heten we dan
ook van harte welkom in onze organisatie:
Aäron Vaneeckhout
Anja Botty
Ann Rens
Annelies Engelen
Anouk Dops
Bart Verheyen
Brecht Festjens
Charissa Paeschen
Cindy Coppieters
David Vandecan
Eduardo Tombal Claes
Hélène Rigot
Hilde Willems
Ian Valkenborgh
Jessica Wevers
Joni Gabriëls
Katja Jordens
Lisa Jackers
Lore Vandeweert
Lotte Vranken
Max De Leng
Miranda Geijsels
Patrick Rasschaert
Peter Russo
Petra Ovnicek
Phaëdra Mulders
Stijn Hulsmans
Verena Kaus
Viviane Stoltz
Werner Knierim
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zorgcoördinator Eik
medewerker nachtdienst
medewerker onderhoud
leefgroepmedewerker Linde 5
leefgroepmedewerker Linde 4
leefgroepmedewerker Huis 8
leefgroepmedewerker Huis 6
leefgroepmedewerker Berk 1
leefgroepmedewerker Spar 1
leefgroepmedewerker Eik 3
leefgroepmedewerker Linde 1
leefgroepmedewerker Berg 1
medewerker personeelsadministratie & HR-data
leefgroepmedewerker Huis 5
ergotherapeut Ven
ergotherapeut Ven & Eik
leefgroepmedewerker Berk 3
ergotherapeut Berk-Spar
ergotherapeut Brikhof
ergotherapeut Henisberg
medewerker technische dienst
leefgroepmedewerker Huis 7
medewerker technische dienst
leefgroepmedewerker Ven 4
medewerker onderhoud
leefgroepmedewerker Eik
verantwoordelijke grootkeuken
leefgroepmedewerker Brik 2
medewerker nachtdienst
medewerker technische dienst

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

Woordje redactieraad

Meer tijd voor bewoners
Tijdens de afgelopen warme zomermaanden kregen medewerkers van ondersteunende diensten weer de kans om
de leefgroepen te ondersteunen waar
nodig. Helpen bij het middagmaal, ondersteuning tijdens activiteiten … Mooie
momenten om zowel onze bewoners
beter te leren kennen als collega’s van
andere diensten. Hier bleek ook weer
eens met hoeveel warmte zorgmedewerkers onze bewoners ondersteunen.
De redactieraad van Ter Heide wil medewerkers graag ruimte bieden om nog
meer van deze mooie momenten mogelijk te maken.
Een van de projecten die ontstonden uit
de dialoogdagen

is ‘Meer tijd voor bewoners’. De werkgroep die zich inzet voor dit project ging
dan ook op zoek naar verschillende manieren waarop tijdrovende taken vereenvoudigd kunnen worden om zo meer
tijd over te houden voor de bewoners.
Een van de dingen die hierbij aan het
licht kwam, was dat medewerkers veel
tijd besteden aan artikels schrijven voor
Ter Heide nieuws.
De redactieraad wil iedereen aanmoedigen om mooie verhalen te delen in
Ter Heide nieuws, maar dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van onze bewoners. Daarom willen we hier een aantal
afspraken onder de aandacht brengen.
Wie geen tijd heeft of niet graag teksten
schrijft, kan steeds contact opnemen
met de redactieraad voor ondersteuning. Dat
geldt ook voor het
maken van foto’s
tijdens een activiteit.
We zijn er voor leefgroepmedewerkers
met mooie verhalen,
maar ook voor vrijwilligers met een leuke
boodschap en voor
ouders en familieleden
die een verhaal over

hun zoon/dochter/broer/zus willen delen.
Heb je hulp nodig bij het schrijven van
een artikel? Breng dan telefonisch verslag uit of spring even binnen. De leden
van de redactieraad zullen je een aantal
richtvragen stellen en op basis hiervan
een artikel opstellen. Dat krijg jij dan
doorgestuurd ter controle. Aanvullingen
zijn hierna steeds welkom. Pas wanneer
het artikel voor jou in orde is, wordt het
gebruikt voor Ter Heide nieuws. Wil je
liever dat iemand aansluit op een activiteit om foto’s te maken en naderhand
een artikel te schrijven? Dat kan ook,
indien dit voldoende op voorhand wordt
doorgegeven. Alle ondersteuningsvragen zijn welkom via mail of op het intern
nummer 2109.
Artikels en foto’s voor het decembernummer van Ter Heide nieuws kunnen
tot en met 18 november bezorgd worden aan kari.feys@terheide.be of aan de
leden van de redactieraad:
Genk: steven.schepers@terheide.be
Zonhoven: tony.antheunis@terheide.be
Borgloon: cynthia.gilissen@terheide.be
Tongeren:leon.van.es@terheide.be
P.S.: Herkende jij de persoon op deze
foto uit de oude doos of wil je een
gokje wagen? Het antwoord zit verstopt in deze Ter Heide nieuws.
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Ter Heide campus Genk
Klotstraat 125, 3600 Genk
Tel. 089 32 39 30, Fax. 089 30 62 50
Ter Heide campus Zonhoven		
Jacob Lenaertsstraat 33, 3520 Zonhoven
Tel. 011 81 94 00
Ter Heide campus Brikhof
Brikhof 68, 3840 Borgloon
Tel. 012 26 08 50
Ter Heide campus Henisberg
Baversstraat 32, 3700 Tongeren
Tel. 012 39 83 80, Fax. 012 39 83 99
www.linkedin.com/company/ter-heide

Een feestelijke dag
Binnenkort bij jou in de
buurt: de griep
Hoog bezoek in
woonbuurt Eik
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Kalender
Herdenkingsmis feestzaal Zonhoven
5 november
Kienavond Borgloon
22 november
Sinterklaasviering Zonhoven
26 november
Sinterklaasviering Borgloon
27 november
Sinterklaasviering Genk
4 december
Sinterklaasviering Tongeren
5 december
Kerstviering Borgloon
13 december
Kerstviering Zonhoven
20 december
Movie Time
21 december
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