


Voorwoord directie

Voor Ter Heide zijn deze afvaardiging en 
deelname cruciaal. Zoals iedereen ondertus-
sen weet staat Ter Heide voor een “wij en 
samen” verhaal. Ter Heide heeft de ouders 
en vele anderen nodig om zijn doelstelling 
van het “goede leven” en “kwaliteit 

van bestaan” voor zijn 
gasten en alle andere betrokkenen duur-
zaam te bereiken.  Ter Heide brengt dan ook 
maximaal respect op voor ieders talent en 
bijdrage.
Na de boeiende kennismakingsronde is 
overgaan tot de verkiezing van de voorzit-
ter en de ondervoorzitter. René Meers ziet 
zijn opdracht als voorzitter verlengd en Peter 
Hendrikx zal hem de nodige ruggensteun 
geven. Wij zijn zeer blij met deze nieuwe 
ploeg want samen staan we voor heel wat 
nieuwe en niet evidente uitdagingen. Maar 
eerst een bedankje voor de ouders die het 
beste van zichzelf hebben gegeven in de 
voorbije vier jaar.
We kunnen er niet omheen: de wereld om 
personen met een beperking verandert 
voortdurend. Wie neemt de ondersteuning 
op voor personen met een beperking in de 
maatschappij? Wie is verantwoordelijk en 
hoe zit het met de keuze van de persoon 
zelf? Een belangrijk debat dat de naam 
“vermaatschappelijking van de zorg“ kreeg. 
Sommigen juichen deze veranderingen toe, 
anderen zijn bezorgd.

Hoe dan ook, het is onze plicht om als Ter 
Heide hierop antwoorden te formuleren.  En 
zoals reeds gezegd, we kunnen dat niet al-
leen. In functie van het geluk en het leven 
van onze gasten hebben we er alle voordeel 

bij dat we dat samen aanpak-
ken, focussen op de samen-
horigheid en het gezamenlijk 
belang.
Tijdens onze eerste Gebruikers-
raad kwam dat gezamenlijk 
belang scherp naar voor.  We 
zijn er samen met de ouders 
van overtuigd dat voor onze 
gasten de gewone, normale 
zorg niet voldoende is. Onze 
gedeelde ervaringen zeggen 
dat onze gasten nood heb-
ben aan een buitengewone, 
warme, specialistische zorg 

en een beschermende omgeving.
Ook zijn we het erover eens dat ouders die 
vandaag kiezen voor een flexibel traject voor 
hun kind en ouders die inspanningen leve-
ren om hun kwetsbaar kind thuis te verzor-
gen en die af en toe een adempauze nodig 
hebben niet in de kou mogen blijven staan. 
Evenzeer moeten we een oplossing kunnen 
bieden aan kinderen en volwassenen die in 
nood verkeren.
Ons gezamenlijk belang spoort dus met de 
visie van minister Jo Vandeurzen op “vraag-
gestuurde zorg en ondersteuning” en de 
daarbij horende “persoonsvolgende finan-
ciering”. In dat opzicht zijn we partners en 
willen we ten volle meewerken aan de uit-
breiding van de opvang. Een bekommernis 
die we 100% met de minister delen. Dus 
principieel staan we achter de uitgangspun-
ten van het Perspectiefplan 2020. Alleen vin-
den we dat deze voor elke doelgroep anders 
moeten zijn en een andere invulling dienen 
te krijgen. Concreet betekent dit voor Ter 
Heide dat we de infrastructurele en financi-
ele ruimte moeten krijgen om de nood van 
onze gasten aan stabiliteit, herkenbaarheid 

en warmte op een soepele manier te com-
bineren met maattrajecten, tijdelijke opvang 
en noodsituaties. En dat we niet gedwon-
gen zouden worden om te evolueren naar 
een hotelsysteem waarin iedere kamer die 
een dag leeg is onmiddellijk moet worden 
opgevuld.
Deze uitdaging is een ”wij en samen” uit-
daging.  Laat ons deze uitdaging in 2016 
omzetten in een plan waarbinnen de di-
verse behoeften en noden van onze gasten 
tot hun recht komen.  Mét elkaar en niet 
tegen elkaar.

Het einde van het jaar is dichtbij en een spik-
splinternieuw jaar staat voor de deur. 
Het directieteam wenst jou en diegenen die 
je lief zijn alle goeds toe voor het komende 
jaar. Gebruik de eindejaarsperiode om uit te 
rusten en om samen met familie en vrienden 
te genieten van een verdiende verpozing.  
En laat ons van “wij en samen” in 2016 een 
topprioriteit maken. 
Tot in 2016!

Paul Geypen,
Algemeen directeur

2

Wij en samen, nog meer mét elkaar in 2016
Om de vier jaar dient Ter Heide een nieuwe Gebruikersraad samen te stellen en te installeren. De 

regelgeving schrijft dat zo voor. Op 17 november 2015 was het zover.  De maatschappelijk werkers 

hadden hun huiswerk met verve gedaan.  Ze zorgden ervoor dat elke woonbuurt vertegenwoor-

digd wordt door twee ouders. Waarvoor dank.



De Gebruikersraad heeft als doel de belan-
gen te behartigen van de gebruikers. De le-
den van de Gebruikersraad worden gekozen 
uit en door de gebruikers van de voorziening 
of hun vertegenwoordigers, in principe voor 
de duur van vier jaar.
De opdracht van de Gebruikersraad is om sa-
men met de voorziening mee te denken en 
mee te werken aan de verdere uitbouw van 
goede ondersteuning aan de gebruikers. De 
Gebruikersraad kan hierin advies uitbrengen 
of uitleg vragen bij beslissingen van de voor-
ziening. Tevens heeft bij elke wijziging aan 
het charter en bij belangrijke wijzigingen in 
de algemene woon- en leefsituatie vooraf-
gaandelijk overleg tussen de Gebruikersraad 
en de voorziening plaats. Jaarlijks informeert 
de voorziening de Gebruikersraad boven-
dien omtrent haar jaarrekening en het doel-
matig inzetten van de middelen. 
Hoewel de vorige verkiezingen nog maar re-
cent leken, dienden in het najaar van 2015 
nieuwe verkiezingen te worden georgani-
seerd. Binnen Ter Heide streven we ernaar 
om per woonbuurt 2 afgevaardigden te 
hebben en binnen één woonbuurt de ver-
schillende opvangvormen maximaal te laten 
vertegenwoordigen. 
Zo kregen we op 17 november 2015, de 
eerste vergadering van dit werkjaar, een 
nieuw samengestelde Gebruikersraad met 

een goede mix van oude getrouwen en 
nieuwe gezichten, waaruit als voorzitter, de 
heer Meers, en als ondervoorzitter, de heer 
Hendrikx, verkozen werden. 
De volgende vier jaren zal deze Gebruikers-
raad samen met de organisatie voor heel 
wat uitdagingen staan. Ter Heide is immers 
volop in beweging: het realiseren van het 
Masterplan, het vertalen van alle wijzigin-
gen die FAM en MFC en binnenkort het PVB 
(persoonsvolgend budget) met zich mee-
brengen, het combineren van zorgzaam-
heid in een warme thuis met efficiënt sociaal 
ondernemerschap, de verzelfstandiging van 
Ter Heide verbinden aan de meest aange-
paste juridische structuur, het bieden van 
trajecten op maat voor alle gebruikers ... 
Ook de vertegenwoordiging van de Gebrui-
kersraad van Ter Heide in FOVIG (Federatie 
van Ouderverenigingen en Gebruikersraden 
in voorzieningen voor personen met han-
dicap) is in deze periode van transitie een 
belangrijk aandachtspunt. FOVIG, als over-
koepelende organisatie behartigt immers de 
belangen van de gebruikers in voorzienin-
gen, en is op deze manier een belangrijke 
stem vanuit deze gebruikers naar de offici-
ele instanties toe. 
Zeker voor Ter Heide is dit momenteel van 
groot belang. Omdat gebruikers van Ter Hei-
de tot de zwaarste doelgroep behoren, wei-

nig tot niet de regie in eigen handen kunnen 
nemen, en een grote afhankelijkheid verto-
nen, lopen ze immers het risico om vooral 
geconfronteerd te worden met de nadelen 
van de PVB en veel minder met de voordelen 
die het systeem beoogd.
De Gebruikersraad van Ter Heide wordt in 
FOVIG vertegenwoordigd door Rita Jaenen 
en Herwig Vaes. Een, zoals Rita terecht 
omschrijft, zeer complementair en gebe-
ten duo, dat recent in samenwerking met 
de vertegenwoordigers van de Gebruikers-
raad van Sint-Oda, aan Jo Vandeurzen, als 
bevoegd minister, een schrijven overmaakte 
met hierin een aantal vragen en bekom-
mernissen, specifiek voor onze doelgroep. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd. 
Graag geven we u hieronder een overzicht 
van de leden van de nieuwe Gebruikersraad. 
U kunt steeds bij deze personen binnen uw 
woonbuurt terecht als u vragen heeft voor 
of over de Gebruikersraad. Uiteraard kunt u 
hiervoor ook steeds bij uw maatschappelijk 
werker terecht, die u ook steeds een verslag 
van de Gebruikersraad kan bezorgen indien 
u dit wenst. 
Tot slot willen we via deze weg de uittreden-
de leden van de Gebruikersraad bedanken 
voor hun inzet in de afgelopen jaren. 

Lieve Vandersmissen, directeur zorg

Woordje van de Gebruikersraad

Gebruikersraad

Naast het recht op individuele inspraak, dat bepaalt dat een gebruiker of zijn vertegenwoordiger 
moet worden geïnformeerd omtrent alle aangelegenheden die hem rechtstreeks en persoonlijk aan-
belangen, voorziet het VAPH ook het recht op collectieve inspraak. Dit door de residentiële voorzie-
ningen te verplichten een collectief overlegorgaan op te richten, met name de Gebruikersraad.

Gebruikersraad 2015-2019
WB OASE
De heer Joris Schouterden
De heer Mark Thys

WB HEUVEL
De heer Stanislas Schreurs
Mevrouw Ingrid Brams – Verhaegen

WB Woonerf
De heer Jef Dolmans
De heer Eduard Schuurmans

WB BERK-SPAR
Mevrouw Margot Lalieu-Deckers
De heer Peter Hendrikx (ondervoorzitter)

WB Linde
De heer Eddy Goossens 
De heer Staf Van Thielen 

WB Eik
Mevrouw Marie-Louise Claassen-Millen
Mevrouw Frieda Bomboi-Glubiak

WB BRIKHOF
De heer Olivier Byloos
Mevrouw Gerda Geyzen-Pierlet

WB HENISBERG
De heer René Meers (voorzitter)
De heer Martin Vanherle
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Ter Heide MOVIE TIME
11 november 2015, een memorabele dag voor Ter Heide

In de loop van dit jaar werd een werk-
groep “Positionering” opgericht, met 
als doel de relatie tussen Ter Heide 
en de buitenwereld te optimaliseren. 
Ideeën werden besproken om nadien 
in de praktijk verder uit te werken. 
Een eerste realisatie hiervan was ‘Ter 
Heide Movie Time’, een evenement 
waar 1700 deelnemers op een laag-
drempelige manier met Ter Heide 
kennis maakten. Dat het succes deels 
te danken was aan de kaskraker “Ju-
bilee general”, van F.C. de Kampioe-
nen, willen we niet ontkennen. Het 
werd een gezellig familiemoment, 
met een glaasje cava/frisdrank en een 
verrassing voor de kinderen. Naast de 
vele (huidige en nieuwe) sympathi-
santen van Ter Heide, waren heel wat 
bewoners, medewerkers en hun fa-
milie van de partij om te genieten van 

dit bijzonder evenement. We ontvin-
gen veel positieve reacties en legden 
veel nieuwe contacten, waardoor we 
reeds kunnen rekenen op een aantal 
initiatieven die in de toekomst zullen 
doorgaan. 

Mede dankzij de sponsoring van een 
aantal Limburgse bedrijven, kon Ter 
Heide een nieuwe �funtrain� (een 
elektrisch aangedreven fiets voor 4 
personen) aankopen om het activitei-
tenaanbod nog te vergroten. 
Met haar sympathieke aanwezigheid 
ondersteunde An Swartenbroekx, 
�Bieke�, onze organisatie. Zij was na 
de film onvermoeibaar, had oog en 
oor voor iedereen die met haar op 
de foto wilde en bleef stralen tot de 
allerlaatste foto. Echt een toffe ma-
dame, chapeau An! 

Een lange rij - die niet onderdeed 
voor de wachtrijen aan de attracties 
van Euro Disney - wou met ‘Bieke’ op 
de foto! Tot ieders vreugde en gemak 
maakten onze eigen fotograaf-van-
de-dag én de gelegenheids-GSM-fo-
tograaf een hoop mooie foto’s. De 
foto’s staan voorlopig nog  op de 
website.

Volgend jaar (‘same place- same 
time’) kent ‘Ter Heide Movie Time’ 
een tweede editie!

Een warme dank aan de sponsors, 
vrijwilligers, medewerkers en be-
zoekers die dit gebeuren mogelijk 
maakten.

Het �’Ter Heide Movie Time-team’

Waarom organiseerde Ter Heide het evenement ‘Movie Time’? Omdat we het belangrijk vinden 
om met Ter Heide naar buiten te treden en omdat we veel mensen willen laten kennismaken met 
onze bewoners en Ter Heide.  Mede door een korte film van 4 minuten, die niemand onberoerd 
liet, maakte men op een unieke manier kennis met Ter Heide.  Het applaus dat na de voorfilm 
spontaan losbarstte, was hartverwarmend! De volledige film �Thuis� kan je via de startpagina 
www.terheide.be bekijken. 





Woensdag 2 september 2015 was ik heel erg zenuwachtig want het was mijn verjaardag. EIN-DE-LIJK 
werd ik 21 jaar. Als verrassing ben ik samen met Pieter, Cindy & Kim naar Phantasialand geweest. 

De eerste attractie die we deden was de 
‘enge toren’. Hier stonden mannen in 
enge kleren om ons te laten verschieten 
en ik was wel best bang hier. We zaten 
allemaal vast in een stoel toen plots de 
lichten uitgingen. We werden pijlsnel om-
hoog geschoten en vervolgens donder-
den we naar beneden. Ik heb heel hard 

geschreeuwd (“Hier gaan we nooit meer 
in!”) want ik was heel erg bang. 
Bij een volgende attractie gingen we in 
een grote band zitten die over het water 
ging. Eerst moesten we met de band in de 
lift (hier was ik wel even in paniek) en toen 
gingen we met die band van de schuif-af. 
Deze attractie vonden Pieter en ik echt GE-

WEL-DIG en we kregen allemaal de slappe 
lach. We zeiden uitgebreid ‘dank u wel’ 
tegen iedereen die we tegenkwamen, zo 
gelukkig waren wij. 
Toen gingen we naar mijn favoriete attrac-
tie, het treintje. Deze ging echt super snel 
maar toch hield ik me stoer (ik heb wel 
Cindy haar arm helemaal blauw gepitst!). 
We zijn hier 2 keer achter elkaar in ge-
weest, net 1 keertje teveel voor Pieter. 
Hij zag het niet meer zo zitten na deze 
attractie dus hebben we even een pauze 
genomen. Na de pauze trokken we naar 
de boomstammen. Hier moesten we heel 
erg lang aanschuiven maar het was echt 
een heel chique attractie; de natte kleren 
hebben we er maar bij genomen. 
Na nog een aantal fijne attracties stonden 
er op Huisje 6 nog een aantal verrassin-
gen op mij te wachten. Ze hadden lekkere 
frietjes met hamburgers gemaakt en er la-
gen heel veel cadeautjes klaar voor mij. 
Deze dag zal ik nooit meer vergeten, het 
was echt de beste verjaardag ooit!

Groetjes van Marco, bewoner van Huis 6, 
campus Genk

Beste verjaardag ooit!

Campusnieuws Genk
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Tijdens deze Halloween-editie mochten de kinderen van campus Genk een bezoek brengen aan het ‘Huis 
van Hettie’. Hettie is een heks en ze woont in een zwart huis, ze heeft een kat: Helmer. Helmer is ook 
zwart ... Dit zorgde natuurlijk voor de nodige avonturen.

Halloween in Genk

Voor dit verhaal werd de sportzaal om-
getoverd in het ‘Huis van Hettie’, en 
werd Helmer de kat gecreëerd. Dankzij 
het snit- en naaiwerk van Leenie werden 
er 3 Helmers ontworpen. Telkens in een 
andere kleur, helemaal aangepast zoals 
in het verhaal. Hettie, de heks, werd 
om beurt vertolkt door zowel Leenie, 
Daniela, Marleen als Hilde. Samen met 
de kinderen en hun begeleiders werd er 
veel ge-hocus-pocust en getoverd.
De leukste toverspreuken werden ver-

zonnen en ze kwamen nog uit ook!
Naast dit belevingstheater werd er ook 
gekookt: Trollendrollen ... lekker!
Het BuSO zorgde dit jaar voor een span-
nend spektakel waar heksen, spoken, 
griezelmuziek en lichteffecten zorgden 
voor een prachtige show zodat Hallo-
ween dit jaar echt een spannende bele-
vingservaring werd!

Hettie, de heks,
Zwarte Huis, campus Genk
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De Snoezeltuin van Huis 4
Ons terras op Huisje 4 leek maar saai en kil,
We stonden er al vaker bij stil.
Daarom staken we onze hoofden bij elkaar,
en zo waren de ideeën vrij vlug klaar.

Aan de muur hangen kaders gevuld met schelpjes, 
gras en hout, hierboven werd een boog met cd’s gebouwd.
Aan de schutting hangen vogelkooitjes, o zo klein,
dit vinden onze passerende vogeltjes wel fijn!

Een oude gieter met kristallen druppeltjes hangt in de lucht,
we kunnen zitten op mooie autobanden, 
al dan niet met een diepe zucht.
De houten paletten liggen steeds gereed,
met prachtige kussens is de lounge helemaal compleet!

Nu relaxen onze bewoners, groot en klein,
heerlijk genieten, stralende gezichtjes, vinden wij allen reuze fijn!
We hadden het ons niet mooier kunnen wensen,
deze snoezeltuin werd mogelijk gemaakt dankzij vele lieve mensen!

1000x DANK JE WEL, voor dit prachtig geheel,
aan onze directie, de heer Cauberg, ouders en familie van Dave, Jokke 
en niet te vergeten de eigen collega’s van Huisje 4 (en dat zijn er veel)!

An Broux, leefgroepmedewerker, 
Huisje 4, campus Genk

Tombolatrekking ‘Ter Heide Movie Time’
Elk filmticket van 10 EUR bood 10 kansen 
voor de tombola, met als hoofdprijs een 
LED TV.
Op 12 november 2015 vond de tombola-
trekking plaats. Met ‘onschuldige kinder-
hand’ namen 6 bewoners van woonbuurt 
Heuvel en Oase maar liefst 16 nummers 
uit de pot.  Eerst was de hoofdprijs aan de 
beurt, daarna volgden 15 mooie prijzen 
en waardebonnen van verschillende spon-
sors.  De bewoners deden dit graag en ge-
noten nadien van een lekkere traktatie.
Vanwege afwezigheid van gerechtsdeur-
waarder meester Van Backlé, legde onze 
filmkunstenaar, Rik Spaepen, alles op film 
vast.
De uitslag van de tombolatrekking ver-
scheen op 13 november 2015 in het Be-
lang van Limburg en stond tot en met 
1 december 2015 op de website www.
terheide.beDe meeste prijzen werden 
afgehaald. De gelukkige winnaars ont-
vingen leuke geschenken, pakketten 

verzorgingsproducten van Estée Lauder, 
geschenkenbonnen om een keuze te ma-
ken tussen het uitgebreide assortiment in 
Genkerplantencentrum, waardebonnen 
om in Rainerie Qualità Italiana lekker te 
gaan smikkelen en tot slot nog een mooie 
waardebon van de Wara. Deze laatste was 
tevens de sponsor van de hoofdprijs, een 
prachtige grootbeeld LED-TV!
Daar de winnaar van de hoofdprijs zich 
niet bekend maakte, werd de LED-TV on-

der de andere winnaars verloot!
We deden nogmaals beroep op de on-
schuldige hand van onze kleinste bewo-
ner, Nico, en kunnen met vreugde meede-
len dat Linda Vanbaelen, nicht van Yvonne 
Corthouts, moeder van Patrick en Valère 
Corthouts, bewoners Eik 4, Zonhoven 
deze prijs de hare mag noemen!

Hilde Kubben,  verantwoordelijke stage-
beleid en externe communicatie



Vrijdag 30 oktober 2015. Olivia is al tijdig 
hier om alles voor te bereiden. De gitaar 
is ingeplugd, de thermos met een geheim 
drankje staat klaar. Ze heeft er zin in. Stil-
aan stromen de bewoners de zaal binnen. 
Al meteen komt Carlo naar me toe om 
een opmerking te maken: “Die alleen?” 
Dat is hij niet gewend. Meestal zijn er 2 
of meer artiesten en hebben ze ook meer 
instrumenten bij zich. Zijn opmerking was 
echter onterecht, want zodra Olivia met 
haar gitaar en zang de zaal veroverde, 
verstomde alle kritiek. Op een innemende 

en overtuigende manier wist ze onze be-
woners te boeien. Ze had speciaal voor 
hen een aantal nummers voorbereid die 
normaal niet in haar repertoire zitten. Van 
K3 speciaal voor Nele, tot “Daar bij die 
molen” en “De Marie-Louise” voor de ou-
deren onder ons. Kortom, een gesmaakt 
optreden en een dikke pluim!!! Onze be-
woners hebben er met volle teugen van 
genoten.

Tony Antheunis, activeringscoördinator, 
campus Zonhoven

Een tijdje geleden werd ik gebeld door mevrouw Olivia Thijssen. Ze wenste zich voor te stellen als 
professioneel artieste die ook geïnteresseerd was in optredens voor ons doelpubliek. Ze had ook wel 
ervaring met onze bewoners omdat ze vroeger nog stage gedaan had in Ter Heide en ook als thuis-
verpleegkundige had gewerkt in Sint-Gerardus.  Het is natuurlijk altijd leuk om een aantal artiesten te 
kennen, al is het altijd afwachten of de vlag de lading dekt.

Muziekcafé met Olivia Thijssen

Duizend bommen & granaten 
Aan het eind van de zomer, net voor 
het opendeurweekend, gingen de jaar-
lijkse Zomerspelen van het “Woonerf” 
van start.
Dit jaar was er een groots Piratenspel 
uitgezet op en rond het bospad.

Al spoedig was het er een ware inva-
sie van piraten die er zeemansproeven 
moesten afleggen, om later op schat-
tenjacht te gaan.
Nadien was er een gezellige bijeen-

komst met een tasje koffie en de no-
dige zoetigheden aan het strand van 
Woning 42.

Maar al spoedig moest iedereen weer 
koers zetten naar zijn eigen woning.
En riepen we schip ahoi!

Tot de volgende entering!

Bewoners en medewerkers 
van Woning 42, campus Zonhoven
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Op de dienst Cultuur in Hasselt kijkt men altijd verwonderd op als ik de inschrijvingen doorgeef voor onze 
deelname aan de familiedag van Hasselt Kermis. Met 150 bewoners en begeleiders (campus Genk en Zon-
hoven samen) waren we dit jaar. Een mooie bende. 

Hasselt Kermis blijft een TOP-activiteit!

Het is dan ook een unieke ervaring 
voor onze bewoners om in deze ker-
misattracties te kunnen zitten. Helaas 
zijn niet alle attracties voor onze be-
woners even geschikt of toegankelijk. 
Soms is het echt wel heffen en sleu-
ren. Maar dat hebben we er graag 
voor over. Belangrijker is de sfeer die 
er op zo’n kermis hangt. De muziek 
staat bewust dan wel wat stiller, de 
geur van frietjes en smoutebollen 
overheerst daardoor des te meer. Het 

is dan ook fijn dat de stad 
Hasselt ons trakteert op 
gratis toegankelijke at-
tracties, EN op een gratis 
portie smoutebollen en 
een drankje. Wij hebben 
er alvast intens van geno-
ten!

Tony Antheunis,
activeringscoördinator, 
campus Zonhoven

Maandag 21 september 2015 was het weer zover ... Hasselt Kermis.  We hadden niets tegen onze bewoners 
verteld om te vermijden dat de zenuwen te gespannen zouden zijn. Het is toch altijd iets speciaals, hé.

Superleuk op de kermis in Hasselt, 
ook voor de bewoners van Woning 43! 

Om 12.00 uur vertrokken we richting Has-
selt, dit jaar wat vroeger dan anders, om 
onze bewoners te verrassen met een lek-
kere kermisfriet en een extra lange ham-
burger. Wat een pretoogjes als we gezellig 
buiten zitten op het terras en onze man-
nen met hun vingers hun frieten eten. De 
mayonaise hing niet alleen op de frieten 
als je begrijpt wat ik bedoel ...
Nadat we ons buikje lekker rond hadden ge-

geten, zijn we richting kermis vertrokken.
Wat ons dadelijk opviel was dat de mu-
ziek niet uit de boxen galmde, geen flitsen 
van lampjes.  Ha ja, ... het was prikkelarme 
kermisdag vandaag! Wel een mooi initia-
tief maar toch niet door iedereen geap-
precieerd. 
Onze Peter die zot is van muziek bleef hier 
even op zijn honger zitten.
Voor de overige mannen was het best 

ok. Toen we voorbij de botsauto’s liepen 
gebaarde Apostel dat hij erin wou. Geen 
probleem, manneke, ik zal wel meegaan. 
Ik nam het stuur in handen maar, nee 
hoor, Apostel wou zelf sturen. Na de rit 
zou ik hem onmiddellijk zijn rijbewijs ge-
geven hebben!! 
Michael, Peter, Raf en Apostel wilden na-
dien nog een ritje op de bootjescarrou-
sel. Hier stond de muziek wel hard, geen 
probleem, onze mannen vonden het wel 
leuk. Nelly en Davy wilden nergens in en 
om hen ook een kermisgevoel te geven 
sloten we de dag af met een lekkere tas 
koffie op een  terrasje van het Kolonel 
Dusartplein.  Lekker in het zonnetje jaja ... 
die was ook van de partij, genieten! Wat 
kan hier aan tippen???
(Dat een foto van de bewoners campus 
Zonhoven in het Belang van Limburg ge-
plaatst werd, was puur toeval! Of straal-
den wij zozeer van genot?!)

Ronny Palese, hoofdopvoeder Woning 43, 
campus Zonhoven
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Op donderdag 19 december 2015 was het dan eindelijk zover! Het verrassingsfeestje voor Josy haar pen-
sioenviering.  Wat hebben we gezwoegd en gezweet om alles geheim te houden, maar het was ons uit-
eindelijk dan toch gelukt! 

Josy Noijen op pensioen

Haar dagje begon met een receptie in 
de leefgroep.  De andere leefgroepen 
van het Woonerf kwamen mee genie-
ten van de chips en een drankje.  Zelfs 
haar gastjes van vroeger, die nu in Brik 
5 (Borgloon) hun thuis hebben gevon-
den, waren van de partij! Toen eerst 
Paul Geypen en daarna Walter een 
tekstje voordroegen over Josy en haar 

geschiedenis in Ter Heide vielen er zo-
wel een lach als een traan.
Josy genoot ervan en daar hadden we 
het allemaal voor gedaan. 
Toen de gasten vertrokken, maakten 
we ons op voor deel 2 van de dag.  
Josy nam geblinddoekt plaats in de 
auto van Viviane en werd zo naar haar 
volgende bestemming gebracht. Oh, 

wat duurde die autorit lang. Ter plaat-
se moesten we eerst alle gasten naar 
binnen gidsen, want anders zouden 
ze uit enthousiasme wel eens kunnen 
verklappen waar ze waren. Nog steeds 
met haar blinddoek op mocht Josy dan 
ook uiteindelijk naar binnen. Wat een 
verrassing! 
Een etentje met haar zonen, schoon-
dochter, metekind, broer, zus, collega’s 
en gasten in de zaak van haar eigen 
zoon. 
Wéér vielen er veel traantjes, maar dan 
van geluk en blijdschap.  We genoten 
van een heerlijk menu en een gezellige 
namiddag.
Als kers op de taart volgden nog heel 
wat cadeautjes.  
Josy, wat gaan we je missen op Woning 
41! Maar we weten, en verwachten, dat 
je nog vaak op bezoek gaat komen. 
Geniet nu maar van al die welverdiende 
vrije tijd!

Bewoners en collega’s van Woning 41,  
campus Zonhoven

Op 13 november was de polyvalente zaal mooi in het thema versierd. Maar eerst moesten we in de sport-
zaal enge opdrachten vervullen. Geblinddoekt in dozen voelen brr...  eng was dat! 

Brr... heerlijk griezelen op ‘t Woonerf

Dan moesten we met wc papier ’n 
mummie maken, niet zo gemakkelijk 
en zeker niet als je ermee moet la-
chen. Probeer ’t maar eens!
Pompoenen zoeken, dit viel reuze 
mee. 
Maar dan moesten we naar buiten in-
grediënten zoeken om ’n heksensoep 
te brouwen. 
Gelukkig moesten we er niet van 
proeven, bah steentjes, gras enz...  
Als laatste opdracht allen in een kring 
’n heksenhoed doorgeven op griezel-

muziek tot er een winnaar 
overbleef. 
Lieve van Woning 42 was 
de heks van de dag. Dan 
joepie... heerlijk smullen in 
de feestzaal en genieten 
van ’n drankje. 
Als afsluiter kregen we al-
len een welverdiend hek-
sendiploma !     

Team Woning 41, 
campus Zonhoven 
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3 december, de ‘internationale dag van personen met een beperking’, plaatste Het Belang van Limburg een ar-
tikel over Ter Heide. De ouders van Jonas Van Dyck werkten hieraan mee. Aangezien het krantenartikel slechts 
een fragment uit de persoonlijk geschreven tekst overnam, nemen wij de gelegenheid te baat om de tekst 
integraal te plaatsen. Het krantenartikel is te lezen via de website www.terheide.be / Ter Heide in de kijker.

Een bijzondere leefruimte

Jonas is 28 jaar en heeft zowel autisme 
als een ernstige verstandelijke beperking. 
Op 12-jarige leeftijd vertoonde Jonas 
zulke ernstige gedragsproblemen dat 
we (omwille van zijn veranderde noden) 
noodgedwongen op zoek moesten naar 
een andere organisatie. Zo kwamen we 
uiteindelijk een stuk buiten onze pro-
vincie terecht in Limburg, in Ter Heide, 
waar Jonas tot op de dag van vandaag 
de juiste ondersteuning krijgt. Zowel op 
vlak van infrastructuur als op vlak van 
begeleiding had Ter Heide 15 jaren gele-
den al een duidelijke visie. De juiste faci-
liteiten zorgen ervoor dat kinderen zoals 
Jonas een aangenaam leven kunnen 
hebben. Ter Heide wist dat de opvang 
van Jonas een enorme uitdaging zou 
worden, maar gaven de onvoorwaarde-
lijke garantie dat Jonas levenslang in Ter 
Heide kan blijven wonen.

Het geeft je als ouder een enorme 
geruststelling te weten dat je zor-
genkind hier altijd terecht kan, ook 
wanneer wij er niet meer zijn... 
Hier blijven we Ter Heide eeuwig 
dankbaar voor. Dit is en blijft voor 
de ouders toch de meest prangen-
de vraag. De voorbije 15 jaren waren 
niet altijd rozengeur en maneschijn, 
maar Ter Heide is steeds blijven inves-
teren, zowel in gespecialiseerde me-
dewerkers als in infrastructuur. Jonas 
heeft nood aan duidelijke structuur, 
in de leefgroep is alles prikkelarm, ge-
maakt uit stevige materialen, met veel 
‘vluchtruimtes’ en ook de tuin werd 
volledig aangepast. Om Jonas de no-
dige rust en duidelijkheid te kunnen 
bieden werd een aparte ontsnappings-
ruimte voor hem ingericht. Op inhou-
delijk vlak werd steeds nauw met ons 
samengewerkt en wij stelden samen 
met het team zijn handelingsplan op. 

Zo werd bijvoorbeeld vastgelegd om 
Jonas maximum 10 minuten dezelfde 
activiteit aan te bieden, hetgeen een 
enorme inspanning van de opvoeders  
vraagt, maar dit komt Jonas duidelijk 
ten goede.

Het was voor ons niet makkelijk toen 
Jonas de meerderjarige leeftijd be-
reikte waardoor hij moest verhuizen 
naar de volwassenenwerking van Ter 
Heide, in Zonhoven. Ook hier kwam 
het belang van een goede voorbe-
reiding en omkadering tot uiting. De 
individuele noden van Jonas werden op-
nieuw in kaart gebracht, waaruit bleek 
dat er in Zonhoven nieuwe infrastructu-
rele aanpassingen nodig waren. Ter Heide 
betrok ons actief bij de verbouwingswer-
ken die werden uitgevoerd, o.a. door het 
creëren van een afzonderlijke vleugel aan 
de bestaande leefgroep. Deze omvat een 
ontsnappingsruimte, een muziekkamer en 
een aanpaste tuin met eigen speeltuigen. 
Als ouders stelde het ons ook gerust dat 
de opvoeders van zijn nieuwe leefgroep 
duidelijk op de hoogte zijn van alle bijzon-
derheden van Jonas.  We brachten Jonas 

uiteindelijk met een gerust hart van zijn 
woning in Ter Heide Genk naar de volwas-
senenwerking in Ter Heide Zonhoven. 

Jonas woont nu ongeveer een half jaar 
in de nieuwe leefgroep en we merken 
dat alle investeringen absoluut de 
moeite waard waren. De infrastruc-
tuur en omkadering werden zo goed 
op Jonas afgestemd dat hij zich erg 
goed voelt in de nieuwe leefgroep. 
Als ouder ben je pas gelukkig als je kind 
dat ook is. Dit was nooit mogelijk zon-
der de juiste investeringen op vlak van 
infrastructuur en medewerkers. Het is 
onze wens dat alle kinderen met een 
beperking en hun ouders dezelfde on-
dersteuning kunnen genieten en willen 
langs deze weg de betrokken overheden 
aanmanen om te investeren in mensen 
met een beperking, investeringen die 
gebaseerd zijn op de individuele noden 
en behoeften van de persoon in kwestie 
en de organisatie die hen ondersteunt.

Gust en Myriam Van Dyck- Van Den 
Brande, ouders van Jonas Van Dyck, 
Linde 1, campus Zonhoven



De kleuters van school “De Beverzak” in Kiewit zouden dit jaar naar de dierendag in Ter Heide Zonhoven 
komen. Om de kleuters te laten kennismaken met onze bewoners, hadden de juffrouwen ons uitgenodigd 
om eens met de fietsvrijwilligers en de bewoners van Ter Heide een bezoekje te brengen aan de school. 

Dierendag in Ter Heide
een mooi voorbeeld van integratie!

Zo gezegd, zo gedaan. Met belgerinkel 
reden we in colonne de speelplaats op. 
Toch wel een indrukwekkend schouw-
spel zo’n hele rij fietsen. Het ijs was on-
middellijk gebroken en al snel genoten 
de kleuters met volle teugen van de ritjes 
met de fiets. Maar niet alleen de kleuters, 
ook onze bewoners waren in hun nop-
jes. Zo’n kleuter op de schoot en ervoor 
zorgen dat hij er niet afvalt, is ook wel 
een hele verantwoordelijkheid. Na deze 
leuke kennismaking werden we door 
de kleuters en de juffen getrakteerd op 
een leuk liedje en werden we als echte 
helden uitgewuifd. Een mooie vorm van 
integratie, die zich verder gezet heeft op 
de dierendag in Ter Heide zelf!

De weken daarna werkten de kleuters 
van “De Beverzak” als voorbereiding op 
de dierendag in Ter Heide een hele week 

rond het thema “dieren”. 
Het thema werd afgerond met het lang-
verwachte bezoek aan Ter Heide. 

Het was een mooie en zonnige vrijdag 
toen de kleuters ’s morgens aan school 
afgehaald werden met de huifkar. Niet 
alleen de kleuters van “De Beverzak” 
werden op deze originele manier afge-
haald, maar ook de kleuters van “De 
Lettermolen” van Termolen. Samen met 
de bewoners van Ter Heide zouden ze er 
een gezellige dag tussen de dieren van 
maken.
Zoals elk jaar waren er heel wat honden 
aanwezig die graag werden gestreeld 
en waarmee de bewoners een wande-
lingetje mochten maken.
De huifkar en de paardenkoetsen reden 
om de 20 minuten toertjes met nieuws-
gierige en blije passagiers.

Ook de roofvogels waren present en lie-
ten zich bewonderen en fotograferen. 
Een hoefsmid toonde zijn vaardighe-
den en een herderin(netje) gaf met haar 
schapen en hond een demo “schapen 
drijven”.
Verder kon men overal kippen, konij-
nen, varkens en cavia’s zien, voelen en 
aaien.
En “last but not least” verraste boer 
Tony ons met zijn kip en muis op zijn 
hoed. 

En dan... jammer genoeg terug naar 
school; met de huifkarren vol blije ge-
zichten en een paar slapende kleuters...

Tony Antheunis, activeringscoördinator, 
campus Zonhoven
en Juffen Elke Vogels en Myriam Tielens 
van school “De Beverzak”
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We waren zelfs de tijd even uit het oog 
verloren, maar gelukkig haalden we nog 
net op tijd de laatste tram. Onze Gert 
was zo moe dat hij heel alleen aan de 
overkant ging zitten met zijn rugzakje 
aan. 
De dagen (met gelukkig veel zon) vlo-
gen weer voorbij en voor we het goed 
en wel beseften moesten we weer alles 
inpakken en richting Limburg gaan. 
Het was weer een geslaagd kamp en 
hopelijk gaan we volgend jaar terug!

Bewoners en leefgroepmedewerkers 
Brik 3, campus Borgloon

Op 21 september 2015 vertrokken we weer richting kust. Zoals gewoonlijk reden we met de tram de 
hele kustlijn af met hier en daar een tussenstop voor een drankje of een hapje. 

Brik 3 op kamp aan zee

Campusnieuws Borgloon
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Studenten architectuur in Hoepertingen

In Hoepertingen werd het initiatief voorbije 
zomer al gretig mee opgenomen door de 
lokale dorpsraad. Het kasteel en Ter Heide 
werden gekozen als uitvalsbasis van het 
project. In dit project leerden de studenten 
ontwerpen in de reële wereld, met en voor 
de bewoners. 
Op veertien dagen tijd had de groep twee 
constructies gebouwd én een wandelroute 

uitgestippeld. 
Of de resultaten van dit project vervagen 
tot dromen of echt uitgroeien tot kansen 
voor ontmoeting zal de toekomst uitwij-
zen. Op de afsluitende receptie sprak een 
vader van één van de studenten ons aan. 
Hij was geïnteresseerd in de plaats van Ter 
Heide in dit toch wel uitzonderlijk project.  
Zijn zus is bewoner van Ter Heide Zon-

hoven en hij kent beter dan wie ook het 
belang, maar ook de moeilijkheden bij het 
betrekken van onze bewoners in de ge-
meenschap.
Door mee te stappen in dit project moch-
ten we alvast getuige zijn van een bijzon-
der initiatief. Van de eerste kennismaking 
in de personeelsrefter van Ter Heide Brik-
hof, waar de studenten konden middag-
eten, werden zij ook dagelijks onderge-
dompeld in de leefwereld van Ter Heide 
en zijn bewoners.  Ook dat hebben ze niet 
alleen mee genomen in de realisaties van 
hun project; het is voor de toekomstige 
architecten een confrontatie geworden 
die ze voor de rest van hun leven mee dra-
gen. Leefgroepen van ‘t Brikhof trekken nu 
nieuwsgierig de gekleurde verfspots na in 
de vorm van een ezel (‘treuzel’), op zoek 
naar die nieuwe trekpleisters in het dorp.

Guido Massonnet, 
coördinator campusondersteuning 
Zuid-Limburg

In september sloegen Ter Heide en kasteel Mariagaarde de handen in elkaar  om Hoepertingen voor 
te dragen als gastdorp voor het eerste Live Project Architectuur in Vlaanderen. Het was de faculteit 
Architectuur van de Universiteit Hasselt die hieromtrent een oproep had gelanceerd.



Campusnieuws Borgloon

Micromix 2015: en de winnaar werd....

Terwijl Ivo werd geschminkt en Dirk gel 
in zijn haar kreeg, deed Patrick op zijn 
dooie gemak een praatje met Gene 
Thomas die presentator van dienst was 
en ook nog een mini concert gaf.
Een dertigtal instellingen dongen mee 
naar één van de drie winnende prijzen. 
Er waren zelfs kandidaten die kleding-
advies vroegen aan onze André.
Rond half twaalf was het zover, onze 
eigen Romeo’s in prachtige pakken, 
gaven het allerbeste van zichzelf en 
ze zetten zo een prachtige versie van: 
‘Viva de Romeo’s’ neer. De volgelopen 
zaal (1600 mensen) gingen total loss 
en het dak ging eraf!!! Tijdens het op-
treden bleek al snel dat we niet alleen 

op de steun van Brik 1 en Brik 5 kon-
den rekenen maar de grootste afvaar-
diging kwam van ons eigen Ter Heide 
(Genk, Zonhoven,Tongeren en Borg-
loon) met maar liefst 150 supporters. 
Dankjewel allemaal voor de steun!!!
Na de vele mooie optredens hadden 
we nog tijd om een frietje te eten en 
iets lekker te drinken, het volgende 
hoogtepunt was het optreden van 
de echte Romeo’s, ze maakten er een 
echt feest van en waren bijna zo goed 
als onze eigen Romeo’s.
Toen steeg de spanning ten top voor de 
bekendmaking van de drie laureaten. 
Dirk, Patrick en Ivo konden hun geluk 
niet op toen ze werden verkozen als 

beste act door de 
BV’s, ze waren zo blij 
dat er vreugdetranen 
werden weggepinkt. 
Nadat we op Brik 5 
een fles champagne 
hadden gekraakt, 
gingen de drie win-
naars super trots hun 
gewonnen trofee la-
ten zien!!!
Niet alleen de schit-
terende prestatie 

van onze drie bewoners was de moei-
te waard, ook de grote opkomst van 
de vele Ter Heide-fans was noemens-
waardig!
Door onze overwinning in de Limburgse 
finale moesten we ons nummer goed 
blijven oefenen want op 21 november 
werden we in Waregem verwacht voor 
de grote Vlaamse finale. We moesten 
al vroeg op pad met onze artiesten en 
enkele fans van Brik 1 en 5 gewapend 
met spandoek. Ter plaatse werden we 
nog gesteund door een 15 tal ouders 
en sympathisanten.
Na een sterke voorronde (proficiat aan 
alle finalisten) en een optreden van 
Christoff en Lindsay was het eindelijk 
zo ver, het verdikt van de jury !!! En ja-
wel onze eigen toppers van Ter Heide 
kwamen super-gelukkig terug op het 
Brikhof met de trofee van de eerste 
plaats.
We begonnen aan een parcours met 
de olympische gedachte: meedoen is 
belangrijker dan winnen, maar winnen 
is toch hééééél leuk en maakt de blije 
gezichten nog blijer!
Proficiat Dirk, Patrick en Ivo!

Team Brik 5, campus Borgloon

’s Morgens heerste er al een gezellige drukte op Brik 5. Onze drie sterren Ivo, Patrick en Dirk moes-
ten al vroeg klaar zijn, want zij werden al om 10.00 uur backstage in de Limburghal verwacht.
Die dag zouden ze meedoen aan een grote playbackwedstrijd.

Voorbereiding op ‘inleefdagen’
Leerlingen van het Atheneum van Borgloon komen al enkele jaren voor ‘inleefdagen’ naar ‘t Brik-
hof. Vermits één dag weinig is, hadden wij eerder al aangegeven dat we de leerlingen best voorbe-
reiden eer ze naar onze leefgroepen komen.

Dit jaar staken de leerkrachten van alle 
levensbeschouwelijke vakken de kop-
pen bij elkaar. Voor het derde, vierde en 
vijfde jaar trokken we drie keer naar de 
school in de Stationsstraat en vertelden 
wij ons Ter Heide-verhaal. 
In elke klas kwamen tot veertig tieners 
samen; de veertien- , vijftien- en zestien-

jarigen waren enorm geboeid door ons 
verhaal. 
Een groot hulpmiddel hierbij was de 
nieuwe film “Thuis” die het dagelijkse 
leven in Ter Heide toont. De kijkers kre-
gen op een toegankelijke manier een 
beeld van de bewoners en van onze 
werking.

We presenteerden onze bijzondere sec-
tor aan de schoolgaande jeugd, met de 
achterliggende gedachte een buitenge-
wone beroepsloopbaan te stimuleren! 

Guido Massonnet, 
coördinator campusondersteuning  
Zuid-Limburg
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Na een heavy week van voorbereiding was het dan eindelijk zover: 28 september 2015 vertrokken 

we op kamp. Voor sommige van onze bewoners was het best wel spannend want het was de eerste 

keer. Nieuwe gasten zorgen ook voor nieuwe uitdagingen, ... 

Ook voor ons was het een beetje af-
wachten, want waar we andere jaren 
konden terugvallen op vier vrijwilligers 
die een groot stuk van de keuken op zich 
namen en toch ook wat handjes boden 
bij de activering, moesten we het dit jaar 
klaren zonder vrijwilligers. 
Dit was ook een uitdaging! 
Toen de taxi’s ons maandag af zetten aan 
onze vaste stek Mechels Bos 2 was het 
stralend weer en stond de koffie al klaar. 
Eerst op ons gemak een beetje verken-
nen en dan waren we klaar voor een 
week vol activiteiten op maat. Er was 
activiteitenaanbod van wandelen, kota, 
fietsen, zwemmen, bubbels in bad, snoe-
zelen tot een ritje met de Fabiola Express 
of gewoon een relaxmomentje voor de 
TV of in bed, ... 
Alles zat er in en de weergoden bleven 
ons de hele week gunstig. 
Zelfs de extra taken in de keuken kon-

den er nog bij. 
Vrijdag was veel te snel daar, maar an-
derzijds keerden we ook blij en voldaan 
graag terug naar huis. 

Volgend jaar gaan we terug, in een nieuw 
stukje Home Fabiola.

Team Henis 3, campus Tongeren

Kamp Henis 3
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Op 9 oktober 2015 vertrokken we voor de 3e keer naar De Dielis in Hamont. Nadat de nieuwkomers 

waren bekomen van de grote living, mooi aangelegde tuin, de dieren, ... konden we beginnen met 

uitpakken. Annie zette al snel de koffie op, Josette en Hilde zorgden voor koek en snoep.  

Kamp Berg 1 @ De dielis

Vervolgens gingen we de buurt verken-
nen; niet te ver, alleen maar het straatje 
op en af. Maar het weer was zo schit-
terend dat we toch maar besloten om er 
ne ferme blok van te maken.
Na deze flinke wandeling konden we 
aanschuiven aan een mooi gedekte tafel. 
Het eten werd geleverd, zelf koken was 
er niet bij!
Het vakantiesfeertje zat er goed in: lang 
slapen, uitgebreid ontbijt, ... iedereen 
genoot 
op zijn manier. Kim zat fijn buiten in het 
zonnetje, Hilda en Mie wachtten geduldig 

op een extraatje, Liliane zong en danste 
erop los, Ingrid kleurde in haar nieuwe 
kleurboeken, Dora speelde spelletjes met 
de opvoedsters, Annie en Adriana geno-
ten van de gezellige drukte. Niets moest, 
alles mocht.
Namiddag gingen we met een treintje 
naar “De Kluis” in Achel. Daar werden 
we getrakteerd op vers gebakken taart 
en lekkere koffie.
Dan was het haasten naar ons huisje 
want de rode duivels kwamen op TV.
Op zondag brachten we een bezoekje 
aan St.-Oda. Hier was het opendeurdag 

en dus kregen we een uitgebreide rond-
leiding.
Als afsluiter zorgde Josette voor de nodi-
ge entertainment: ze maakte een mooie 
quiz waarmee ze ons een heel gezellige 
avond bezorgde.
Op maandag was het alweer tijd om naar 
huis te gaan. Maar niet voordat de reser-
vatie voor volgend jaar in orde was. 
Wij hebben allemaal erg genoten, wij ko-
men zeker terug!

Leefgroepmedewerkers Berg 1, 
campus Tongeren



‘Op 1 oktober 2005, kwart na zeven in de morgen stapt Melinda als eerste thuisverpleegster van het Wit-
Gele Kruis met knikkende knieën een leefgroep binnen in Ter Heide Henisberg ...’ Sindsdien is er in de af-
gelopen 10 jaar een fijne samenwerking gegroeid, die we niet onopgemerkt voorbij hebben laten gaan.

Woensdag 28 oktober 2015 in de late 
voormiddag waren de (27) bewoners, 
die momenteel door de verpleegkun-
digen worden verzorgd, met hun be-
geleiding zich komen installeren in de 

sportzaal. 
De in totaal 17 verpleegkundigen zijn 
in groep binnengekomen. Een lokale 
journalist was vrij snel van de partij en 
hij heeft links en rechts mooie foto’s 

gemaakt van bewoners, opvoed(st)ers 
en verpleegkundigen. Een drank en 
een hap maakten de receptie af. 
Tegen de middag zette Dominique 
van de keuken het buffet open voor 
een feestelijk etentje. Wie nog hon-
ger had was al een tweede keer gaan 
aanschuiven, toen Frank namens de 
directie de feestvierders kwam felici-
teren. Dat was de tijd voor zeg maar 
een academisch momentje. Iedereen 
was het eens dat de samenwerking 
kan worden verder gezet. 
Om niet te zeggen dat we niet meer 
zonder elkaar  kunnen. Maar belang-
rijker dan de twee organisaties blijven 
de bewoners, waar het toch allemaal 
rond draait!

Guido Massonnet,
coördinator campusondersteuning 
Zuid-Limburg

10 jaar samenwerking met 
het Tongerse Wit-Gele Kruis
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10 jaar samenwerking met 
het Tongerse Wit-Gele Kruis

Dinsdag 15 september 2015, een mooie nazomerdag, in de late namiddag. Vijf bewoners zitten klaar 

om te vertrekken met als bestemming: TONGEREN KERMIS!!! Het is de allereerste keer dat de stad 

Tongeren ons heeft  uitgenodigd om deel te nemen aan het kermisgebeuren.

Te voet vertrokken we richting centrum.
Gelukkig konden we ook rekenen op de 
hulp van familieleden; bedankt voor de 
extra handen hulp.
Op de kermis konden de bewoners ge-
nieten van de muziek en de verlichting.
Na een flinke wandeling over de Graaf 
en de Motten keerden we terug naar 

onze eindbestemming: frituur/gebak 
Charis.
De familie van Mina heeft ons met 
open armen ontvangen. We kwamen 
niets tekort. Het was heerlijk smullen 
van de smoutebollen, bananenbeig-
nets en Pascal genoot van zijn frietjes 
met hamburger.

De terugweg verliep minder vlot aan-
gezien we alle extra kilo’s van die lek-
kernijen moesten meeslepen.
Moe maar voldaan hebben we nog na-
genoten van een fijne namiddag!!
Op naar volgend jaar!

Team Henis 4, campus Tongeren

Tongeren kermis

Sprokkelnieuws
Wist je dat...

sommige opvoedsters van Henis 5 denken aan een 
carrièreswitch?
Tijdens het kamp in De Dielis waren enkel de dapper-
sten onder hen bereid de diertjes eten te geven!
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Food Truck Brunch op zondag 18 oktober 2015

Na het ‘zoete’ deel en spek en eieren 
waren er optredens van een aantal 
enthousiaste bewoners. Het publiek 
klapte spontaan mee met de mu-
ziek, wat voor de nodige ambiance 
zorgde.

Na de ‘soep van de dag’ volgde de 
‘Vlaamse Food Truck’, het ‘Pasta Basta 
buffet’ en de ‘Food Truck Espagnol’.
De organisatoren sloten af met een 
‘Toren van zoetigheden’.
Aan de sfeer en aan de tevreden ge-

zichten te zien krijgt dit evenement 
een ‘GO’ voor het volgende jaar!

Onze bijzondere dank aan alle mede-
werkers en vrijwilligers die dit succes 
mogelijk maakten.

De ouders van de bewoners van Ter Heide organiseerden dit jaar een heuse Food Truck Brunch. Het nieuwe 
concept was een groot succes, de beschikbare plaatsen waren spoedig uitverkocht. De bewoners van Ter 
Heide, die samen met hun familie en medewerkers aan tafel schoven, genoten enorm van deze traktatie.

Film 30 jaar Gezellenwerking in Ter Heide
De Gezellen werden de voorbije opendeurdagen uitgenodigd om deel te nemen aan een gezellige bijeen-

komst in de sportzaal Genk.

Onze filmkunstenaar en tevens voor-
zitter van de Gezellen, Rik Spaepen, 
maakte met 30-jarig beeldmateriaal uit 
de oude doos een prachtige film waarin 
de vele aanwezigen zich herkenden. We 
hoorden dikwijls de verzuchting: ‘Wat 
waren we toen nog jong’, en ‘Daar had-

den we nog al onze haren’ ... of soms 
wat weemoedig: ‘Kijk, daar leefde die 
of die nog ...’.
De 8 minuten durende film geeft een 
beeld van de verscheidenheid aan acties 
die in de loop der jaren ten voordele van 
Ter Heide werden ondernomen. 

Je kan de film via de website bekijken: 
www.terheide.be / Ter Heide in de kijker 
/ ‘film 30 jaar Gezellenwerking’ .

Hilde Kubben
verantwoordelijke stagebeleid 
en externe communicatie
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Cambatoertocht 2015: sportief schot in de roos

Zondagmorgen 27 september 2015 
kwamen ze met velen en het was al 
onmiddellijk erg druk aan de twee 
inschrijvingstafels. We telden 1088 
deelnemers!!! 
De medewerkers van de horeca had-
den handen tekort om al die dorstige 
kelen van de nodige drank te voor-
zien. De dames van de Jokers ser-
veerden koffie, taart, pannenkoeken 
of hotdogs. Heel het binnenplein van 
Camba was gevuld met nagenietende 
fietsers, die met een frisse pint of een 
Grimbergen in een heerlijk zonnetje 
zaten na te keuvelen. 
Zo een organisatie kan enkel tot dit 
succes leiden met de onvoorwaarde-
lijke inzet van de Jokers en hun da-
mes, de logistiek en ouders en perso-
neel van Ter Heide en directie, en het 
personeel van Camba.

Wanneer we de laatste pint dronken 
met Leon Caelen, de grote baas van 

Camba, konden we met veel plezier 
terugkijken op deze erg geslaagde 
activiteit. Onze kassier Frans Aerts 
had intussen al samen met Christel 
de inkomsten geteld en veilig opge-
borgen. Onze sponsorcheque voor 
Ter Heide groeit zienderogen …
Leuk om te vermelden is dat dit jaar 

voor het eerst een bewoner heeft 
meegefietst samen met zijn sportieve 
mentor. (naam ?)
Noteer alvast de datum voor volgend 
jaar: zondag 25 september 2016.

Rik Geerts, coördinator Camba en 
gewezen directeur zorg Ter Heide

Voor de tiende maal organiseerden de Jokers in samenwerking met Camba en Ter Heide hun jaarlijkse moun-
tainbiketoertocht. De vele bospaadjes waren tijdens de zomer weelderig dichtgegroeid, vooral de netels en 
de braamstruiken maakten vele wegeltjes onberijdbaar. Met veel goede wil en alle hens aan dek werd op 
enkele dagen deze klus geklaard en lag het schitterend parcours uitnodigend te wachten op de bikers. 

Everts & Friends ‘Thank you dinner’

Zaterdag 24 oktober 2015 ontving Ste-
fan Everts alle vrijwilligers en de begun-
stigde organisaties voor het traditionele ‘ 
Thank you dinner’ in de feestzaal van Ter 
Heide Zonhoven. Tijdens deze feestelijke 
bijeenkomst werden de cheques aan de 
begunstigde organisaties overhandigd.
Ter Heide mocht tijdens deze laatste edi-
tie een cheque van 20 000 EUR in ont-
vangst nemen!

Onze welgemeende dank aan iedereen 
die dit mogelijk maakte.

Dinsdag 21 juli 2015 vond op het circuit van de Horensbergdam te Genk de 10de en laatste editie plaats 
van de ‘Everts & Friends Charity Race’, een uniek motorcross-evenement voor het goede doel. Net als bij de 
vorige edities ging de opbrengst van de ‘Everts & Friends Charity Race’ integraal naar - door Stefan Everts 
geselecteerde - goede doelen die zich voornamelijk richten naar kinderen en jongeren. 
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Nostalgie tussen de fruitbomen
Ze kennen er wat van, die Patton Drivers uit Ulbeek: de spanning opbouwen. Voor menige gast van ‘t Brik-

hof is het sowieso de absolute topdag van het jaar. En als ze dan ook nog enkele minuten moeten wachten 

alvorens ze in de verte het gebrom van de voertuigen en het gejank van de sirenes dichterbij horen komen, 

kan dat de verwachtingsvolle spanning alleen nog maar verhogen. De adrenaline stroomt volop door de 

bewoners, de begeleiders en de ouders van het Brikhof!

Gust Peeters heeft zelf de 2de Wereld-
oorlog nog meegemaakt en dat was 
er aan te zien. Als eerste sprong hij in 
ware commandostijl in de jeep (welis-
waar in slow motion). Hij gelijkt daar-
enboven nog sprekend op de echte Ge-
orge Patton, niet in het minst door zijn 
indrukwekkend “Patton kapsel”. 

Het was weer een lang konvooi dat 
vertrok toen iedereen zijn plaatsje had 
gekozen. Want ze waren weer met ve-
len gekomen, onze vrienden met hun 
jeeps en vrachtwagens; de ene nog in-
drukwekkender dan de andere.

Terugdenkend aan die mooie zonnige 
namiddag op 17 september 2015, ko-
men bij mij vooral die prachtige kleuren 
weer voor de geest. Het alomtegen-
woordige groen van de fruitbomen, 
gevlekt met het felle rood van rijpe ap-
pels onder een strakke blauwe lucht. In 
dat heerlijk, landelijk kader denderden 
de vehikels in hun camouflage kleuren 
van oker en kaki van heuvel tot heuvel 

en van holle weg naar één of ander ge-
hucht. Om het kleurenfestijn helemaal 
rond te maken hadden we een chauf-
feur die kwam uit “Geel” en zijn vrien-
din had blond-witte haren en bruine 
ogen. Een mens zou er zowaar lyrisch 
van worden! Want wat is er mooier 
dan met onze zalig-tevreden bewoners 
rond te dokkeren op één van de mooi-
ste plaatsen van deze aardbol? Met her 
en der wandelende en fietsende men-
sen die enthousiast wuiven. En wat is 
er meer ontspannend, dan het gebrom 
en gedaver van de vele pk’s en cilinders 
van de motoren; zaliger dan een geraf-
fineerde Thaise massage!

Het was dan ook niet verwonderlijk dat 
van directeurszijde Lieve Vandersmissen 
weer van de partij was, zoals ieder jaar 
trouwens. Voor een rondje opwindende 
stoerdoenerij tussen de fruitbomen van 
Haspengouw is ze steeds te vinden. Ze 
genoot zichtbaar en hoorbaar...

Een andere opgemerkte blikvanger 

was medeorganisator André Vanmuy-
sen. Zijn outfit hield het midden tussen 
enerzijds de militaire sportuitrusting van 
een Amerikaanse soldaat van 40-45 en 
anderzijds de typische vakantiekledij 
van Zuid-Frankrijk, van waar hij enkele 
uren eerder was teruggekeerd. Mooie 
en verfrissende look! De bruinverbran-
de benen kregen we er gratis bij, even-
als zijn glanzende Patton-coupe.

Ook nieuw dit jaar: er was geen offi-
ciële appel-snoep-stop voorzien. Maar 
ik vind het toch eigenaardig dat ik nog 
geen enkel jaar zoveel gulzige monden 
heb horen knotsen en zien bijten in 
ons sappig Haspengouws goud. Waar-
schijnlijk zijn die rijpe appels toevallig in 
de schoot “gevallen” van de inzitten-
den van de passerende militaire voer-
tuigen ...

De traditionele after-party, met lek-
kere taart en de professioneel getapte 
pintjes van Pierre en Eddy, had ook iets 
speciaal. Het viel op dat er bij de Patton 
Drivers verschillende nieuwe gezichten 
waren; jonge mannen en vrouwen die 
via hun hobby ook de weg naar Ter 
Heide hebben gevonden. En het deed 
zo goed aan ons ouderhart dat de men-
sen van de Patton Drivers zo zichtbaar 
en zelfs dankbaar genoten van het feit 
dat ze onze kinderen weeral een schit-
terende belevenis hadden kunnen aan-
bieden.

Bedankt alle Patton Drivers in de voer-
tuigen en bedankt alle medewerkers 
achter de schermen.

Rik Vanhove, papa van Wouter Vanhove, 
bewoner Brik 5, 
campus Borgloon



Masterplan Ter Heide
Dat Ter Heide aan grote bouw- of verbouwingswerken toe is, zal niemand in twijfel trekken. De gebouwen 

van de campus Genk en Zonhoven dateren beiden van de jaren ‘70 en ‘80. Vanwege het intensieve gebruik 

van onze woningen - waar 365 dagen per jaar en 24 uur per dag intensief in geleefd wordt - zijn onze be-

staande woningen “op”.  De woningen zijn eveneens in functie van nieuwe technieken en energienormen 

aan vervanging toe, hetgeen uiteindelijk besparingen op lange termijn zal opleveren.

De gewijzigde visie op wonen in een 
zorgcentrum, maakt dat het ‘instel-
lingsgevoel’ (paviljoenen met lange 
gangen, slaapzalen ...) resoluut wordt 
omgebogen. 
Wij opteren voor een ‘woongevoel’, 
waar de leefgroep en de beleving 
van de bewoners, ouders en familie, 
medewerkers en bezoekers centraal 
staan. 
Het door de Vlaamse regering goed-
gekeurde plan “Perspectief 2020”, 
waar nadruk gelegd wordt op ver-
maatschappelijking en integratie, als-
ook vraaggestuurde zorg, werd opge-
nomen in onze nieuwbouwplannen. 
In samenwerking met de Vlaams 
Bouwmeester werd er via de open 
oproep, architect Dierendonck Blanc-
ke uit Gent aangesteld om de twee-
ledige opdracht, namelijk het opma-
ken van een masterplan voor campus 
Genk en campus Zonhoven en de uit-
voer van de eerste fase van dat mas-

terplan af te werken.
Het masterplan heeft 5 fases en loopt 
van 2016-2033. In de eerste fase 
worden 4 nieuwe woningen en een 
dagcentrum voor 6 leefgroepen gere-
aliseerd op de campus Zonhoven. 
Als eindresultaat worden uiteindelijk 
alle woningen van de campus Genk 
en Zonhoven vervangen door nieuw-
bouw. 
In de uitwerking van het masterplan 
is rekening gehouden met de natuur-
lijke voordelen die de locaties in de 
campus Genk en Zonhoven bieden. 
Campus Genk ligt gebufferd door 
een bosrand en vormt dus een uit-
gelezen campus voor onze GES-be-
woners (deze personen vertonen uit-
gesproken Gedrags- en Emotionele 
Stoornissen) en hebben net nood aan 
minder interactie met de buitenwe-
reld, zij voelen zich goed in een prik-
kelarme omgeving. 
De voordelen van de campus Zonho-

ven worden ten volle benut voor de 
MED-bewoners  (bewoners met uit-
gesproken medische problematiek) 
en de Type 1-bewoners met een ern-
stige meervoudige verstandelijke be-
perking, maar die geen uitgesproken 
GES of MED problematiek hebben. 
Evenals de particuliere woningen die 
ons in Zonhoven omringen, zullen 
onze woningen letterlijk aan de rand 
van de straat liggen. De voordelen 
die deze open campus biedt, schept 
voor onze bewoners meer kansen op 
interactie met de omgeving, hetgeen 
kwaliteit van leven bevordert.
Uiteindelijk omvat het plan in totaal 
26 nieuwe woningen, een dagcen-
trum, een sporthal/kiné gebouw en 
een administratief gebouw. 
Er zijn heel wat financiële middelen 
nodig om dit alles te realiseren. 
Los van de uitdaging om op 2 cam-
pussen, die continu in gebruik dienen 
te blijven, een bouwproces door te 
maken, zal het met de onzekerheid 
over de VIPA subsidies alvast geen si-
necure zijn. 
Uiteraard dient er ook aandacht te 
zijn voor de ontwikkeling van onze 
campussen Borgloon en Tongeren, 
waar we ook het engagement aan-
gaan om deze infrastructureel in orde 
te houden en kleine aanpassingen 
in functie van de behoeften van de 
doelgroepen mogelijk te maken. We 
houden jullie zeker op de hoogte van 
het verdere verloop van onze bouw-
plannen. 
Begin 2016 zullen er alvast infomo-
menten georganiseerd worden voor 
medewerkers en ouders/ familie van 
onze bewoners.

Barbara Strauven, directeur logistiek 

Organisatienieuws



De Compostella-bikers

Jean-Pierre werd belast met de praktische 
uitvoering, een kolfje naar zijn hand: ho-
tels bespreken, gps-tracks tekenen en rit-
tenschema’s opstellen. … dagen voorbe-
reiding, waarvoor onze oprechte dank.
Vliegtickets werden besteld en van dan af 
konden we niet meer terug.
Ondertussen had Josette Thijs (opvoed-
ster Berg 1, Ter Heide Henisberg) het lu-
mineuze idee om onze inspanningen te 
laten sponseren en met de opbrengst een 
project te steunen van Ter Heide. In een 
mum van tijd werden foto’s gemaakt en 
promotiemateriaal uitgedeeld. De actie is 
onlangs gestopt en de laatste steungel-
den werden opgehaald. In een volgend 
nummer van Ter Heide nieuws wordt het 
resultaat meegedeeld. Intussen willen we 
iedereen alvast bedanken voor de gulle 
steun.

Op 14 september 2015 vlogen we met 
‘de vlieger’ naar Biarritz waar JP ons stond 
op te wachten met de mobilhome en de 

fietsen. Niemand had enig idee wat ons 
te wachten stond, maar afgaand op de 
eerste dag zou het niet van de poes zijn. 
Op de tweede dag fietsten we over de Py-
reneeën met stijgingspercentages van 20 
% en meer, kilometers aan een stuk met 
spectaculaire afdalingen. Gelukkig was 
dit de zwaarste rit (94 km en 2300 hoog-
temeters), maar met mooie vergezichten 
om nooit te vergeten.
Elf dagen en 750 km later arriveerden 
we in Compostella. Moe en voldaan dat 
iedereen het gehaald had en - op en-
kele kleine valpartijen met bijbehorende 
blauwe plekken na - zonder ongelukken, 
waarvoor we Sint-Jacob nog altijd dank-
baar zijn.
Nederig als we zijn, moeten we toch toe-
geven dat we ‘luxe pelgrims’ waren.
Elke dag werden we ’s middags verwend 
door Mariette, Gerda en André met lek-
kere pasta of broodjes op vooraf afge-
sproken ‘plaatsjes’ langs de Camino. ’s 
Avonds stond bij aankomst een glaasje 

cava en een broodje toast klaar, zodat 
al de inspanningen van de dag uit onze 
benen vloeiden. Aan de volledige beman-
ning van de mobilhome onze oprechte 
dank. Ook onze dank aan de sponsor 
Wafelbakkerij Nasmer die voor elke dag 
lekkere wafels had meegegeven.
Iedereen op de Camino is onderweg met 
een eigen verhaal, de meesten om eens 
tot zichzelf te komen en even te vluchten 
uit de dagelijkse beslommeringen. Wij 
hebben geen enkele agressieve pelgrim 
ontmoet hoewel ze zich dikwijls verschrik-
ten als we voorbij fietsten. 
Iedereen wenste iedereen een ‘Buen Ca-
mino’. Toch wel een speciaal sfeertje dat 
we de eerste dagen thuis zeker hebben 
gemist...

JP Jacobs, Willy Merken, Eric Poelmans, 
Jos Hansen, Denise Bastiaens, Annemie 
Bastiaens, Josette Thijs. (Isidoor Merken 
kon wegens een ongeval de maand vóór 
vertrek niet deelnemen). Begeleiders: Ma-
riette en Gerda Vandebeek, André Claus.

Gezellennieuws

Het leek ons een origineel idee om met de mountainbike onverhard de ‘Camino Frances’ naar Compostella 

te fietsen. Eenzaam hebben we ons nooit gevoeld, we waren immers niet alleen onderweg. Ze waren niet 

te tellen: fietsers met bagage, zonder bagage en duizenden pelgrims te voet met alle bagage op de rug. 

De plannen werden al een jaar op voorhand gesmeed. Wegens tijdgebrek moesten we ons beperken tot 

de laatste 900 km, de moeilijkste maar ook de mooiste. Wiens idee het oorspronkelijk was, zijn we on-

dertussen vergeten; je weet wel tussen pot en pint na het biken worden de zotste plannen gesmeed. Vijf 

mannen en drie vrouwen stelden zich kandidaat en de vertrekdatum werd vastgelegd. 
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Hallo, aangename kennismaking! Mijn naam is Inne Driesen, ik ben 
36 jaar en ben heel blij op 1 december 2015 te mogen starten in jul-
lie prachtige organisatie. Jullie organisatie was mij niet onbekend. 
Als kind heb ik Ter Heide meermaals bezocht aangezien mijn vader, 
Tony Driesen, directeur van BuSO De Wissel was.  

De “goesting” om mij sociaal en maat-
schappelijk te engageren is verder gegroeid 
tijdens mijn studies en loopbaan. Ik werd 
eerst maatschappelijk assistent en later 
juriste, waarna ik me verder verdiept heb 
in het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht. 
Werken voor deze organisatie is voor mij 
dus een keuze vanuit het hart en ik ben 
heel dankbaar dat ik het vertrouwen ge-
kregen heb om als directeur personeel en 
organisatie aan de slag te gaan. 
Ik heb al enkele collega’s mogen ontmoe-
ten en kunnen kennis maken met enkele 
diensten, waaronder ook de personeels-
dienst zelf, een dynamisch team van zeer 
geëngageerde mensen die hun job met 
veel toewijding vervullen.
Als nieuwkomer zal ik de eerstkomende 
periode de tijd nemen om alle medewer-
kers te leren kennen en te luisteren naar 
hun verhalen. Ik wil me helemaal onder-
dompelen in de Ter Heide-cultuur en op 
die manier de sfeer opsnuiven.
In het dagdagelijkse werk van eenieder is 
de focus op de bewoners gericht, maar ik 
besef ten volle dat gelukkige medewerkers 
noodzakelijk zijn voor gelukkige bewoners. 
Daarom hecht ik enorm veel belang aan de 
noden van het personeel. Ik kijk op naar 
iemand zoals Wouter Torfs, die ten volle 
beseft dat zijn bedrijf maar kan groeien als 
hij investeert in de mensen die er werken.

Hoe ik tegen de mij wachtende uitda-
ging aankijk?
Wel, als belangrijkste taak van een perso-
neelsdienst beschouw ik het ondersteu-
nen van de medewerkers. Ik hecht er veel 
belang aan dat men vlot toegang heeft 
tot specifieke aanspreekpunten zoals ver-
antwoordelijken en medewerkers van de 
personeelsdienst, immers dat vormt een 
essentiële component van een goed per-

soneelsbeleid. Die verantwoordelijken 
moeten zelf ook goed worden onder-
steund; zij zijn immers ook ambassa-
deurs van de personeelsdienst. 
Ik ben mij ten volle bewust van de vele 
belangrijke uitdagingen zoals het nieuwe 
personeelplanningssysteem dat aan-
geschaft en geïmplementeerd dient te 
worden, een focus op de kerntaken van 
de organisatie om de dienstverlening naar 
de bewoners nog efficiënter te maken, 
het personeelsbeleid dat afgestemd dient 
te worden op de gewijzigde financierings-
vorm ... kortom heel wat werk dat op de 
plank ligt. Dit los van andere uitdagingen 
en trends die zich sowieso op personeels-
vlak aandienen zoals leeftijdsbewust per-
soneelsbeleid, werkbaar werk, monitoring 
van prestaties, e-HRM, employer branding 
...
Voor mij zijn er verschillende facetten be-
langrijk. Ten eerste is er het strategische 
aspect ofwel de strategische visie op per-
soneelsbeleid. Dit parcours werd reeds uit-
gestippeld binnen Ter Heide, maar daaraan 
moeten we blijven werken en er HR-tools 
aan koppelen zoals het vorming-, training- 
en opleidingsbeleid, het evaluatiebeleid, ...
Anderzijds is er het veranderingsaspect in 
deze functie. Concreet gaat het om veran-
deringstrajecten planmatig aansturen en 
het welbehagen van medewerkers daarbij. 
In een sterk groeiende maatschappij en 
om een performante organisatie te blijven, 
moeten we immers het verschil blijven ma-
ken. Ten derde zie ik een rol als een adviseur 
van en voor medewerkers, hierbij moet er 
belang gehecht worden aan de betrokken-
heid van mensen, de ontwikkeling van hun 
competenties, een concrete loopbaanont-
wikkeling. Tenslotte moet de administratie 
en de HR-structuur gemanaged worden 
door te zorgen voor een goede salarisad

ministratie en een permanentie voor de 
specifieke vragen die leven bij het perso-
neel.
Los van mijn job kom ik tot rust bij mijn 
man, dochter en zoon. Ik ben een echte 
bourgondiër die kan genieten van lekker 
eten en het gezelschap van mijn vrienden.
Op sportief vlak kuur ik me wekelijks graag 
uit op de fiets, in een spinningsessie bij een 
plaatselijke fitnessclub.
Anderzijds kunnen mensen met hun talen-
ten me dagdagelijks verbazen en ontroe-
ren zoals de ontroering die ik voelde toen 
ik het laatste nieuwe nummer van Adèle 
voor de eerste keer hoorde, of de wijze 
waarop ik kan genieten van een heerlijk 
soepje gemaakt door de magische kokkin 
van de Zuppa in Hasselt, een mooie teke-
ning van mijn kinderen, een uitzonderlijke 
sportprestatie, ... 
Kortom, genieten van kleine dingen in het 
leven en daarenboven de talenten van ie-
dereen koesteren en waarderen.
Dit sluit voor mij aan bij de leuze van Ter 
Heide waar iedereen (medewerker of be-
woner) bijzonder is. Precies daarom is een 
mensgerichte en persoonlijke benadering 
van cruciaal belang. Ook in een groter 
wordende organisatie moeten we erover 
waken dat iedereen zich elke dag opnieuw 
uniek en gewaardeerd voelt. Ik kijk er naar 
uit om hier ten volle voor te gaan!

Inne Driesen,
directeur personeel & organisatie

Inne Driesen, 
Nieuwe directeur personeel & organisatie



Geboortes
Ferre, zoontje van Jolien Bollen
(leefgroepmedewerker Linde 3, Zonhoven)
en John Kerkhofs

Juna, dochtertje van Jessy Luijten  
(leefgroepmedewerker Linde 3, Zonhoven) 
en Raf Stoffels

Pelle, zoontje van An Van Roey 
(ergotherapeut woonbuurt Heuvel, Genk)
en Ken Schevernels

Siebe, zoontje van Sander Baerts 
(medewerker ICT) en Kelly Stinkens

Lene, dochtertje van Sanne Snoks 
(leefgroepmedewerker Huis 3, Zonhoven)
en Steven Winters

Bente, zoontje van Vienna Beckers
(leefgroepmedewerker Henis 5, Tongeren)
en Dennis Volders (leefgroepmedewerker 
Berg 7, Tongeren)

Siënna, dochtertje van Ajecha Slechten
(leefgroepmedewerker Berk 3, Zonhoven)
en Jeffry Vanhove

Overlijdens
Boudewijn Schouterden
schoonvader van Leenie Hendrikx
(ergotherapeut woonbuurt Oase, Genk)

Elisa Vanspauwen
moeder van Gilberte Philips
(leefgroepmedewerker Berg 2, Tongeren)

Flory Gypen
schoonvader van Manuel Van Oppen
(kinesist woonbuurt Oase, Genk)

Isabelle Gerits
moeder van Maryse Poesen
(Leefgroepmedewerker Berg 7, Tongeren)

Magda Vicca
(bewoner Brik 1, Borgloon)

Roger Dullers
Schoonvader van Marina Vanbuel
(medewerker grootkeuken Genk)

Lisa Govaerts
moeder van Wilma Verheijden 
(leefgroepmedewerker Linde 4, Zonhoven) 
en schoonmoeder van Denis Kusters 
(hoofdopvoeder Huis 10, Genk)

Nieuwe medewerkers
Sinds september 2015 zijn een aantal nieuwe medewerkers Ter Heide komen versterken. 
De volgende personen heten we dan ook van harte welkom in onze organisatie:

Dina Claassen Ergotherapeut woonbuurt Henisberg Tongeren
Esra Demir leefgroepmedewerker Spar 3 Zonhoven
Eveline Derikx  zorgcoördinator woonbuurt Heuvel Genk
Stefan Bergholtz leefgroepmedewerker Linde 2 Zonhoven
Kirsten Keupers leefgroepmedewerker Eik 2 Zonhoven
Laurens Massoels  leefgroepmedewerker Henis 5 Tongeren
Pauline Vanreyten leefgroepmedewerker Eik 4 Zonhoven
Inne Driesen directeur personeel & organisatie
Naomi Zeh leefgroepmedewerker Huis 10 Genk
Jonathan Op de Beeck leefgroepmedewerker Huis 8 Genk

Chris Put medewerker ICT 
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Personalia

Huwelijk
Goele Stulens, leefgroepmedewerker 
Woning 41, Zonhoven huwde met 
Gunter Vandooren

Iris De Greeve, kinesitherapeut Oase, 
Genk huwde met Benny Wyns

Wafelverkoop Avnet
Avnet heeft de gewoonte met regelmaat een goed doel te steunen. Het Tongerse be-
drijf heeft dit jaar Ter Heide uitgekozen. Met de opbrengst van een wafelverkoop bij de 
medewerkers kan in Ter Heide een tuin voor smaken en geuren worden gerealiseerd. 
We zijn blij met de geste van deze nieuwe Gezel. De campus Henisberg kan hiermee 
aan een mooi project gestalte geven. Het terrein krijgt daarmee een extra uniek aan-
bod, waar de bewoners veel plezier aan zullen beleven. Dank hiervoor.

GEZELLENNIEUWS
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Woordje van de redactieraad
Ook in Ter Heide kun-
nen we niet ongevoelig 

blijven voor de golf van geweld 
die ons de laatste maanden over-
spoelde. Angst sluipt onvermijdelijk  
ons dagelijkse leven binnen. We le-
ven mee met de slachtoffers maar 
hopen toch dat ieder in deze einde-
jaarsperiode een stukje vrede in ei-
gen hart en in zijn nabije omgeving 
mag ervaren. 
En dat de andere kijk van onze be-
woners op de wereld ons mag hel-
pen om ook dat andere perspectief 
te zien, de goede en positieve din-
gen van het leven, de kleine dingen 
des levens die ons helpen geloven 
dat het leven de moeite waard blijft, 
ondanks dreiging en onzekerheid. 
Dat onze bewoners helden zijn op 
het vlak van “een andere kijk” bleek 
recent nog tijdens de ‘centrale in-
troductie voor nieuwe medewer-
kers’  waarbij een fragment uit de 
tekst ‘ Dagboek van een bijzondere 
gast’  wordt gelezen. Na een situa-
tie waarin toevallige voorbijgangers 
het hoofd schudden, wegkijken en 
iets mompelen van ‘ Ocharme...’, is 
de reactie van onze bewoner: ‘ Zou 
hen iets mankeren? Waarom zijn 
zij ongelukkig ? Maar goed dat dit 
onze zorgen niet zijn...!’ 

Met dit eindejaarsnummer ho-
pen we even ieders zorgen weg 
te nemen bij het  lezen over alle 
activiteiten, acties en evene-
menten die er voor en door Ter 
Heide medewerkers, bewoners 
en hun familie en alle sympa-
thisanten doorgingen. Het zijn 
niet alleen de meest in het oog 
springende acties die onze be-
woners een geluksgevoel ge-
ven. Getuige zijn de vele artikels 
met plezante verhalen van fijne 
groepsmomenten. Onze bewo-
ners vragen dikwijls niet meer 
dan deze momenten van ‘on-
gecompliceerd geluk’! (Zou dit 
een nieuw woord in de dikke 
Van Daele kunnen worden?)
Dank voor alle ingezonden ar-
tikels, die wij steeds met veel 
plezier redigeren, zodat jullie 3-
maandelijks de vrucht hiervan kun-
nen plukken. Dank voor de leuke 
foto’s, dank voor de positieve feed-
back die wij over Ter Heide nieuws 
ontvangen, dank om Ter Heide 
nieuws met interesse te lezen. 
Om foto’s en artikels voor de vol-
gende editie te bezorgen stellen we 
de deadline vast op 9 maart 2016.
Vanwege de gehele reactieraad 
van Ter Heide nieuws wensen we 

iedereen een vredig en vreugdevol 
nieuwjaar!
Je kan alles bezorgen aan de leden 
van de redactieraad of rechtstreeks 
aan hilde.kubben@terheide.be

Dank bij voorbaat!

Genk: lieve.vandersmissen@terheide.be
Zonhoven: tony.antheunis@terheide.be
Borgloon: cynthia.gilissen@terheide.be 
Tongeren: guido.massonnet@terheide.be 
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Activiteitenkalender
Kaart- en kienavond campus Zonhoven 5 februari 2016

Krokusvakantie 8 februari t/m 14 februari 2016

Mosselfestijn Wielerclub De Jokers 27 & 28 februari 2016

Kaart- en kienavond campus Tongeren18 maart 2016

Carnavalsstoet Genk- Zonhoven maart  2016

Ter Heide tocht WSV-Winterslag vzw 19 maart 2016


