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nieuws

Ter Heide
 WAAR IEDEREEN BIJZONDER IS  



Voorwoord directie

Maar daarnaast zijn er ook tal van klei-
nere persoonsgerichte intieme activi-
teiten die meer dan de moeite waard 
zijn. Ik denk dan aan knuffelen op het 
luchtkussen, 

rolstoel schommelen, mas-
sage, doezelen in de snoezelruimte, ... 
Alles samen zorgt dit voor een aanbod 
waarin jong en oud hun gading kan 
vinden.
Vakantie is de periode bij uitstek om te 
genieten van een beetje welverdiende 
rust en ontspanning. En genieten is 
geen toevallige woordkeuze. Bij het 
doorkruisen van Ter Heide heb ik één 
vrolijke bende bewoners, begeleiders 
en vrijwilligers gezien die zich samen 
geweldig amuseren, die voor plezier 
en afwisseling zorgen en die er samen 
iets van wensen te maken. Mijn hart 
klopt altijd sneller als ik zie hoe men-
sen elkaar kunnen inspireren en mo-
tiveren. Tevens heb ik ook de deugd-
doende effecten van vakantie op de 
gezichten van velen kunnen aflezen. 
Vakantie geeft een mentale boost aan 
mensen. Vakantie zorgt voor nieuwe 
energie. Men zou kunnen concluderen 
dat het gecreëerde aangename vakan-
tiegevoel vanzelfsprekend is. Niets is 

minder waar. Ik wil dan ook iedereen 
die heeft bijgedragen aan deze unieke 
sfeer van harte danken voor zijn en-
thousiasme en engagement.

Wat vakantie mij altijd 
brengt, is bezinning en re-
flectietijd. Wat is nu echt 
belangrijk voor Ter Heide? 
In welke mate slagen we 
erin om van Ter Heide een 
collectieve gemeenschap 
te maken die inzet op de 
belangrijke waarde van 
kwaliteit van bestaan? 
Wat geeft Ter Heide 
energie en welke zijn 
de energielekkers? Een 
rode draad voor mij 

blijft dat samenleven en sa-
menwerken met mensen een moeilijke 
zoektocht naar verbinding is, naar een 
leefbare verhouding voor alle betrok-
kenen, met geven en nemen. En dat 
dit een opdracht is voor ons allemaal. 
Bij momenten lig ik ook wakker van 
de omslag die Ter Heide zal moeten 

maken. De overheid verwacht van ons 
dat we in 2015 met dezelfde midde-
len aan meer mensen zorg op maat 
bieden. We zullen flexibeler met onze 
plaatsen moeten omgaan. Plus is op 
dit moment niet helemaal duidelijk 
hoe onze financiering er morgen zal 
uitzien. Dus genoeg stof om over na 
te denken, vastgeroeste denkkaders 
te verlaten en nieuwe creativiteit in te 
zetten om Ter Heide te sturen naar een 
nieuw evenwicht.
Ondertussen heb ik al veel mensen uit 
verlof zien terugkomen. Uit hun verha-
len blijkt dat er genoten en gereflec-
teerd is en dat dit heeft gezorgd voor 
de noodzakelijke energie. We weten al-
lemaal dat onze gasten voor hun goed 
leven afhankelijk zijn van onze inzet 
en energie. Laat ons de energie die we 
hebben opgebouwd tijdens de vakantie 
samenleggen en verder werken aan het 
unieke project Ter Heide.

Paul Geypen
Algemeen directeur
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Vakantie, welverdiende rust en reflectietijd
Wanneer ik het aangename vakantiegevoel dat heerst binnen Ter Heide aan het verwoorden ben, is de vakantie 
al halfweg. Naar goede gewoonte is Ter Heide zelf helemaal klaar voor de zomer. Getuige hiervan zijn de uitda-
gende vakantieprogramma’s die de bestaande routines doorbreken. Vanaf de start van de vakantie, dus na ons 
Zomerfeest in Tongeren, is er elke dag wel iets te doen. Er zijn natuurlijk de gekende groepsgerichte uithang-
borden zoals wandelen, rolstoelfietsen, picknicken, zwemmen, brunchen ... 



“Ik ben de papa van Elien. Zij komt 
al een tiental jaren naar Ter Heide, 
eerst naar het Ven in Genk. Sinds de 
opstart van “de Meers” in 2007 gaat 
zij overdag naar Meers 1 in Borgloon. 
Ongeveer vanaf dat moment ben ik 
lid van de Gebruikersraad. 
Voor mij was dit de eerste confron-
tatie met het “grote” Ter Heide. Via 
de Gebruikersraad werd mij pas echt 
duidelijk hoeveel bewoners, mede-
werkers en gebouwen deel uitmaken 
van Ter Heide en wat dit op financi-
eel vlak allemaal met zich meebrengt. 
Het was toch even schrikken te horen 
welke bedragen er bijvoorbeeld jaar-
lijks nodig zijn voor investeringen en 
onderhoudswerken. Het is maar goed 
dat er zoveel projecten ten voordele 
van Ter Heide worden georganiseerd, 
anders zou dit allemaal niet mogelijk 
zijn!
In de Gebruikersraad merk ik dat er 
een open cultuur is, dat er geen be-
slissingen worden opgedrongen, maar 
dat voorstellen worden voorgelegd, 
dat er discussie mogelijk is en dat 
iedereen zijn zeg kan doen. Er wor-
den immers belangrijke en niet altijd 
gemakkelijke beslissingen genomen. 
Een goede uitleg over het waarom is 
dan belangrijk.  
Als vertegenwoordiger van de dagop-
vang ben ik niet altijd even vertrouwd 
met alle onderwerpen die in de Ge-
bruikersraad aan bod komen. Toch 
probeer ik dan zo goed mogelijk te 
luisteren en mee te denken. 

Tijdens de laatste Gebruikersraad 
kwam onder andere flexibele opvang 
aan bod. Het feit dat Ter Heide zich 
engageert om tijdens vakantieperio-
des en weekends ook kinderen en vol-
wassenen op te vangen van buiten de 

organisatie, vind ik een goede zaak. 
Ik begrijp heel goed dat ouders af en 
toe een beetje rust of vakantie nodig 
hebben. Als je een kind met een be-
perking hebt moet je daar immers al-
tijd rekening mee houden, vaak draait 
bijna alles om dat kind, en soms kan 

dat te veel worden. Het is voor deze 
ouders dan heel fijn dat hun kind in 
Ter Heide terecht kan. Ook al is het 
daardoor soms wat drukker in de 
leefgroep.   

Sinds begin dit jaar is de Meers uit-
gebreid met Meers 3. Hierdoor zijn 
er op de campus een aantal jongere 
ouders bijgekomen die mee aan de 
kar kunnen trekken. Want het blijft 
belangrijk dat ouders activiteiten van 

Ter Heide mee ondersteunen. Zo leren 
we mekaar ook beter kennen. 
Er is vaak weinig contact met andere 
ouders. Elkaar niet kennen, terwijl 
je kind misschien dezelfde leefgroep 
deelt, zou toch maar erg zijn. Daar-
om probeer ik ook een paar keer per 

jaar de ouders van de leefgroep van 
mijn dochter samen te brengen, door 
samen iets te gaan eten of drinken. 
Ook op de activiteiten van de campus 
Borgloon kan je mij bijna altijd vin-
den. Op die manier probeer ik mijn 
steentje bij te dragen aan het grote 
Ter Heide. “

Patrick Bellen, vertegenwoordiger 
Gebruikersraad woonbuurt Brikhof, 
Borgloon

Woordje van de Gebruikersraad

Gebruikersraad

De Gebruikersraad wil samen met de voorziening meedenken en meewerken aan de verdere uit-
bouw van kwalitatief hoogstaande zorg aan de Gebruikers. Het is dan ook belangrijk dat alle op-
vangvormen vertegenwoordigd worden in de Gebruikersraad. Graag stellen wij u Patrick Bellen, 
afgevaardigde van de Meers in Borgloon, voor.



Campusnieuws Genk
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Op 15 juli jl. nodigden we hen uit voor 
een fotoshoot met de baby of de bolle 
buik. Niet vanzelfsprekend want jonge 
moeders met baby’s kennen een druk 
bestaan. De gesprekken gingen dan 
ook voornamelijk over onderbroken 
nachten, borstvoeding, hongerdagen, 
zoeken naar een onthaalmoeder en 
loopbaanplanning na het borstvoe-
dingsverlof ...
Maar wat ons vooral opviel was hoe 
gelukkig en stralend al die mama’s en 
papa’s er uitzagen. Jawel, sommige 
papa’s zijn met de baby afgezakt naar 
Genk omdat de mama alweer aan het 

werk is en er dus zelf niet voor kon zor-
gen dat haar kindje hier geraakte voor 
de foto en zelfs oma’s en opa’s werden 
opgetrommeld om een baby tot in Ter 
Heide te krijgen, waarvoor onze harte-
lijke dank. 
De baby’s brachten allemaal een be-
zoekje in de leefgroep van mama en/
of papa en er klonken veel: “ooh’s en 
waauw’s” en ‘hoe schattig’, bij onze 
bewoners.
Zelf kan ik alleen maar met weemoed 
terugdenken aan de babytijd van mijn 
eigen kinderen; binnenkort verlaat de 
oudste al tijdelijk het nest, dat betekent 

loslaten. En is dat niet hetgeen je als 
ouder voortdurend weer moet doen? 
Loslaten? Het begint bij de eerste keer 
overnachten bij oma en opa en dan 
naar de onthaalmoeder of de crèche, 
daarna volgt de kleuterklas en voor je 
het beseft zoeken ze als volwassenen 
een eigen stek. 
Ik heb maar één goeie raad voor al die 
jonge ouders: geniet met volle teugen 
van jullie kleine spruit want voor je het 
beseft, is die je huis weer uit ...

Patsy Haex, leefgroepencoördinator
woonbuurt Heuvel, campus Genk

Het leven kan zo zalig zijn als op een blije dag, de liefde van twee mensen klein, nieuw leven geven 
mag ... Dit hebben we in woonbuurt Heuvel mogen ervaren. Maar liefst 8 van onze medewerkers zijn 
kersvers mama en/of papa geworden of zullen dit binnenkort worden.

Het leven kan zo zalig zijn ...
babyboom in woonbuurt Heuvel

Van links naar rechts onder: An (ergo) met Gitte, Dorien (Huis 6) met Jarne, Stéphanie (zorgcoördinator) met Kamiel, Rachel 
(Huis 5) en Bart (Huis 6) met Lin.
Van links naar rechts boven: Jenny (Huis 6) met Kasper en terug zwanger, Jessika (Huis 2) zwanger, Eveline (Huis 5) met Thomas 
en naast Eveline moest Sven (kiné) nog staan, hij werd onlangs papa maar kon niet aanwezig zijn.



Het bezoek aan deze prachtige instelling 
zal nog lang in het geheugen blijven van 
onze OKRA-leden. 
Vooreerst maken we kennis met de mooi 
ingeplante gebouwen in een ruime, rust-
gevende omgeving in Boxberg. Een om-
geving die heel wat ontspanningsmoge-
lijkheden biedt aan de bewoners.
Het warme onthaal van mevrouw Kub-
ben geeft ons vlug het gevoel dat hier 
een grote inzet voor mensen met een 

beperking aanwezig is. Dit gevoel 
wordt nog versterkt bij het zien van 
een film over het wonen en leven bin-
nen Ter Heide.
De inzet van zoveel medewerkers en 
vrijwilligers geeft ons een beeld van de 
aanstekingskracht en de begeestering 
die uitgaat van de begeleiders.
Het bezoek aan de afdeling met bedle-
gerige kinderen doet ons even schrikken 
maar geeft ook aan wat een bewonde-

renswaardig engagement er aanwezig is 
in deze huizen.
Met een gevoel van bewondering voor de 
opvang van deze kwetsbare bewoners, 
het enthousiaste engagement van de 
medewerkers en de inzet van een groot 
aantal vrijwilligers wordt dit fijne bezoek, 
met grote voldaanheid, afgesloten.

Thieu Bollen, 
voorzitter OKRA Hoevenzavel, Genk

Wie deze zomer in woonbuurt Oase was, heeft ze zeker en vast gezien, de indianenstammen die we-
kelijks aanwezig waren op campus Genk. Met hun tipi’s en totempalen vielen de indianenstammen 
binnen en ze zorgden voor sfeer en gezelligheid in de tuintjes en in de leefgroepen.

Indianen in de Oase!!!

Hier volgt een impressie vanuit de ver-
schillende groepen:
Op het Ven sprong ‘lachend dubbeloog’ 
bijna uit haar stoel van het lachen. 
Terwijl ‘trommelende marmot’ zorgde 
voor de sfeer in de stam, veroverde 
‘sluwe krijger’ alle squaws.
En ’blazende hamster’ vergat zelfs zijn 
haren in de plooi te leggen door de 
mooie veren op zijn hoofd.
In Huis 1 waren de ‘moedige zonne-
bloemen’ onder leiding van stamhoofd 
‘krijsende arend’ de besten in het vis-
sen vangen. Na het eten van de chili 
con carne werd de bizonjacht tot een 
goed einde gebracht en op het einde 
van de berenzoektocht werden de in-
dianenpannenkoeken snel verorberd.
In Huis 10 mocht je zeker NIET Hasan 
zeggen tegen ‘snelle bizon’ die volle-
dig opging in zijn rol als opperhoofd. 

Hij werd bijgestaan 
door ‘edele antilope’ 
en ‘sluwe wolf’ om de 
indianenopdrachten 
tot een goed einde te 
brengen.
‘Volle maan’ van Huis 
3 was dan weer het 
stamhoofd van de Ra-
madanstam en zij ver-
overden de hele gang 
met hun uitbundig 
tamtamconcert.
Huis 4 koos voor de 
rustigere aanpak, de 
kinderen kregen er een verenmas-
sage aangeboden rond de tipi-tent, 
met een dampende kookpot ernaast.
Nu de zomer voorbij is, hebben de in-
dianen zich weer teruggetrokken op 
hun prairie. Ze houden mooie herin-

neringen over aan een fijne, sfeer-
volle zomer.

“Uch!”

Hilde Steegmans, 
activeringscoördinator campus Genk

OKRA Hoevenzavel ontdekt Ter Heide



Met de foute Top 100 van Q-mu-
sic nog in het achterhoofd, kwa-
men we op het idee om ons in 
Huis 4 ook eens “fout” te amuse-
ren.  Samen met de collega’s van 
Huis 3 spraken we af om ons al-
lemaal “fout” te kleden. 

Niet alleen de leefgroepmedewerkers, 
maar ook de logopedisten, kinesisten en 
Maria van het onderhoud deden graag 
mee! Het werd een bonte “foute” toe-
stand.
Sommige ouders van onze kinderen wa-
ren ook op de hoogte. 
Zo werd ons Mo’ke door zijn mama 
helemaal “fout” in tenue gezet: pruik 
met lange haren, zonnebril, rokje, ... 
Gewoon schitterend!
In de namiddag hielden we met al de 
kinderen van Huis 3 en Huis 4 een echte 
“foute party”. Het was zo’n groot suc-
ces dat we besloten volgend jaar voor 
de hele woonbuurt Oase een “mega-
foute party” te organiseren.

An Broux, leefgroepmedewerker Huis 4, 
campus Genk

Een “foute dag” in Huis 4

Campusnieuws Genk

Sprokkelnieuws
Wist je … wie de KUBB won?

Deze zomer werd er in woonbuurt Oase gestreden voor de “Kubb”-titel. Voor 
degenen die het nog niet weten: Kubb is een buitenspel met als doel het omver-
gooien van houten blokken door er houten stokken tegen te gooien. Het woord 
Kubb betekent dan ook “houten blok”.

Gedurende twee maanden namen telkens 2 leefgroepen het tegen elkaar op. 
Iedere leefgroep kwam tweemaal aan de beurt. Zo waren er uiteindelijk groepen 
die tweemaal wonnen, maar ook leefgroepen die tweemaal verloren, ...
De finale werd gespeeld tussen Ven 1 en Huis 3. 
Het werd een spannende wedstrijd, die met glans gewonnen werd door Ven 1!
Proficiat, de wisselbeker is dit jaar voor jullie!

Hilde Steegmans, activeringscoördinator campus Genk



Aan boord organiseerden de mariniers 
allerlei interne acties met als doel geld 
in te zamelen voor Ter Heide. Een tom-
bola, verkoop van snoep en worstjes, 
een veiling en andere ludieke acties 
brachten al vlug 4 000 EUR bij elkaar.
Naast de financiële steun was ook het 
bezoek een schot in de roos. 

De bemanningsleden gingen samen 
met de bewoners in de snoezelruimten, 
ze gingen fietsen in het bos of maak-
ten een wandeling. De lach op alle ge-
zichten aan het einde van de dag was 
duidelijk: het klikte en iedereen had 
genoten van het leuke gezelschap.
De bemanning van M917 Crocus be-

wondert de begeleiders voor hun da-
gelijkse inspanningen en bedankt de 
bewoners van Ter Heide voor een onver-
getelijke dag.

Kurt De Winter, 
commandant M 917 Crocus 
Zeebrugge

Op 12 juni 2014 zakte een delegatie van de mijnenjager Crocus af naar Ter Heide. De bemannings-
leden hadden begin dit jaar namelijk besloten om een goed doel te steunen dat gelinkt was aan de 
peterstad van hun schip, namelijk Genk.

Mijnenjager Crocus steunt Ter Heide

Gezellennieuws
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Wat mij direct opviel was de ordelijkheid, 
de netheid en de rust die er in het groe-
ne park heerste. Geen gevoel van een 
“instelling”, maar direct het gevoel van 
“hier leven mensen”.
Toen de bemanning van de Crocus aan-
kwam, kreeg ik het gevoel dat zij de 
sfeer bij het binnenkomen ook hadden 
beleefd.

En dan trokken wij op verkenning door-
heen enkele leefgemeenschappen. Telkens 
ontmoetten wij bijzonder vriendelijke me-
dewerkers die ons meer uitleg gaven van 
hun werk en ons ook inzicht bijbrachten 
van het “anders zijn” van hun bewoners.
Ik had ook de gelegenheid om de snoe-
zelruimten te bezoeken. Hier maakte 
ik één van de meest mooie momenten 

mee. Ik zag hoe sterke zeebonken, sa-
men met de bewoners, zalige momenten 
beleefden.
Achteraf bleken de bezoekers enthou-
siast te zijn over hun bezoek. Ook voor 
mij blijft het bezoek aan Ter Heide een 
indringende gebeurtenis.

Walter De Cock, GenkTV

Bij het bezoek van de bemanning van de mijnenjager Crocus, het marineschip waarvan Genk peter-
stad is, kreeg ik de opdracht een reportage te maken voor www.genktv.be. Het was voor mij ook de 
eerste keer dat ik één van de vestigingen van Ter Heide van binnenuit kon meemaken, hoewel ik Ter 
Heide van naam al jaren kende.

Getuigenis cameraman Walter De Cock



ZWERFVUIL: het ligt overal en dit tot 
ergernis van velen! Samen met Eras-
mo, een werkman uit één stuk, heb-
ben we de koe bij de horens gevat. 
Met z’n tweetjes hebben we tijdens 
de vakantie de straten rond de cam-
pus Zonhoven gezuiverd van zwerf-
vuil. We verzamelden niet minder dan 
2 volledige kruiwagens vol met blik-
jes, flessen …, allerhande afval dat 
mensen zomaar op straat gooien. 
Niet dat het geen leuke activiteit was, 
maar voor Erasmo is de boodschap 
duidelijk: 
STOP MET AFVAL OP STRAAT TE WER-
PEN!

Tony Antheunis, 
activeringscoördinator campus Zonhoven

Opruimactie zwerfvuil omgeving campus 

Campusnieuws Zonhoven
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Sprokkelnieuws
Wist je dat …

het ZOL op 3 september  IGL nomineerde voor de Ice Bucket 
Challenge?
IGL beheert 3 instellingen:  AZERTiE, De Wissel en Ter Heide.  
Zodoende maakte men de afspraak om aan AZERTiE Zon-
hoven ( Boddenveldweg 11) samen te komen om aan de 
challenge deel te nemen. Van elke vestiging waren een be-
hoorlijk aantal supporters aanwezig. 
Er was een filmploeg ter plaatse die het gebeuren voor het 
nageslacht vastlegde.

Paul Geypen en Erik Schoofs , Henri Vandermeulen en an-
dere medewerkers van Ter Heide, AZERTiE en De Wissel wa-
ren vrijwillige deelnemers van de Ice Bucket Challenge. De  
dappersten onder ons waren gelukkig met de stralende zon 
op het moment dat de emmers water over hun hoofden 
werden uitgegoten . Ter Heide nomineerde DOP ( Dienst On-
dersteuningsplan), De Wissel nomineerde ’t Appelboomke 
en AZERTiE nomineerde de GOB’s Limburg.
Proficiat, alweer een leuke actie ten voordele van ALS.



Pierre werd 64 jaar geleden geboren. Dat 
het technische in zijn vingers zat, werd 
duidelijk in zijn onderwijskeuze voor 
technisch onderwijs met specialisatie 
automechanica. De liefde voor de auto’s 
en al wat daarbij hoort, kon Pierre in de 
praktijk brengen bij Volvo waar hij van 
1970 tot 1993 aan het werk was.
In 1994 mocht Pierre aan de slag als 
voerder in Ter Heide. Deze job werd door 

Pierre met de nodige vriendelijkheid en 
secuurheid uitgevoerd. Uiteraard had het 
zo secuur uitvoeren van zijn werk ook 
wel gevolgen en Pierre kreeg al snel de 
bijnaam “Snelle Eddy”.
Ondanks zijn bijnaam maakte Pierre tij-
dens zijn carrière op de baan maar wei-
nig snelheidsovertredingen. We vonden 
maar één verkeersboete terug, niet voor 
te snel rijden, maar voor het negeren 

van een verkeerslicht!
In de keuken zal Pierre ook in de herinne-
ring blijven als de man waarop ze aan het 
wachten waren om alle maaltijdkarren te-
rug te brengen. Na een poosje kreeg men 
in de gaten dat Pierre waarschijnlijk was 
vergeten om er enkele op te pikken...
Geniet van je pensioen, Pierre!

Je collega’s van de Technische Dienst

Via Nicole Schilz, vrijwilligster op de 
campus Zonhoven en haar echtge-
noot Guido, kregen we het aanbod 
om een bocciawedstrijd te organise-
ren op onze campus in Zonhoven. 
Boccia is een soort van petanque voor 
mindervaliden. 
Op woensdag 27 mei ’14 was de eer-
ste sessie gepland voor de bewoners 
van het woonerf. 
Een schot in de roos zo bleek, de be-
woners hebben zich reuze geamu-
seerd. 
Bedankt, Nicole en Guido, voor de 
fijne namiddag.

Tony Antheunis, 
activeringscoördinator campus Zonhoven

Bewoners Ter Heide spelen BOCCIA

Pierre Cremers gaat met pensioen



Allé, dan maar alles binnen klaargezet in de 
sport- en feestzaal van de campus Zonho-
ven. De gasten lieten het niet aan hun hart 
komen en waren er alleszins klaar voor. 
Als volleerde artiesten gaven ze alweer het 
beste van zichzelf. We kunnen in Zonhoven 
natuurlijk altijd terugvallen op een aantal 
vaste waarden. Den André, Ludo, Erasmo, 
Nicola, Nicky en Werner zijn niet van ons 
podium weg te denken. De spits werd ech-
ter afgebeten door de gebroeders Fialdini 
en Joske Withofs met de originele arties-
tennaam “De Italiano’s featering Jos W”. 
Ze brachten een toepasselijk nummer van 
Toto Cotugno. En zo was de toon gezet. 
Dit jaar moesten echter de dames niet voor 
de heren onderdoen. Lieve en Marleen van 
Woning 42 brachten voor ons het nummer 
“Mexico” van de Zangeres zonder Naam 
en Christiane en Christel zijn al enkele jaren 

verliefd op John Travolta. Maar top of the 
bill was dit jaar het optreden van Mietje. 
Zij bracht ons een intimistisch nummer van 
Maartje van Neygen, dochter van Erik en 
Sanne. Om het festival af te sluiten hadden 
we een speciale gast. Jean-Marie verraste 
vriend en vijand met zijn ultieme deelname 
met het nummer “Veel te mooi”. En zo 
was de familie van Neygen uitdrukkelijk 
aanwezig op ons Schlagerfestival. Wie er 
ook weer waren, waren de vrijwilligers om 
onze bewoners te verwennen met lekkere 
pannenkoeken. Al van in de voormiddag 
stonden zij achter het formuis om het 
Schlagerfestival die extra toets te geven. 
Alvast bedankt. Een dikke merci ook aan 
onze diëtiste Diane die de firma Boer-
marke heeft weten te overtuigen om op 
ons Schlagerfestival hun dieetproducten 
en lekkernijen te komen voorstellen aan 

onze gasten. Ik mag gerust getuigen dat 
KEES (zo heette de vertegenwoordiger van 
Boermarke) veel bijval had. Lekker, ... ech 
LEKKER. 
Leuk was ook dat de optredens rechtstreeks 
uitgezonden werden op ons reuzenscherm 
in de sportzaal. Hiervoor hadden we spe-
cialistische hulp van onze huiscineast Rik 
Spaepen. Het leverde weer prachtige beel-
den op.
Gelukkig heeft het die dag maar één keer 
geregend. Een troostende gedachte ook 
al duurde de regenbui de ganse dag. On-
danks het slechte weer mogen we toch 
terugblikken op een geslaagde activiteit. 
Dank aan iedereen die er aan meege-
holpen heeft.

Tony Antheunis, 
activeringscoördinator campus Zonhoven

Maandag het prachtigste weer en dinsdag 8 juli 2014, de dag van ons Schlagerfestival voorspelt 
men toch zeker wel slecht weer. ’t Is toch voor in uw broek te ...  “Duizend bommen en granaten”, 
lees hier een beleefde vertaling van miljaardenon.... 

Schlagerfestival campus Zonhoven
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Frietenfeest in campus Zonhoven

Het is fijn te ervaren dat je kunt reke-
nen op de collega’s om een dergelijk 
groot evenement tot een goed einde 
te brengen. Zonder er veel woorden 
aan vuil te maken weet iedereen on-
geveer wel wat hij of zij moet doen. 
Alles loopt gesmeerd. Bedankt!

Dit jaar hebben we ook alle vrijwil-
ligers van de campus Zonhoven uit-
genodigd op het feest. Dit om hen te 
bedanken voor een jaar lang belange-
loze inzet. Binnen campus Zonhoven 
mogen we rekenen op meer dan 60 
vrijwilligers die wekelijks/maandelijks 
met onze bewoners actief bezig zijn. 
Als ik ze zo samen aan tafel zie zitten 
besef ik dat het een enorme bron aan 
potentieel is waarop onze bewoners 
en Ter Heide kunnen rekenen om de 
activering en andere doestellingen 
mee te ondersteunen. Ik kan niet ge-
noeg benadrukken dat we hen allen 
uitermate dankbaar zijn voor hun be-
langeloze inzet. 1000 maal merci!

En dan het feest zelf uiteraard. Eigen-

lijk zouden we de bewoners aan het 
woord moeten laten. Maar ik denk te 
mogen zeggen dat het optreden van 
Eric Thomsen en zijn muzikale bege-
leider zeer goed in de smaak viel bij 
onze bewoners. 

Ik heb bewondering voor de manier 
waarop zij inspeelden op de vragen 
en verzoekjes van onze eigen “arties-
ten”. Het is hen zeer goed gelukt om 
tussen al deze “zangtalenten” door 
de rode draad in hun optreden niet 
te verliezen. 
Fijn ook dat we voor elke leefgroep 
gratis de nieuwe CD “Believe” van 
Eric Thomsen aangeboden kregen. 
Goed gedaan mannen!

Om 16.00 uur sluit ik de deur van de 
feestzaal en lijkt het alsof er niets ge-
beurd is. Alles is netjes, opgeruimd, 
alleen de vloer moet nog gepoetst. 
Dat is voor morgen. Als ik naar mijn 
bureel terug wandel, bekruipt mij een 
tevreden gevoel. Het was goed van-
daag. 
Morgen is er een nieuwe dag.

Tony Antheunis, 
activeringscoördinator, campus Zonhoven

Het is vandaag woensdag 20 augustus 2014. Ik kan het niet ontkennen dat ik toch wel wat stress 
heb, want straks komen er 300 mensen naar ons jaarlijks frietenfeest. Heb ik aan alles gedacht? 
Er zal toch niets tekort zijn? Zal het optreden meevallen? Vele vragen waar ik mij, zo blijkt achteraf, 
onnodig zorgen over maakte. 

Campusnieuws Zonhoven
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Uiteraard was dit geen probleem en we 
maakten een afspraak op woensdag 21 
mei 2014. Het was een mooie dag.
Het toeval wil dat ik deze mensen kende 
van in mijn jeugdjaren. Daarom dacht ik 
dat het misschien een goed voorstel was 
om hen te begeleiden op hun fietstocht 
doorheen het mooie Bokrijk. Bokrijk 
heeft voor mij niet te veel geheimen 
meer en ook Niels was al lang vragende 
partij om nog eens te gaan fietsen. Zo 
gezegd, zo gedaan. Toevallig passeerde 
ook nog de moeder van Chris die ook 
wel graag een uitstapje met haar zoon 
naar Bokrijk maakt. Voor onze bezoe-
kers was dit geen probleem. 
Met zijn “zevenen” zetten we koers 
naar het “paradijselijke” Bokrijk. Onze 
fietstocht leidde ons langsheen de 
mooiste plekjes van het arboretum, tus-

sen geurende bloemen, onder de ma-
jestueuze bomen, over de paden van 
het leven, langsheen de stilte van de 
vijvers. We stoppen even om te rusten 
aan een bankje tussen de vijvers, praten 
over koetjes en kalfjes, het verleden, ... 
, neen de toekomst laten we even aan 
ons voorbij gaan. 

Chris duwt aan het wiel van zijn rolwagen 
als teken dat hij verder wil. Langs de wa-
terlelies, langs de kunst in het bos - een 
rij halve poppen in jeansbroek op een 
plank tussen 2 bomen – onwezenlijk 
staren ze naar ons – alsof we engelen zijn 
op weg naar ... een terrasje in de zon. 
We drinken er eentje op onze ... , veel 
sterkte. Er zitten enkele zwarte kauwen 
in de boom. Akelig dichtbij, ook op de 
leuning van de stoel, de tafel naast ons. 

Ze durven niet te komen. Blijf nog maar 
even weg. Het is nog geen tijd. 

Als Chris zijn aardbeien smakelijk heeft 
opgegeten, zetten we terug koers 
naar Ter Heide. Het laatste stukje van 
de reis. Terminus. Het was een mooie 
fietstocht. Ondanks dat de zon zich 
achter de wolken verstopt, overvalt mij 
de warmte, de dankbaarheid. Iedereen 
is blij. Niels, Chris, José, Marina, haar 
man, ikzelf en Marijke. Een moment 
om te koesteren. Neen, ik hoef geen 
centen voor het gebruik van de fiets, 
het was graag gedaan. Kom in septem-
ber maar iets drinken op onze open-
deurdagen. Veel sterkte.

Tony Antheunis, 
activeringscoördinator Zonhoven

Onlangs kregen we in Ter Heide Zonhoven het bezoek van een echtpaar dat een groep vrijwilligers had zien 
fietsen met de bewoners van de Eik. Zij hadden een ongewoon verzoek. Zij kwamen vragen of ze eens een 
elektrische fiets mochten lenen om met hun zus, die terminaal ziek is, nog eens een fietstocht te maken in 
de omgeving van Ter Heide. 

Geluk en verdriet in een rit 
door het paradijs



Vrijwel onmiddellijk kwam de noodzaak 
voor een speeltuin naar voren voor deze 
doelgroep van kinderen met ASS (autis-
mespectrumstoornis). Net zoals alle kin-
deren hebben ook onze kinderen van 
Meers 3 een speeltuin nodig. Niet alleen 
voor hun ontwikkeling op verschillende 
domeinen maar ook voor het gewoon 
ontspannen buiten spelen met hun klas-
genoten.
Onze vraag naar een speeltuin kreeg bij 
de directie van Ter Heide meteen gehoor 
en na de opstart van Meers 3 in januari 
2014 werden de koppen al bij elkaar ge-
stoken om eraan te beginnen. Er werd 
gezocht naar vrijwilligers en sponsors 
en niet veel later was de invulling en de 
planning voor de speeltuin al klaar. 

De grondwerken en klinkerwerken wer-
den door een aannemer in mei vrijwillig 
uitgevoerd en in juni werd de omheining 
geplaatst om alles veilig af te sluiten. 
Tijdens het verlof plaatste Ter Heide zelf 
de speeltuigen die door de inspanning van 
sponsors konden worden aangekocht.
Laat onze kinderen nu maar buiten 
ravotten, fietsen, springen, schomme-
len, fladderen, trampolinespringen en 
hun eigen zijn.
Een dikke merci aan Ter Heide, sponsors, 
vrijwilligers en personeel voor de inzet 
om dit zo snel te realiseren, de kinderen 
gaan hiervan genieten.

Olivier Bijloos,
papa van Gitte, bewoner van Meers 3

Een speeltuin voor Meers 3
Bij de opstart van Meers 3, nu bijna een jaartje geleden, ging er naast aandacht voor de inhou-
delijke werking ook aandacht naar een geschikte infrastructuur. Een werkgroep “Infrastructuur” 
werd in het leven geroepen en mocht verder uitklaren.

Campusnieuws Borgloon
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De prijs die de winnende leefgroep in 
ontvangst mocht nemen was heel bij-
zonder: Brik 4 kon een hele dag ‘in na-
tura’ beschikken over alle therapeuten 
van campus Brikhof! 
Deze ‘inzetbaarheid’ gebruikte Brik 4 
nuttig door met de hele leefgroep, ver-
sterkt door de kinesisten, de ergothera-
peut en de logopedist, een grote dag-
uitstap te maken richting Landgraaf.
In het familiepark Mondo Verde konden 
we wegdromen in prachtige wereldtui-
nen, dieren uit verschillende landstreken 
bewonderen maar ook genieten van een 
groot aantal leuke attracties.
Het werd een super dag! 

Nathalie Teliszewskyj, ergotherapeut, 
campus Borgloon

Het buurtcafé van april was géén gewoon buurtcafé zoals alle andere. Er werd namelijk een grote 
wedstrijd georganiseerd met de volgende onderdelen: een muziekquiz, een taartenbakwedstrijd 
en een vragenronde met betrekking tot de therapeuten. Tijdens een super-spannende namiddag 
werd de wedstrijd uiteindelijk gewonnen door Brik 4. 

De hoofdprijs was voor Brik 4 !



Zorginspectie stuurt hiervoor haar inspec-
teurs op pad; zij kunnen dit aangekondigd 
of onaangekondigd doen. Na de inspec-
tieronde wordt er ook altijd een verslag 

met de bevindingen afgeleverd.
De zorgcoördinator die eigenlijk een dagje 
vrijaf had genomen, maar toch besloot om 
haar dossiers even wat te gaan bijwerken 

in ‘t Brikhof, liep recht in 
de armen van de inspec-
teur. De zorgcoördinator 
mocht enkele dossiers 
laten zien, ze werden al-
lemaal goed bevonden.
Vervolgens werden enke-
le leefgroepen bezocht. 
Er werd vooral gelet op 
de manier waarop de 
ondersteuning aan de be-
woners wordt georgani-
seerd: zijn de gebouwen 
aangepast (aantal vier-
kante meters zijn hier heel 
relevant), hoe gaat men 
om met medicatie, hoe 
gebeurt het toezicht tij-
dens de nacht, hoe wordt 
informatie binnen de leef-
groep uitgewisseld, hoe 
zijn de time-outruimtes 
ingericht?
Rode draad door deze 

hele inspectie is oog hebben voor de 
privacy van elke bewoner.
Een heel praktijkgerichte bevraging dus, 
die door de medewerkers wel kon worden 
geapprecieerd. 
Als positieve punten werden in het inspec-
tieverslag vermeld: “De inspectie kon reke-
nen op de volledige en open medewerking 
van alle personeelsleden en bewoners. Alle 
vragen werden vlot beantwoord en met 
de nodige documentatie verantwoord. De 
infrastructuur is toegankelijk en er worden 
inspanningen geleverd om de communi-
catie voor elkeen toegankelijk te maken 
via tekst, pictogrammen en foto’s.”
Er werden dan ook geen tekorten geno-
teerd; wel werden enkele aandachtspun-
ten en adviezen geformuleerd.
Tot slot wijzen we nog even op het belang 
van een dergelijke inspectie. Elk inspectie-
bezoek is een leermoment voor Ter Heide; 
er wordt ons een spiegel voor gehouden, 
waarbij we kunnen zien of de zorg rond 
onze bewoners warm en kwaliteitsvol is 
ingericht.

Co-sturing, woonbuurt Brikhof, 
campus Borgloon

Op 18 maart 2014 kreeg woonbuurt Brikhof onaangekondigd bezoek vanuit de Zorginspectie. De 
opdracht van Zorginspectie bestaat erin om ten behoeve van het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap (VAPH) een objectief beeld te geven over de mate waarin de werking van de erkende 
en gesubsidieerde voorzieningen beantwoordt aan de regelgeving. 

Brikhof krijgt onaangekondigd bezoek

Campusnieuws Borgloon

De leidraad van onze zomeractiviteiten 
was uiteraard het WK in Brazilië. Telkens 
bepaalde één van de landen die aan het 
WK meededen het thema van het buurt-
café. Uiteraard waren onze Rode Duivels 
alom tegenwoordig. Er werd zelfs een 
poging ondernomen om de Duivels te 
evenaren in een partijtje voetbal! 
Daar een huifkartocht op het verlanglijst-
je van onze gasten stond, werd ook dat 
geregeld en pikte een mooie huifkar de 

bewoners op de parking van Brik 1 op. 
Dat we er tijdens de vakantie iets leuks 
van gebakken hebben, daar kan je van 
op aan. Dat er ook letterlijk werd ge-
bakken in Brikhof, daarvan was Ivan 
getuige op de eerste rij! (ik denk dat hij 
het niet heeft kunnen laten om er eerst 
van te proeven. )

Cynthia Gilissen, administratief medewer-
ker, campus Borgloon

De zomervakantie is weer voorbij, in woonbuurt Brikhof genoten we met volle teugen. Leuke buurtcafé’s, 
tochtjes met de huifkar, gezellige terrasjes in onze eigen achtertuin ... teveel om op te noemen. 

Brikhof Summertime



Logopedisten demonstreerden verschil-
lende communicatievormen om aan te 
tonen hoe de bewoners zich - al dan 
niet verbaal - kunnen uitdrukken. De 
kinesisten toonden tal van mogelijke 
therapieën. Tot groot plezier van de 
toeschouwers en bewoners werd het 
belevingstheater met ‘piratenshow’ 
meermaals opgevoerd en werd het ver-
schil duidelijk tussen een passieve en 
actieve snoezelruimte. Men kon erva-
ren hoe het aanvoelt om in de rolstoel-
schommel te schommelen, in een cac-
coon weg te zakken of geactiveerd te 
worden door het springen op een tram-
poline. De bezoekers kregen de kans de 
basale sensatie te ervaren van de Pro-
tac Sensit ballenstoel, de zogenaamde 

‘baarmoederstoel’. Men kon effectief 
aanvoelen hoe het is om zich voort te 
bewegen in een rolstoel en mensen 
werden ten dans gevraagd bij het rol-
stoeldansen. Tot het belevingsparcours 
behoorde eveneens een tochtje met 
de elektrisch aangedreven rolstoelfiets. 
Natuurlijk vielen de ritjes op het paard 
enorm in de smaak van de kleinsten; zij 
konden aan den lijve ondervinden wat 
hippotherapie voor onze bewoners be-
tekent.  
Lekkere maaltijden werden geserveerd 
in de refter, die omgetoverd was tot 
restaurant, terwijl men op de feest-
weide terecht kon voor een snack uit 
het vuistje. Randanimatie waaronder 
springkastelen, een grimeerstand en 

workshops voor kinderen hadden dan 
weer de nodige bijval bij het jongere 
publiek.
Mede dankzij het fantastische weer en 
het muzikale talent van ‘Teen en Tan-
der’ en Danny Kerkhofs. was het op het 
terras heerlijk vertoeven bij een drankje 
of koffie en taart. 
Traditiegetrouw arriveerde om 15.15 
uur een stoet van 60 moto’s - met of 
zonder zijspan - en een aantal oldti-
mers, die een aantal bewoners een on-
vergetelijke daguitstap bezorgden. 
Dank aan allen die dit alles mogelijk 
maakten.

Hilde Kubben, verantwoordelijke 
 stagebeleid en externe communicatie

Op zaterdag 13 september 2014 organiseerde de ‘werkgroep opendeurdag’ in de feesttent een Ter 
Heide-fuif met als special guest de rockgroep Koyle. De sfeer zat er onmiddellijk goed in en het werd 
een gezellig drukke avond! Door middel van een interactieve belevingstocht op zondag 14 septem-
ber lieten eigen medewerkers en specialisten het publiek kennismaken met het dagelijkse leven van 
de bewoners in Ter Heide. Samen ontdekken waarom TER HEIDE VOOR IEDEREEN BIJZONDER IS! 

Opendeurweekend 
Ter Heide Genk 
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Opendeurweekend 
Ter Heide Genk 
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Ondergedompeld worden in een oase van rust en ontspanning, wie zegt daar nu ‘nee’ tegen … De zaal is 

ingekleed met zitkussens, zetels, matten op de grond, fleece dekentjes, kussentjes allerlei en natuurlijk mag 

ook de sfeerverlichting niet ontbreken. Het is weer tijd voor onze maandelijkse afspraak met Fabienne. 

Elke maand komt Fabienne speciaal voor 
onze bewoners een ‘klankschalensessie’ 
doen. Door middel van klankschalen, 
trommels, een vingerpiano, belletjes, 

oceandrum, tinkels, … brengt ze ons even 
in een andere wereld. De geur van witte 
salie zuivert de lucht en ondertussen mo-
gen onze bewoners en hun begeleiders 

rustig genieten. Even-
tjes ‘niets’ doen en je 
laten meeslepen met 
geluiden en klanken 
in een sfeer van rust 
en ontspanning is de 
enige doelstelling van 
deze nieuwe activiteit.
Het is een snoezelac-
tiviteit voor onze be-
woners in een nieuw 
kleedje en met een 
gloednieuwe insteek. 
Als aanvulling op ons 
assortiment van activi-

teiten is het zeker een meerwaarde!! 
Brian lacht al bij het horen van de belle-
tjes. Kim kijkt nieuwsgierig rond en schui-
felt naar het ‘altaartje’ in het midden van 
de cirkel. Leen roept Fabienne dat ze met 
de klankschaal zeker ook langs moet ko-
men. Josée ligt languit, haar lichaamstaal 
spreekt boekdelen. Mina stopt eventjes 
met haar ringenspel, kijkt omhoog en luis-
tert aandachtig naar de vingerpiano. 
Johnny ligt ontspannen tegen Gwendo-
lien en geniet stilzwijgend. Steven kijkt 
met grote ogen rond. Onze bewoners ge-
nieten van het spel van de klanken op een 
verwonderende, verrassende en nieuws-
gierige manier … elk op hun manier!!!

Hilde Neesen, zorgcoördinator,
campus Tongeren

Nieuw: klankschalensessies  

Als vrijwilligers van Ter Heide in campus Henisberg waren wij even blij als de gasten zelf, om mee 

te gaan naar Buitenbeenpop in Leopoldsburg.

De bewoners keken eerst verwonderd 
om zich heen en stapten wat onwennig 
de bus op. Maar eens gezeten, leek het 
alsof zij elke dag de bus namen: klapta-
feltje naar beneden, aangevend ‘laat de 
bubbels nu maar komen’! Onderweg 
regende het, maar in Leopoldsburg aan-
gekomen was het droog en scheen de 
zon voor de rest van de dag! Het maakte 
ons blij onze gasten te zien glimlachen, 
zichtbaar genietend van hun dag. Op een 
niet alledaagse  locatie, in open lucht , ge-
zeten op een zeildoek… 
Met muziek als ‘Laat het gras maar groei-
en’ en ‘Laat de zon in je hart’, gezongen 
door Vlaamse zangers en zangeressen, 
keken de bewoners rond en genoten van 
de lekkere picknick. Er was zelfs mogelijk-
heid om een middagdutje te doen! 
Wij zijn dankzij de bewoners van Ter 

Heide weer een ervaring 
rijker: zij gaven aan hoe 
we van dit festival dienen 
te genieten! 
Voor vele duizenden gas-
ten en hun begeleiders 
was het weer een unieke 
dag!
Om zo een bijzonder  fes-
tival te organiseren zijn er 
heel wat hand- en span-
diensten nodig.  Men 
moet alles tijdig klaar 
krijgen om de gasten zo 
goed mogelijk te verwelkomen. 
Aan heel de organisatie een dikke profi-
ciat!
Noot: de dag voordien verscheen een ar-
tikel in de pers dat het dit jaar de laatste 
editie van Buitenbeenpop zou zijn omdat 

de F.O.D. Defensie moet besparen. Onze 
gasten zullen ‘hun’ festival dan missen… 
Indien er toch nog hoop is … zijn wij er 
zeker en vast weer bij!

Guy & Diane,
vrijwilligers Henisberg, campus Tongeren 

Buitenbeenpop 2014
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Vooral rolstoelgebruikers hebben met 
deze aangepaste schommel een extra 
activiteitenmogelijkheid op het terrein. 
Het grote voordeel van de schommel 
is dat de bewoner niet meer uit zijn 
rolstoel gelicht moet worden; de rol-
stoel gaat immers volledig mee op de 
schommel. 
Ter Heide is blij telkens weer te kun-
nen rekenen op gulle en betrouwbare 
partners om mee te bouwen aan een 
aanbod van activiteiten voor de meest 
kwetsbare bewoners.
Natuurlijk is het belangrijk dat het toestel 

een veilige en uitgebalanceer-
de constructie heeft, die heel 
wat gewicht kan dragen. 
Luc Raymaekers van HAKO 
Boringen construeerde deze 
schommel in hun atelier. 
De Technische Dienst van Ter 
Heide heeft ervoor gezorgd 
dat de rolstoelschommel mooi 
is ingewerkt in de tuin van de 
campus.
Tijdens het zomerfeest kon het brede 
publiek kennismaken met deze nieu-
we attractie.

Ouders, medewerkers en vooral de be-
woners zijn enthousiast met dit bijzon-
der aangepast speeltuig. 

Net  voor de grote vakantie werd op het terrein van Ter Heide in Tongeren een rolstoelschommel 
ingehuldigd. Medewerkers van ‘Live a Life’ Stevoort schenken Ter Heide hiermee hun derde rolstoel-
schommel. Op de campussen van Genk en Zonhoven zijn de rolstoelschommels reeds in gebruik. 

Henisberg schommelt de zomer in

In de campus Henisberg waren heel wat 
klusjes te doen, taakjes die de klussers 
echt op het lijf stonden geschreven. 
Even was de verleiding groot om alvo-
rens het werk aan te vatten eerst wat te 
proeven van de bakken drank die klaar 

stonden voor het zomerfeest... Op zo’n 
moment is het natuurlijk spijtig dat de 
begeleiders de pret bederven en de juiste 
volgorde aangeven: eerst werken en dan 
pas de break! Het schuren van de tafels 
en het plukken van het fruit verliep daar-

na vlot en met veel enthousiasme, van-
daar dat de mannen van de Klusjesclub 
zeker nog opdrachten uit het “zuiden” 
kunnen verwachten.

Tevreden klanten van campus Henisberg

Geleidelijk aan krijgt de Klusjesclub, bestaande uit hardwerkende bewoners, naambekendheid 
in Ter Heide. Goed werk wordt immers vaak beloond met nieuwe opdrachten en uitdagingen. 
Opdrachten op een andere locatie houden de “drive” er in en ze geven de groep wat extra allure.

De Klusjesclub breidt haar 
werkgebied uit naar het zuiden



Dit jaar werd Steven 30 jaar en daarom 
vonden mama en papa dat er maar eens 
een groter feest mocht worden gegeven.
Naast tantes en ooms, neven en nich-
ten werden ook nu alle medewerkers 

van Ter Heide, die dagdagelijks nauw 
betrokken zijn bij Stevens begeleiding, 
uitgenodigd in Hoeve Dewalleff.
Het werd een fijn en vrolijk feest voor 
Steven, een feest van dankbaarheid en 

verbondenheid met familie, vrienden 
en het team van Henis 3. 

Guido Massonnet, coördinator 
campuswerking Zuid-Limburg

Als Steven Gonnissen verjaart, hangen in Ter Heide de ballonnetjes en de vaantjes uit en zorgt mama voor 
koffie en taart.  Ook de andere gasten, hun ouders en familie en de medewerkers van de woonbuurt mogen 
mee genieten van dit feest. Thuis volgt er dan in het volgende weekend nog een feestje in familiale kring.

Een bijzondere verjaardag

Stilstaan bij het mysterie van jouw leven

Terugdenken aan zoveel genaden langs jou ons gegeven

Een geschenk dat ons samenbrengt, dat ben jij

Verbondenheid met hen in de hemel maar toch heel nabij,

Engel die ons herinnert aan wat belangrijk is in het leven,

Niet de rijkdom maar de weelde van liefde krijgen en geven.

Voor ons tuinfeest op zondag had-
den we rekening gehouden met twee 
weertypen: tenten die tegen de zon 
beschermen houden ons ook droog 
bij regen. Maar ’t weer waarop we 

hoopten, bleef uit. Tegen 14.00 uur 
zette een druilerige regen aan. “We 
treden op na deze bui!” probeerde 
Frank nog, maar de bui duurde jam-
mer genoeg de hele namiddag. 

We hebben dan maar geprobeerd er 
het beste van te maken: Robbe’s Doeze 
Band maakte vanuit hun tent sfeer 
op de feestweide, de buitentoog was 
nooit overrompeld maar is wel blijven 
draaien, drukker was het in de sport-
zaal. BBQ-buffet, de kinderanimatie 
en de bloemstukjes verhuisden naar 
binnen. 
Het was al bijna avond toen het 
eindelijk ophield met regenen; ons 
optreden was letterlijk in het water 
gevallen.
Met het druilerige weer zijn “dag-
jestoeristen” niet naar Henisberg 
gekomen. Toch blijven we erbij dat 
afwezigen ongelijk hebben!!!
 
Guido Massonnet, coördinator 
campuswerking Zuid-Limburg

Eind juni hoort het hoogzomerweer te zijn, maar helaas was dit op de dag van ons Zomerfeest niet het geval.  
Onze generale repetitie kon echter niet beter voor onze bewoners: een stralende zon aan de hemel, een gezellig 
sfeertje op de weide, lekkere frietjes achter de kiezen en een prachtig muziekoptreden, afgewisseld met rolstoel-
dansen, ... Dit was voor hen een topdag, jammer dat de toeschouwers pas drie dagen later waren uitgenodigd. 

Zomerfeest Henisberg 

Campusnieuws Tongeren



Concert Circle of life 2014 
Op vrijdag 31 oktober 2014 wordt in Zaal Casino in Tongeren een concert georganiseerd ten voordele 
van Ter Heide waarbij vier koren en een live band het muzikale gedeelte voor hun rekening nemen. 
Het initiatief voor deze activiteit komt van Roos Reynders, jarenlang leerkracht van het BuSO-school-
tje van Ter Heide en nog altijd bekend en geliefd bij bewoners en ouders.

Het zeer gekende Disney-thema “The 
Circle of life” is de rode draad doorheen 
het totale optreden. 
De zang wordt verzorgd door vier koren 
met name: Moosa-iek uit Sint-Lambrechts-
Herk, Sing & Swing uit Grote-Spouwen, 
Sint-Cecilia uit Grote-Spouwen, en het 
jongerenkoor Akoestiek. Soliste Olivia 
Thijssen wordt begeleid door de Circle of 
life-band.
Deze mensen zijn zeker niet aan hun 
proefstuk toe. Hun repertoire omvat 
een brede waaier van muziekgenres 
zoals pop, musical, gospel en film-
muziek. Al een aantal jaren verzorgen 
zij jaarlijks een reeks van 4 optredens 
rond een bepaald thema. Omdat deze 
4 concerten altijd snel uitverkocht zijn, 
ontstond het idee om dit jaar een 5de 
concert te organiseren en dit ten voor-
dele van Ter Heide.

Reservaties
Kaarten voor dit optreden zijn te reserveren 
vóór 25 oktober 2014 via het secretariaat 
van de campus Tongeren, 012 398380 of 
secretariaat.tongeren@terheide.be 
Het bedrag van de kaarten, 15 euro per 
stuk, is bij voorkeur op voorhand te beta-
len via overschrijving op rekeningnummer 
BE21 0910 1109 4203 met vermelding 
“Circle of life + naam”.

Campusnieuws Tongeren
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Sprokkelnieuws
Wist je dat … 

er in Ter Heide Zonhoven mannequins aanwezig zijn? Waarschijnlijk heb-
ben jullie ze wel al gezien in de uitrusting van de wereldbeker voetbal.  
Nu het vakantie is staan ze allen gekleed in een zomers tenuetje. Eik 4 
koos voor het thema “Chiro”, omdat vakantie veel meer is dan alleen 
maar zwemmen! De gasten genoten van deze activiteit, hielpen mee 
met het verkleden en mochten samen fier op de foto!



Organisatienieuws
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Tijdens dit uniek motorcross-evenement 
ging Stefan de strijd aan met zijn (ex-) 
collega’s uit de MXGP en MX2-klasse. 
Een aantal ronkende namen van we-
reldvedetten die aanwezig waren: Ricky 
Carmichael, Sven Nys, Niels Albert, Kimi 
Räikkönen en Kenny Belaey...
Naast de spannende motorcross geno-
ten alle Charity-kids, waaronder een 
50-tal bewoners (en begeleiders) van 
Ter Heide, in de Charity-tent van een 
lekkere maaltijd, de grimeerstand, de 
malle fratsen van de MediClowns, ... 
kortom; de gehele typische Everts & 
Friends Charity Race-sfeer! De gasten 
glunderden toen ze op de foto mochten 
met Stefan.
De omkadering was tot in de puntjes 

geregeld en een leger van meer dan 350 
vrijwilligers ondersteunden deze organi-
satie, waarvan een 40-tal medewerkers 

en ouders van Ter Heide, waarvoor onze 
welgemeende dank. Zonder hun inzet 
zou dit spektakel niet hetzelfde zijn.

21 juli 2014 was de negende editie van de  Everts & Friends Charity Race op het circuit van de Horens-
bergdam te Genk weer een voltreffer. Ter Heide is één van de zes -door Stefan Everts geselecteerde- 
goede doelen waar de opbrengst integraal aan geschonken wordt. Met dank aan Stefan en zijn team!

Bewoners van Ter Heide te gast 
bij Everts & Friends Charity Race 
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De volledige opbrengst was bestemd 
voor de aankoop van een elektrische 
fiets voor de campus Zonhoven. 
Hiervoor willen we uiteraard alle leden 
van de Rotary Club Hasselt-Herckenro-
de van harte bedanken. Zij dragen allen 
onze instelling een warm hart toe.
Dat de elektrische fietsen goed wor-
den gebruikt in Ter Heide kunnen we 
ook lezen in een artikel van “Kerk en 
Leven” - Zonhoven.
De fietsen vormen het bindmiddel 
tussen de bewoners en tal van vrijwil-
ligers, waaronder Jef Valkeneers en 
zijn vrouw Maria.
We citeren: “In Ter Heide is iedereen 
bijzonder, niet alleen de bewoners, 
maar ook de vrijwilligers. 
Ze kunnen er bijvoorbeeld fietsen met 
de bewoners in speciale elektrische 

fietsen. Maar zij krijgen er vooral heel 
veel vriendschap en aanhankelijkheid. 
Als je daar op bezoek bent, dan zie 

je hoe kwetsbare mensen ook hoop 
wekken, misschien zelfs een aansteke-
lijke hoop”.

Rotary Club Hasselt-Herckenrode 
organiseert “Open Amateur Golftornooi”  

D’Ieteren Auto
In het kader van een solidaire en verantwoordelijke mobiliteit organiseert D’Ieteren Auto elk jaar een projectop-
roep genaamd “Give and Gain”.  Als mobiliteitsspeler wil D’Ieteren Auto zich samen met non-profitorganisaties 
engageren om juist die mobiliteit te verhogen voor mensen die hiertoe geen volledige beschikking hebben. 

Zo werd op 13 juni 2014 een aanko-
mend project van Ter Heide voorgesteld 
door Pieter-Jan Frederix en Paul Geypen. 
Pieter-Jan werkt bij D’Ieteren Auto en is 
de broer van Elke Frederix, die in de cam-
pus in Zonhoven verblijft.
Het project, dat werd voorgesteld, paste 
perfect in dit mobiliteitskader. Momenteel 
zijn busjes ofwel voorzien voor rolstoelen 
ofwel staan er banken in. Dit beperkt de 
mogelijkheden tot gecombineerd vervoer. 
Met polyvalente stoelen zouden de bus-
jes snel kunnen worden aangepast aan 
de behoeften en zo optimaler kunnen 
worden gebruikt waardoor meer gasten 

mobiel kunnen zijn en meer personen uit-
stappen kunnen maken in optimale om-
standigheden qua comfort en veiligheid. 
Door deze projectoproep heeft Ter Heide 
een budget ter beschikking gekregen van 
4000 EUR om deze financiële inspanning 
mee helpen te dragen.
Wij willen D’Ieteren dan ook via deze weg 
hartelijk bedanken voor de ondersteuning 
en hopen snel de bewoners en opvoeders 
te laten profiteren van deze polyvalente 
zetels. 

Pieter-Jan Frederix
broer van Elke, Spar 1, campus Zonhoven

De Rotary Club Hasselt-Herckenrode organiseert jaarlijks het “Open Amateur Golftornooi’ in de Flanders Nippon 
Golfclub te Hasselt. Dit jaar was het hun 20ste jubileumeditie. Via onze contactpersoon en vrijwilliger Jef Valkeneers 
en de heer Gert Stulens van de Firma Stulens Office werd Ter Heide als begunstigde uitgekozen. 
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We kregen al dadelijk een drankje aan-
geboden en daarna vertrokken onze 
gasten voor een rondrit van ongeveer 

20 minuten. De eerste truck, bestuurd 
door Marijn Devalck (Balthazar Boma), 
had het meeste succes. Bij de terug-
komst waren er allemaal blije gezich-
ten te zien, zo tevreden waren ze van 
de rondrit!
Toen de gratis frietjes met hamburger 
volgden, kon de pret helemaal niet 
meer op! 
Daarna nog wat genieten van het 
mooie weer en wat napraten.
Er volgde nog een laatste hoogtepunt 

voor de gasten: op de foto met Bal-
thazar Boma en een  handtekening 
van de acteur. 
Bij het naar huis gaan kreeg iedereen 
nog een zakje met wat leuke spullen 
erin. 
Een dikke pluim voor de organisatie! 
Het is zeker voor herhaling vatbaar.

Marleen Vanderspickken, 
mama van Jeroen Jeral (Linde 2), 
campus Zonhoven

Big smile bij Bekkevoortse Truckshow 
Zaterdag 9 augustus 2014 ging ik, als mama van Jeroen, voor het eerst mee naar het truckerstreffen in 
Bekkevoort. Dat bleek een enorme meevaller te zijn.

Na de verschillende loopwedstrijden 
voor de jeugd konden de dames en de 
heren  aan de slag in de stratenloop die 
kadert in de” Haspengouw Challenge”. 
Bij de dames, die een heuvelachtig 
parcours van 5 km moesten afleggen, 
namen niet minder dan 4 medewerkers 
van Ter Heide deel, die allen vlotjes de 
meet haalden. Zowel de dames als de 
heren die 10 km wilden lopen passeer-
den meerdere malen langs het zeer ge-
zellige binnenplein van het Fonteinhof, 
waar supporters naast de rijkelijk aan-

wezige drank, ook nog konden smul-
len van een zeer lekkere barbecue. Dat 
het zonnetje, na enkele regendagen, 
ook nog van de partij was, maakte het 
plaatje compleet.
Aangezien de opbrengst van deze edi-
tie aan Ter Heide geschonken wordt, 
werden er heel wat vrijwilligers van de 
campus Borgloon ingeschakeld, die al-
len hun beste beentje voorzetten. Ook 
medewerkers en bewoners van de cam-
pus waren sterk vertegenwoordigd.
Dank aan de organisatie en aan de 

talrijke sponsors, die dit alles mogelijk 
maakten. 
Op naar de 17de editie!     

Gotemse stratenloop 
In de prachtige locatie van het Fonteinhof te Gotem, deelgemeente van Borgloon, had op 24 augustus 2014 de 
16de editie van de Gotemse stratenloop plaats. Gilbert Robijns zorgde met zijn team van meer dan 50 enthousi-
aste vrijwilligers voor een vlekkeloze organisatie. 

Ruitertornooi LRV Houthalen voor Ter Heide 
Toen augustus zich nog van zijn meest zomerse kant liet zien, vond het 3-jaarlijkse ruitertornooi van de Lande-
lijke Rijvereniging Pegasus te Houthalen plaats. 

Het gelegenheidsterrein werd door de 
medewerkers van de ruitervereniging  in 
een week tijd omgetoverd tot een gezellig-
ogende bedoening waar paarden, pony’s, 
ruiters en de onvermijdelijke trailers en 
aanhangwagens allemaal een eigen plekje 
kregen. Echte paardenliefhebbers alsook 
minder vertrouwde bezoekers vonden hun 

gading bij het bekijken van de verschillende 
wedstrijden, individuele springwedstrijden, 
groepsdressuur en individuele dressuur. 
Opvallend was de vlekkeloze en vlotte 
organisatie, waarvoor een dikke proficiat 
aan de ruiterclub. Dankzij de financiële 
bijdrage die dit ruitertornooi zal opleveren 
kan de dagelijkse ondersteuning en bege-

leiding van onze zeer kwetsbare bewoners 
weer iets uitgebreid worden hetgeen uit-
eindelijk een meerwaarde betekent voor 
hun kwaliteit van bestaan. In naam van de 
bewoners, ouders en medewerkers willen 
wij langs deze weg alle sponsors, deelne-
mers en iedereen die achter de schermen 
heeft meegeholpen, danken. 



Hoe ben je ertoe gekomen om in 
Ter Heide te werken? Kende je de 
organisatie?
De sector was mij totaal onbekend tot 
ik een collega-tandarts, die in een in-
stelling in Wijchmaal werkte, tijdens 
zijn legerdienst zou vervangen. Daarna 
werkte ik 7 jaar als tandarts in St.-Oda, 
tot Ter Heide mij vroeg om in de cam-
pus Zonhoven een tandartskabinet in 
te richten.
Ik doe dit werk – naast mijn zelfstan-
dige praktijk- met veel plezier.
Instaan voor een goede mondhygiëne 
bij de bewoners - die zelf niet kunnen 
aangeven of zij ergens pijn of last van 
hebben - geeft mij veel voldoening.

Door de introductie van een tand-
arts en de uitbouw van een tand-

artskabinet kreeg tandzorg uiter-
aard een heel andere betekenis 
binnen de organisatie. Kun je daar 
iets meer over vertellen?  
Je moet weten dat er tot de jaren ‘80 
in de Belgische organisaties voor per-
sonen met een handicap niet zoveel 
aandacht was voor mondhygiëne. Het 
was niet evident om dagelijks tanden 
te poetsen bij de bewoners, wat na-
tuurlijk minder fraaie gevolgen had.
Door samen met de verpleegkundigen 
hard te ijveren voor een goede dage-
lijkse mondhygiëne en door opvoed-
kundigen hierin sterk te begeleiden 
verbeterde deze situatie zienderogen. 
Ook de aankoop van  (individuele) 
elektrische tandenborstels voor elke 
bewoner en het inzetten van specifiek 
werkzame tandpasta’s en mondwaters 

maakten het mogelijk een optimaal 
hygiënisch resultaat te bekomen.
Dit alles geïntroduceerd en gereali-
seerd krijgen was een intensief werk, 
waarbij het belangrijk was (en bleef) 
om de leefgroepmedewerkers te be-
trekken bij elke handeling. 
Ik ben er dan ook fier op dat de leef-
groepmedewerkers binnen Ter Heide 
het belang van een goede mondhy-
giëne van de bewoners mee onder-
schrijven. Zonder hun dagdagelijkse 
inzet was er ook nooit zo een goed 
resultaat geweest. 
Ik deed van in de beginjaren tandcon-
troles in de leefgroepen, waarbij de 
bewoners in hun eigen vertrouwde 
omgeving een mondonderzoek on-
dergingen. Sommige gasten gingen 
na een tijdje al spontaan in de rij zit-

Tandarts Ingrid, een bijzondere tandarts 
bij bijzondere bewoners
Moet Ingrid Van Herck nog worden voorgesteld binnen Ter Heide? Iedereen kent Ingrid als de ‘huistandarts’ die 
de meeste bewoners van Ter Heide al 30 jaar in behandeling heeft. Vanwege de bijzondere problematiek van de 
bewoners en het belang van een goede mondhygiëne, besloot men in 1984 om een tandarts aan te trekken die 
een zelfstandige praktijk binnen de locatie van Ter Heide kon uitoefenen. In een interview blikt Ingrid terug op 
deze 30 jaren, een periode waarin ze een zeer persoonlijke band opbouwde met Ter Heide en haar bewoners.

Medewerker in de kijker
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ten tot zij aan de beurt waren!
Nadien komen de personen die speci-
fieke zorg nodig hadden - samen met 
hun begeleiders - naar het tandartska-
binet in de campus Zonhoven.
Het grootste voordeel van controles in 
de leefgroep is dat de bewoners hier-
door rustiger zijn en dat ik de betrok-
ken leefgroepmedewerkers visueel 
kan tonen wat er scheelde, om een 
correcte behandeling af te stemmen.

Was er bijscholing betreffende je 
vakgebied voor deze specifieke 
doelgroep?
Ik kreeg samen met mijn twee vaste 
assistenten (verpleegkundigen Martin 
en Gilbert) de mogelijkheid om in Ne-
derland deel te nemen aan symposia 
van professor van Grunsven.
Hij was een pionier op het vlak van 
‘bijzondere mondzorg’, voor mensen 
met een beperking, zoals zij dit in 
Nederland noemden.
Wij werken nu véél meer preventief 
dan in de beginjaren, we proberen de 
tandschade zoveel mogelijk te beper-
ken of te vermijden.
Je moet je kunnen verplaatsen in de 
wereld van de bewoner. Voor hen is 
het prioritair om een gezonde mond 
te hebben, om pijnloos door het leven 
te gaan (dit soms in tegenstelling tot 
de esthetische tandzorg die voor ons 
dikwijls heel belangrijk is).

Er zijn leukere dingen dan naar de 
tandarts gaan, maar zijn er ook fijne 
momenten? 
Het fijnste is natuurlijk het sociaal con-
tact, zowel met de bewoners als met de 
medewerkers. 
We leerden elkaar gedurende deze jaren 
soms zeer goed kennen. 
Een aantal bewoners komt nu zelfs 
graag naar het tandartskabinet, genie-
ten eventjes van een persoonlijk mo-
mentje ‘rondsnuffelen’ eer ze zich aan 
mij overgeven.
Nadien krijg ik dikwijls een spontane 
knuffel. Dan weet ik dat het goed is.
Er is een bewoner die zelf aangeeft 
wanneer hij er klaar voor is om naar mij 
te komen. 
Een andere bewoner had een panische 
angst en had minstens tien bezoekjes 
aan het kabinet nodig om kennis te ma-
ken, de sfeer op te snuiven en alles eens 
aan te raken eer ze in de tandartsstoel 
wou plaatsnemen.
Het is ook fijn als je hoort dat een be-
paalde bewoner, die al tijden niet wil 
eten vanwege last aan zijn tanden, te-
rug met smaak eet en zelfs de hele dag 
lacht.

Is er een anekdote die je bijgeble-
ven is?
Iets wat ik nooit zal vergeten is de dag 
dat er een bewoner plots bewegings-
loos op mijn stoel lag nadat ik hem een 

verdovingsspuitje gaf. Verpleegkundi-
gen kwamen eraan te pas. De arts die 
in huis was, werd in allerijl opgeroepen. 
Zowel hartslag als bloeddruk was nor-
maal, we vonden geen enkele oorzaak. 
De MUG kwam ter plaatse en zij konden 
evenmin iets vaststellen. 
Zéér bezorgd volgde ik de ziekenwa-
gen richting spoed van het Virga Jesse 
ziekenhuis, het bewuste spuitje in de 
hand.
Eenmaal daar binnengekomen ‘ont-
waakte’ de bewoner en was er niets 
meer aan hem te merken.
Een wonder?! Neen, een tas koffie voor 
de bezorgde aanwezigen … !
Naar eigen zeggen was hij ‘aan het sla-
pen’ en had hij geen zin om wakker te 
worden toen ze hem op de rug sloegen! 
Het duurde een tijdje eer ik deze toneel-
speler nog eens een spuitje durfde te 
geven.

Dertig jaar Ter Heide ging niet onop-
gemerkt aan je voorbij.
Inderdaad, een aantal lieve collega’s van 
Ter Heide namen het initiatief om een ver-
rassingsreceptie voor mij te organiseren. 
Alle huidige (en zelfs gepensioneerde) 
verpleegkundigen en een paar andere 
collega’s kwamen in stilte naar het lokaal 
langs het kabinet waar ik de wekelijkse 
consultatie deed.
Mijn verbazing was groot toen ik de deur 
opende en al die lachende gezichten zag, 
iedereen die mij feliciteerde, … werkelijk 
geweldig!
Na een woordje van collega’s en directie 
ontving ik het beeldje ’Beschermende 
liefde’ en kon ik met een glaasje cava van 
de schok bekomen.

Tot slot: denk je al aan je pensioen?
Natuurlijk moet ik aan de toekomst 
denken, maar ik ben er nog lang niet 
aan toe om een punt te zetten achter 
mijn Ter Heide-loopbaan.
Het plezier en de voldoening dat dit 
werk mij geeft is van een andere orde 
dan het werk in mijn praktijk thuis en 
ik kan mij nog niet voorstellen dat hier 
snel een einde aan zal komen!

Hilde Kubben, verantwoordelijke 
stagebeleid en externe communicatie

Medewerker in de kijker



Na onze desastreuze tocht naar Normandië en Lisieux in 2012, waar 12 dagen regen, koude, kopwind en 
onverwachte stekelige hellingen de sfeer in de groep dagelijks erg op de proef stelden, leek het even dat 
dit wel de laatste uitdaging van de Jokers zou zijn geweest. Dagelijks van bij de start tot aankomst in natte 
koerskledij fietsen met verkleumde handen en voeten. Met frisse tegenzin toch af en toe stoppen om vlug 
wat te drinken en te eten en terug de fiets op om toch maar zo vlug mogelijk in het hotel te arriveren om 
onder een warme douche het afgekoelde lijf wat op te warmen.

Maar na vier weken rust in de familie en 
het besef dat dit wel de moeilijkste tocht 
zal zijn geweest, raapten we onze moed 
weer bij elkaar, bekeken de kaart van 
Frankrijk en viel ons oog op het bede-
vaartoord Rocamadour.
In groep werd beslist om in juni 2014 een 
negende fietstocht te ondernemen naar 
Rocamadour, gelegen in het Centraal 
Massief. Het reliëf werd grondig bestu-
deerd en nog net haalbaar geacht voor 
onze groep, waar heel wat leden de 70 al 
enkele jaren gepasseerd zijn.
Toen in de voorbereiding bleek dat de te-
rugtocht met de trein erg tijdrovend en 
vrij duur zou uitvallen, werd beslist om 
nog enkele dagen door te fietsen tot Bor-
deaux, zodat we met het vliegtuig naar 
Genk konden afreizen. 
Het zou een goede keuze zijn, want de 
streek in de Périgord, het volgen van de 
Dordogne, de wijnstreek, de aankomst in 
de prachtige stad Bordeaux, we hebben 
er drie dagen extra fietsplezier aan over 
gehouden.
De voorbereiding werd zoals altijd grondig 
aangepakt. Het uitstippelen van de fiets-
tocht langs rustige wegen, het bepalen 
van de dagafstand, het vinden van een 

geschikt betaalbaar hotel is cruciaal voor 
een geslaagde fietstocht. Toen de tocht in 
grote lijnen werd goedgekeurd, konden 
Louis en Frans aan de slag om elke rit ge-
detailleerd uit te werken, de juiste afstand 
te berekenen en elke dag een geschikt 
hotel te vinden waar 11 mannen konden 
geherbergd worden. Het zou hen heel 
wat maanden bezig houden, maar het 
resultaat mocht worden gezien.
Ford Genk, via Jos Wathiong en Peter 
Van Oeteren, had ons volgbusje zelf al 
gereserveerd na onze tocht naar Norman-
dië. “Omdat ge toch niet van ophouden 
weet, Rik, heb ik je busje al maar voor 

2014 gereserveerd”, mailde Jos me al bij 
onze aankomst. Toen een week later de 
bom van de sluiting van Ford viel, liet Jos 
me onmiddellijk weten dat ik me geen 
zorgen moest maken, een busje zouden 
we hoe dan ook hebben. Voor Ter Heide 
gaat Ford door een vuur en dit al meer 
dan 30 jaar.
Met spijt in het hart moest Maurice 
Bammens in de loop van de voorberei-
ding wegens aanhoudende rugproble-
men een medische ingreep ondergaan 
en noodgedwongen afhaken voor deze 
tocht. Gezien de vele hellingen, “een ge-
luk bij een ongeluk dat me dat gespaard is 
gebleven”, zou Maurice me bij onze aan-
komst toevertrouwen.
Nadat onze vaste kledijsponsors, meestal 
ouders die onze actie van bij de start erg 
genegen zijn - de familie François Wit-
hofs, de familie Rik Geussens, de familie 
Jan Stienaers, de familie René Derenette, 
de firma V!GO en de drankleverancier 
Marlou-dranken - hadden toegezegd 
konden we een nieuw stel koersuitrustin-

Wielerclub De Jokers voor de 9de 
maal op fietstocht voor Ter Heide

Ter Heide in de mediaGezellennieuwsGezellennieuws
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Op 2 september 2014 is Maurice Molenaers, na een slepende 
ziekte, van ons heen gegaan. Hij was jarenlang  trouwe chauf-
feur bij de fietstochten van de Jokers; in juni trok hij nog mee 
naar Rocamadour. Samen met zijn echtgenote Jetje was Mau-
rice ook steeds beschikbaar voor hulp achter de toog bij activi-
teiten in Ter Heide, waaronder de kienavond en het zomerfeest 
in de campus Tongeren.



gen bestellen bij Bioracer. Het uitzicht van 
onze outfit bleef door de jaren heen on-
gewijzigd, het is ons handelsmerk gewor-
den en voor iedereen heel herkenbaar.
De diëtiste van Ter Heide, Diane Buekers, 
zorgde door een gerichte sponsoring 
van de aangepaste spijs en drank zodat 
we deze dagelijkse inspanningen goed 
konden verteren. Als de Jokers er bij de 
aankomst zo goed uitzagen, was dit deels 
aan haar en haar sponsors te danken.
Door de jaren hebben we al een stapel 
T-shirts verzameld, die ons toelaten elke 
avond samen als groep aan tafel te gaan. 
Eens van de fiets vormen de fietsers en al 
de begeleiders één team, die deze tocht 
samen ondernemen voor hetzelfde doel: 
Ter Heide. Zo een groep van 11 frisse 
mannen op leeftijd die aan tafel zitten 
of in de straten rondwandelen, valt op 
en regelmatig werden we aangesproken 
en om uitleg gevraagd. Dit was voor ons 
dan de ideale gelegenheid om onze actie 
toe te lichten, Ter Heide voor te stellen en 
onze motivatie en teamspirit levendig te 
houden.
Het moet trouwens dik onderlijnd: we on-
dernemen deze tocht met 11 mannen, de 

zeven fietsers maar zeker ook onze vier 
begeleiders, die zich dagelijks uitstekend 
van hun taak gekweten hebben en meer 
dan dat. De ritverslagen kan je uitgebreid 
lezen op de website van Ter Heide.
Het is een erg geslaagde fietstocht ge-
worden zonder enig medisch of mecha-
nisch defect of platte band maar met heel 
veel fietsplezier zijn we door het hart van 
Frankrijk gefietst.
In Rocamadour was er tijd voor bezinning 
en het branden van kaarsjes als steun 
voor de vele mensen binnen en buiten 
Ter Heide.

Nu gaan we het even wat rustiger aan-
doen. We blijven onze conditie onder-
houden met onze zondagsritten en we 
hebben nog enkele sponsoractiviteiten op 
het programma: de Legobeurs in Houtha-
len-Helchteren het laatste weekend van 
augustus en onze Cambatoertocht de 
laatste zondag van september.
Intussen denken we na over onze toe-
komst. 
Je hoort het ten gepaste tijde …

Namens de Jokers, Rik Geerts, 
ex-directeur zorg Ter Heide

Wijziging sociale wetgeving inzake 
“Beschermingsmaatregelen”

Gezellennieuws

Vanaf 1 september 2014 wijzigde de sociale wetgeving inzake de beschermingsmaatregelen. De 
praktische uitvoering van deze wet moet nog verder vorm krijgen, onder meer via een Koninklijk 
Besluit. Er zal ook in een overgangsperiode van meerdere jaren worden voorzien. Totdat er een 
oproep wordt ontvangen van de vrederechter, moet er niets worden ondernomen.

We zetten de belangrijkste wijzingen even op een rijtje:
• Het statuut van o.a. verlengde minderjarigheid wordt op termijn afgeschaft.
• Er komt een nieuw beschermingsstatuut waarbij men meer op maat werkt, uitgaande van mogelijkheden.
• Het bieden van bijstand wordt het uitgangspunt en de volledige overname van taken vormt de uitzondering.
• De vrederechter wordt bevoegd en niet langer de Rechtbank van Eerste Aanleg.
• Nieuw is ook dat de aanvraag pas vanaf 17 jaar kan worden opgestart.
• Op termijn zullen ook de ouders jaarlijks een verslag moeten opmaken; dit verslag moet door de vrederechter worden  
   goedgekeurd. De vrederechter bepaalt tijdstip, omstandigheden en wijze van verslaggeving.

Voor bijkomende vragen kan men steeds contact opnemen met de maatschappelijk werker.

Ann Appeltans, Raf Ronsen, Isabelle Saint-Georges
Werkgroep Wetgeving Ter Heide



30

Geboortes
Bente,  dochtertje van Nancy Lathouwers
(leefgroepmedewerker Woning 41) en 
Davy Claes (leefgroepmedewerker Linde 1)

Jonas, zoontje van Tim Gulix
(verpleegkundige woonbuurt Henisberg)
en Nele Voets

Kamiel,  zoontje van Stéphanie Van Den 
Broeck (zorgcoördinator woonbuurt Heuvel)
en Joost Driesen

Lize en Lore, dochtertjes van Marijke 
Janssens (leefgroepmedewerker Eik 4) 
en Wouter Dhooge

Miene,  dochtertje van Svenn Sneyers
(kinesist woonbuurt Heuvel)
en Anke Ramaekers

Nora,  dochtertje van Kelly Cloesen
(medewerker grootkeuken, Tongeren)
en Toon Jacobs 

Yliana,  dochtertje van Jessica Van Hedde-
gem (medewerker onderhoud, Zonhoven)
en Silvio Noveillo

Overlijdens
Anita Van De Velde
moeder van Tonny Vlaeminck
(bewoner Linde 5, Zonhoven)

Betty Schepers
moeder van Lyn Thys
(bewoonster Berg 2, Tongeren)

Catharina Steensels
moeder van Lieve Janssen
(leefgroepmedewerker Linde 5, Zonhoven)
 
Charel Quintens
schoonvader van Marleen Vandickelen
(medewerker wasserij, Zonhoven)

Denise Bollen
schoonmoeder van Leenie Hendrikx
(ergotherapeut woonbuurt Oase, Genk)

Fina Bijnens
moeder van Christiane Vandereyt
(leefgroepmedewerker Huis 1, Genk) 

Guido Hendrikx
schoonbroer van Olga Geldof
(medewerker wasserij, Zonhoven)

Guy Croughs
vader van Lydia Croughs
(leefgroepmedewerker Brik 4, Borgloon)

Henri Luyten
schoonvader van Elly Vanbuel
(medewerker wasserij, Zonhoven)

Jaak Raison
schoonvader van Daniela Maesen
(ergotherapeut woonbuurt Heuvel, 
Genk)

Jeanne Nijs
moeder van Magda Vicca
(bewoonster Brik 1, Borgloon)

Jef Vaes
schoonvader van Nicole Vanempten
(medewerker centraal secretariaat, Genk)

Lambert Noben
vader van Chantale Noben (medewerker 
onderhoud, Tongeren) en van 
Carine Noben (leefgroepmedewerker 
Berg 6, Tongeren) en schoonvader van  
Theo Schoenaers (preventieadviseur)

Leny Boesten
schoonmoeder van Myriam Sponga
(leefgroepmedewerker Spar 1, Zonhoven)

Leopold ‘Pol’ Appermans
vader van Martine Appermans
(leefgroepmedewerker Eik 3, Zonhoven)

Mannie Roumans
vader van Franske Roumans
(bewoner Woning 43, Zonhoven)

Marie-Christine Grommen
schoonmoeder van Pierrot Ramaekers
(medewerker technische dienst, Tongeren)

Pierre Klompers
vader van Hilde Klompers
(logopedist woonbuurt Berk/Spar, Zonhoven)

Raoul Vandenrijt
broer van Freddy Vandenrijt
(coördinator GES)

Willy Brulmans
broer van Rita Brulmans
(bewoonster Berg 7, Tongeren)

Nieuwe medewerkers
Sinds juni 2014 zijn een aantal nieuwe medewerkers Ter Heide komen versterken. De volgende personen heten we dan 
ook van harte welkom in onze organisatie:

Heidi d’Exelle logopedist Meers 3, Borgloon
Maike Ghijsens                        leefgroepmedewerker Henis 3, Tongeren
Marijke Gielen leefgroepmedewerker Huis 3, Genk
Philippe Hermans medewerker technische dienst Genk

Personalia
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Woordje van de redactieraad
Als ik dit woordje 
schrijf, noteren we nog 

net augustus maar lijkt het eer-
der herfst dan zomer. De wind en 
de regen maken het buiten onaan-
genaam en het zonnetje laat zich 
niet zien. Jammer genoeg is dat de 
laatste weken vaker het geval ge-
weest. Gelukkig  zegt dit niks over 
het enthousiasme waarmee mede-
werkers en vrijwilligers hun uiterste 

best hebben gedaan om de bewoners 
een fantastische zomer te bezorgen. 
Bewijs hiervan zijn de vele getuige-
nissen van zomerse, en soms minder 
zomerse activiteiten in deze editie. 
Bedankt aan iedereen die een tekst-
je, verslag of foto heeft bezorgd of 
op een andere manier heeft bijge-
dragen aan deze Ter Heide nieuws. 
Jullie bijdrage wordt zeer geappre-
cieerd. 

Wij kijken dan ook al uit naar de 
volgende editie. 
Teksten en foto’ s kunnen tegen 12 
november 2014 bezorgd worden aan 
Hilde Kubben, hilde.kubben@terheide.be 
of aan de vertegenwoordigers van de 
campussen:
Genk: lieve.vandersmissen@terheide.be
Zonhoven: tony.antheunis@terheide.be
Borgloon: cynthia.gilissen@terheide.be 
Tongeren: guido.massonnet@terheide.be 

Redactie



Activiteitenkalender
Camba toertocht, 28 september

Circle of Life, 31 oktober

Herdenkingsmis, 4 november

Kaartavond Borgloon, 21 november

Sinterklaas Borgloon, 26 november

Sinterklaas Zonhoven, 2 december

Sinterklaas Genk, 3 december

Sinterklaas Tongeren, 4 december

Kerstmarkt Borgloon, 12 december

Kerstviering campus Tongeren,17 december 

Kerstviering campus Zonhoven, 19 december


