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Voorwoord directie

Bewondering
Ik heb altijd met veel bewondering naar 
hun project en engagement gekeken. En 
daar was ik niet alleen in. Iedereen kent 
wel een verhaal. 21 jaar geleden engageer-
den De Jokers zich om van Ter Heide een 
betere plek te maken. Ik ben ervan over-
tuigd dat niemand op dat moment kon in-
schatten wat dit engagement allemaal zou 
bewerkstelligen. 
Voor mij is hun project en traject in vele 
opzichten uniek. Rik kon Ter Heide na zijn 
carrière niet loslaten en bracht zijn ideaal 
om het leven van onze bewoners te ver-
beteren over op zijn collega’s Jokers, maar 
ook op hun vrouwen, trouwe begeleiders 
en een groep zeer betrokken sponsors. 

Duurzaamheid 
Hun project is uniek in zijn concept, duur-
zaamheid en vastberadenheid. Elk jaar op-
nieuw namen zij de leiding over de Camba 
toertocht, het Mosselfestijn en de Ter Heide 
Happening. En elke twee jaar organiseer-
den zij hun meerdaagse sponsortocht. Met 
daaraan gekoppeld telkens de overhandi-
ging van een cheque van meer dan 50 000 
EUR. Dit gebeurde tijdens onze Gezellenre-
ceptie, een hoogtepunt waar iedereen om 
de twee jaar naar uitkeek.

Verder viel mij de kracht van de groep op. 
Er is elke Joker apart, maar ook de groep. 
Ik heb gezien wat verbinding en verbon-
denheid in de praktijk kunnen doen. De 
groep heeft van elkeen een beter en ster-
ker mens gemaakt. En ten slotte leverden 
zij een enorme bijdrage aan de zichtbaar-
heid en positie van Ter Heide. Jokers, dank 
je wel voor jullie jarenlange engagement. 
De cirkel is rond en het is goed geweest. 

Verbonden gemeenschap
Wanneer ik timmer aan mijn voorwoord is 
de vakantie al halfweg. Ik heb veel warmte, 
verbondenheid, vriendschap en empathie 
gezien. Na deze vakantieperiode kunnen 
we er samen weer tegenaan. Want de in-
geslagen weg van bouwen aan een hechte 
en unieke Ter Heidegemeenschap is een 
werk van lange adem. Daarom startten we 
midden september met het traject ‘Samen 
de toekomst van Ter Heide voorbereiden’. 
Daar betrekken we de hele organisatie bij, 
want de toekomst van Ter Heide is er een 
die we samen opbouwen. Hou zeker de 
volgende Ter Heide nieuws in de gaten om 
hier meer over te horen!

Paul Geypen,
Algemeen directeur

Dank je wel, Jokers
Tijdens ons Zomerfeest in Tongeren bejubelden we op een plechtige manier fiets-
groep De Jokers. Toen Rik Geerts mij een tijdje geleden toevertrouwde dat zij hun 
meerdaagse sponsortochten wilden afronden in Lourdes was dat voor mij toch even 
schrikken. Ik voelde wel dat het eraan zat te komen, maar als je jarenlange collega  
je dat van man tot man met veel emotie komt vertellen, doet dat iets met je. 
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Unieke inkijk
Na een zeer gastvrije ontvangst werden 
we gedurende de hele voormiddag on-
dergedompeld in de warme sfeer van 
de campus. Twee collega’s stonden de 
groendienst bij. Nog twee CM’ers sta-
ken hun handen uit de mouwen in de 
keuken. De overige vijf personeelsleden 
werden verdeeld over evenveel leef-
groepen. Het werd een onvergetelijke 
ervaring, met een unieke inkijk in het 
reilen en zeilen van de campus.

Kennismaken met diensten 
en bewoners
Tijdens het assisteren van de groen-
dienst en de grootkeuken groeide al snel 
het besef dat er enorm veel komt kijken 
bij de organisatie van een centrum als 
Ter Heide. Voor elke taak die recht-
streeks te maken heeft met de opvang 
van een kind, lijkt er een taak achter de 

schermen te zijn die het verblijf van de 
kinderen zo aangenaam mogelijk moet 
maken. Het enthousiasme waarmee de 
medewerkers van Ter Heide deze taken 
vervullen werkte zeer aanstekelijk. De 
uren vlogen dan ook om.
Het rechtstreeks contact met de kin-
deren in de leefgroep bleek het meest 
aangrijpend. Omdat ook de collega’s 
die bijsprongen bij de groendienst en 
de grootkeuken ’s middags mochten 
helpen bij het middagmaal, konden we 
allemaal kennismaken met de bewo-
ners. Na even voorzichtig aftasten van 
beide kanten, werd al heel snel duidelijk 
hoeveel persoonlijkheid er verborgen zit 
in deze jongens en meisjes. Op een kor-
te voormiddag ervaarden we heel veel 
interactie en emotie. Er was ruimte voor 
de vreugde van een jongen die genoot 
van de buitenlucht tijdens een wande-
ling, maar ook voor de frustratie van 

een meisje dat zich even niet juist wist 
uit te drukken. 

Onmisbare ervaring
We begonnen onze dag met als doel 
een gezicht te kunnen geven aan onze 
vele dossiers in de CM-kantoren. Uit-
eindelijk gingen we met veel meer naar 
huis. We hebben kennis mogen maken 
met een groot aantal prachtige bewo-
ners en medewerkers van Ter Heide. Het 
was ontroerend om te zien met hoeveel 
begrip en respect er met elkaar wordt 
omgegaan. Een dergelijke ervaring lijkt 
nu onmisbaar om zin te geven aan ons 
dagelijks werk. Daarvoor willen we Ter 
Heide enorm graag bedanken.

CM Limburg: Antonia Rodriguez, Carole 
Swennen, Evy Lemmens, Carine Vanmuysen, 
Liesbet Vleugels, Anita Vandebosch, Leen Lorent, 
Tim Schroyen en Ruben Vandael

Op 31 mei 2018 ging het personeel van CM Limburg vreemd. In plaats van het vervullen van hun gebruikelijke 
dagtaak, stapten de CM-ambassadeurs uit hun comfortzone om bij te springen bij een groot aantal sociaal 
geëngageerde organisaties doorheen Limburg. 7 CM’ers waren welkom in Ter Heide Tongeren en nog eens 10 
gingen fietsen met bewoners van campus Zonhoven. De collega’s van de groep Regeling Betalende Derde en 
de dienst CM Direct waren welkom in campus Genk. 

CM Gaat Vreemd 
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Campusnieuws

Terugblik op een extra speciaal Zomerfeest
Op zondag 24 juni vond in campus Tongeren het jaarlijkse Zomerfeest plaats. Ook Dirk, trouwe fotograaf-jour-
nalist, was weer van dienst. Deze editie waren er niet enkel vertrouwde elementen zoals het rolstoeldansen, 
fietsen, kinderanimatie en een sfeervol optreden, maar konden aanwezigen ook samen met ons Wielerclub De 
Jokers vieren voor hun jarenlange inzet voor Ter Heide.

Knallende aanloop
Vrijdag 22 juni ging het feest knallend 
van start met de Summerparty. Het is 
niet simpel een traditie op te bouwen, 
maar ook bij deze tweede editie gin-
gen we er voluit voor. Net zoals de 150 
feestvierders die we mochten verwelko-
men. Zaterdag werd de zaal, net voor 
de match van de Rode Duivels, ver-
timmerd. De horeca werd verplaatst, 
tenten verder afgewerkt, bloemstukjes 
gemaakt …

Vroege start
Zondag begon al vroeg op het terrein. 
Vanaf 8.00 uur reden fietsers af en aan. 
Verder was het nog vrij rustig in de cam-
pus. We moesten wachten tot half drie 
voor de Baversstraat haast dicht leek te 

slibben. In en rond de zomerse tentjes 
was het gezellig druk. Raymond zorgde 
voor de sfeer met zijn Big Band. De der-
de editie van de stepkesrace haalde een 
10-tal deelnemers, maar het rolstoel-
dansen bleef de publiekslieveling. 

Afscheid van De Jokers
Ook de families van De Jokers installeer-
den zich goed op tijd om man, papa, 
opa te verwelkomen. Zoals Rik Geerts 
zijn maten van De Jokers toespreekt, 
kan alleen hij! Afsluiten met een elfde 
fietstocht naar een bedevaartsoord, 
uitgerekend naar Lourdes, zal niemand 
hen ooit nadoen. Om van hun respecta-
bele leeftijd nog maar te zwijgen. Daar-
om werden ze uitgebreid in de bloeme-
tjes gezet tijdens deze speciale dag en 

bedankt voor hun jarenlange inzet voor 
Ter Heide.

Prachtige zomerdag
De kinderanimatie liep goed: het lucht-
kussen, grote behendigheidsspelen, 
slijm maken, schminken … en dat alles 
gratis en op een veilige grasweide. De 
aanwezige kinderen genoten als op een 
speeltuin. Ook de barbecue smaakte. In 
de zaal werd niet alleen gegeten, een 
enkele ziel keek er naar het wereld-
kampioenschap voetbal en het Belgisch 
kampioenschap wielrennen. Ouders 
brachten hun families rond de tafel. Het 
werd een prachtige zomerdag.

Guido Massonnet,
coördinator campuswerking Zuid-Limburg
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Kleuters van Wijdeland in De Meers
“Mag het kleuterklasje van mijn dochtertje op bezoek komen?”, vraagt collega Anneleen. We houden in campus 
Borgloon wel van dergelijke uitdagingen. Maar een groep met 21 kleuters is toch wel veel. Op woensdag 30 mei 
kwamen de kleuters van freinetschool Wijdeland van Sint-Truiden op bezoek in De Meers.

2018 was een uniek feestjaar voor Woning 41. Van de 8 bewoners zijn er maar liefst 5 bewoners 60 jaar jong 
geworden. Jos, Carlo, Alvaro, Johan en Luc kregen allemaal een nieuwe voordeur. Een eenmalig, leuk excuus om 
een groot feest te geven! 

Snoezelen 
Juf Hilde heeft enkele mama’s mee ter 
ondersteuning. Bovendien kent juf Iris, 
de leerkracht van De Bloesem die onze 
bewoners van het dagcentrum per-
manent onderwijs aan huis geeft, de 
school ook. Daarom  steekt zij bij dit 
bezoek ook een handje toe.
De snoezelruimte, die vol prikkels zit 
voor onze bewoners, vinden de tien 
kleuters die er tegelijk naartoe mogen 
wat saai. Een trilkussen is leuker als 
auto, het prikkelhuis ideaal om verstop-
pertje in te spelen … 

Jong geleerd
In de leefgroep laat Iris de kleuters ken-
nismaken met de bijzondere wereld 
van onze bewoners. Juf Hilde heeft 
met haar kleuters een dansje voorbe-
reid voor onze kinderen. Heerlijk is dat, 
vooral als enkele bewoners als vanzelf-
sprekend worden betrokken. Voor ons 
zijn de kleuters in de toekomst nog 
best welkom! Hoe was het spreek-
woord: jong geleerd … 

Guido Massonnet, 
coördinator campuswerking Zuid-Limburg

Lekker smullen
Dit 60-jarigenfeest ging door op vrij-
dag 1 juni 2018 in de sporthal van 
Ter Heide campus Zonhoven. De 
bewoners mochten allen hun fami-
lie uitnodigen om lekker te komen 
smullen. Een traiteur voorzag een 
lekker uitgebreid koud buffet en ui-

teraard een groot en lekker dessert-
buffet. 

Vieren van de jarigen
Na het middageten werd er verder ge-
vierd met een receptie voor vrienden en 
familie samen.  Na een toespraak van 
directeur Frank Smits en Walter gingen 

we zingen en werden er leuke cadeaus 
uitgedeeld. En ook nu is het vieren nog 
niet helemaal gedaan, want met de 
centjes gaan de bewoners van Woning 
41 nog een leuke grote uitstap maken! 
Weer iets om naar uit te kijken! 

Woning 41

Een feestjaar voor Woning 41
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Campusnieuws

Max de koe, Olaf de geit, het hangbuik-
zwijntje, de ezels, de kippen, de konij-
nen en de cavia’s werden door onze 
leerlingen gestreeld en geknuffeld. 

Iedereen kwam aan bod en op ieders 
eigen manier wisten onze leerlingen 
dit te appreciëren. Na twee uur inten-
sief bezoek gingen de dieren op stal en 

keerden de leerlingen met een goed ge-
voel terug naar huis.

leerkrachten BuSO De Wissel

Mooi in beeld
We hadden niet minder dat twee 
equipes in het veld, zoals dat zo 
mooi heet. Er was een mannen- en 

een vrouwenploeg. Bovendien had-
den onze vrijwilligers Guy en Diane 
voorgesteld om een Ter Heide in-
fostand open te houden. Gewapend 

met folders, filmpjes, publiciteit voor 
het Zomerfeest en veel goede moed 
maakten ze hun belofte waar. Voor 
onze twaalf lopers, in een flashy 
T-shirt van Ter Heide, was het tentje 
bovendien een herkenbare verzamel-
plaats. We stonden mooi in beeld! 
Wat voor de lopers ook leuk was, 
was het gevoel van kunnen thuisko-
men bij aankomst.

Ereplaats  
Met onze mannenploeg eindigden we 
mooi vierde. Dat geeft perspectief voor 
onze deelname aan de 20ste editie van 
de Aterstaose jogging in 2019. Dan 
gaan we voor minstens een ereplaats!

Guido Massonnet,
coördinator campuswerking Zuid-Limburg

BuSO De Wissel leerlingendag in Ter Heide Genk

Ter Heide loopt tijdens de Aterstaose jogging 2018

Aan het einde van het schooljaar organiseerden we een leuke  leerlingendag voor onze leerlingen van Ter Heide. 
Dit jaar werd gekozen om als afsluiter de mobiele zorgboerderij van Stal Ter Koze uit te nodigen: een leuk initiatief 
waarbij de boerderij op verplaatsing komt met allemaal dieren ‘in het klein’.

De 19de editie was dan niet ten voordele van Ter Heide, maar we gingen wel met plezier in op de uitnodiging van 
voorzitter Geert om deel te nemen aan de bedrijvenloop van de Aterstaose jogging in Tongeren. Op zaterdag 16 
juni 2018 stonden we paraat met 12 sportieve Ter Heidemedewerkers.
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Uitbreiding van het aanbod
Het concept van de ruilbib is intussen 
gekend: neem één, geef één. Ook 
een aantal bewoners maakten graag 
gebruik van de box. Vooral de strips 
bleken populair. Om ervoor te zor-
gen dat we konden variëren met het 
aanbod, stemde de bib van Borgloon 
toe om een eenmalige schenking te 
doen van afgevoerde bibliotheek-
boeken.

Leesbevordering
Maar daar bleef het niet bij. Tijdens 
een onderhoud met de bibliothecaris 
en schepen van cultuur van Borgloon, 
werd duidelijk dat de stad nog meer 
wil inzetten op samenwerkingsver-
banden voor leesbevorderingsprojec-
ten. Ook bij specifieke doelgroepen 
zoals de bewoners van Ter Heide en 
Intesa. In juli werd daarom het eerste 
gepersonaliseerde boekenpakket in ’t 

Brikhof afgeleverd, naar analogie met 
de boekenboxen die scholen regelma-
tig ontvangen. Ons eerste (test)pakket 
bestond uit 99 items met:
• strips (Kiekeboe, De Kampioenen …)
• DVD’s
• CD’s
• prenten- en leesboeken (max. ni-

veau AV1)
• en fundelrugzakje met fundellezen 

en fundelboekjes
• kamishibaitheatertje met kamishi-

baiverhalen.

Populair aanbod
In de warmste dagen van de zomer-
vakantie maakte logopediste Heidi 
in de leefgroepen publiciteit voor dit 
nieuwe aanbod, ideaal voor extreem 
warme zomerdagen. De meeste 
leefgroepen vonden snel hun weg, 
zo bleek uit de uitleenlijsten. Half 
september werd het boekenpakket 

vervangen en was een cyclus (met 
ruimte voor verbeterpunten) aan het 
rollen. In september organiseerde 
de stad Borgloon ook een jaarlijkse 
boekenmarkt. Dat initiatief kreeg 
ook een link met de uitwisseling voor 
onze boekenbox/ruilbib. Dank aan 
de stad Borgloon! Zou een dergelijke 
uitwisseling een idee kunnen zijn in 
Genk, Zonhoven en Tongeren?

Guido Massonnet,
coördintor campuswerking Zuid-Limburg

In het decembernummer van Ter Heide nieuws kon je al lezen dat er sinds kort een boekenbox te vinden 
is aan de centrale ingang van campus Borgloon. Dankzij een schenking konden we lezende medewerkers 
en bewoners steeds voorzien van nieuwe lectuur. Ook de bibliotheek van Borgloon hoorde van dit initiatief 
en wou Ter Heide hierin ondersteunen.

De boekenbox breidt uit!
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Op 13 november 2017 startte ik als 
zorgcoördinator in woonbuurt Oase, 
ter vervanging van Annelien Smeets. 
Zij ging op zwangerschapsverlof en 
ik mocht haar functie tot juli invul-
len. Vanaf de eerste dag kwam ik 
met plezier naar mijn werk. Ik werd 
warm onthaald door de teams en ge-
noot enorm van het contact met de 
kinderen, elk uniek op zijn beurt.

Geen perspectief als zorgcoördinator
Ik was me ervan bewust dat het een 
contract van bepaalde duur was, 
maar hoopte stiekem dat er iets 
onverwacht uit de bus zou komen. 
Maar tevergeefs. Ik stelde meermaals 
de vraag aan Frank, directeur zorg, 
maar hij kon me helaas geen per-
spectief als zorgcoördinator binnen 
Ter Heide bieden. 
Dus ging ik op zoek naar een nieu-
we job en vond er vrij snel één. Mijn 
laatste dagen in de Oase naderden 
en met pijn in het hart moest ik af-
scheid nemen van de kinderen en 
mijn collega’s. Vanuit een onver-
wachte hoek waren mijn collega’s er 
echter iets sneller bij dan ik. Op een 
woensdagmiddag stond een overleg 

gepland met onze maatschappelijk 
werkster. Tijdens het overleg werd ik 
plots gebeld met de vraag om naar 
de sporthal te komen omdat er hulp 
nodig was bij het opruimen van het 
luchtkussen. 

Verrassingseffect met succes
Nietsvermoedend kwam ik een don-
kere sporthal binnen en plots … 
ging het licht aan, werd er muziek 
gespeeld en stonden mijn lieve col-
lega’s en de kinderen te klappen op 
de maat van de muziek. Een hapje 
en drankje stonden klaar, een speech 
werd voorgelezen en cadeautjes 
werden uitgedeeld. Wat een fijne 
verrassing! 
Een nog grotere verrassing volgde 
echter de dag nadien. Ik kreeg een 
onverwacht telefoontje van Annelien 
met de melding dat ze een nieu-
we wending aan haar professionele 
carrière wou geven én de vraag van 
Frank of ik in woonbuurt Oase wou 
blijven. 

Wat een dilemma!
Ik had mijn hart verloren aan de 
Oase, maar mijn contract was al on-

dertekend op mijn nieuwe job. Een 
dilemma! Een week heb ik de tijd 
genomen om hierover na te denken, 
maar eigenlijk was de keuze niet zo 
moeilijk en heb ik mijn hart gewoon 
gevolgd.
Als ik terugblik op de voorbije peri-
ode ben ik zeer dankbaar voor deze 
kans die ik heb gekregen en blij met 
de beslissing die ik heb ge-
nomen. Ik kijk er enorm 
naar uit om met de teams 
nieuwe uitdagingen aan te 
gaan en samen te bouwen 
aan een mooie toekomst 
voor onze kinderen!

Eline Leyssen,
zorgcoördinator woonbuurt Oase

In woonbuurt Oase bereidden collega’s het naderende einde van Eline’s vervangingscontract als zorgcoör-
dinator op gepaste wijze voor. Groot was onze verbazing toen dit ‘afscheid’ uiteindelijk een tweede ‘welkom’ 
werd! Eline vertelt:

Afscheid-toch-geen-afscheid
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Marina Bessemans op pensioen
Op 18 juni 2018 was het zover: iedereen kwam samen voor de pensioenviering van Marina Bessemans. 
Tijdens haar afscheidsviering nam ze zelf even het woord om de collega’s  te danken. Maar ook die halen 
hier graag nog mooie herinneringen op aan hun tijd samen.

Het onbekende ontdekken
Marina vertelt: “Mijn start in Ter Heide 
was ondergedompeld worden in het 
onbekende: Huis 3, Huis 9, Huis 5, Huis 
9 dan dagcentrum ’t Ven … Ik ontdek-
te het wel! De kinderen, met het busje 
rijden en contacten met de ouders la-
gen mij wel. En zo begon ik aan mijn 
doortocht in Ven 3, Ven 1, Ven 2. Ik ken 
intussen alle hoekjes wel.” De laatste 
jaren was Ven 1 haar vaste stekje. Het is 
geen geheim dat Marina de bewoners 
allemaal graag zag, maar  Freya had 
een speciaal plaatsje in haar hart.

Geliefde levensgenieter
Marina was erg geliefd in Ter Heide, want 
ze kreeg veel mensen zo ver dat ze na 
hun werktijd allerlei klusjes bij haar thuis 
kwamen opknappen. Slim gezien! Wat 
we ons zeker van Marina zullen blijven 
herinneren, is haar grote verzamelwoede. 
Ze kon alles recycleren: van lege boter-

vlootjes tot oude kerstkaarten. En o wee 
als we iets durfden weggooien. Daarmee 
wachtten we tot ze een  vrije dag had.
Marina is een echte levensgenieter: 
skiën, wandeltochten, biertjes proeven, 
voor haar nichtjes en neefjes zorgen ... 
Nu ze op pensioen gaat, kan ze hier nog 
meer tijd voor vrijmaken. Het ga je goed, 
Marina, en geniet ervan!

Bedankt aan iedereen
Ook Marina blikt terug op een mooie 
tijd: “Nu geef ik de fakkel door, maar 
mijn deur staat altijd open. Ik dank alle 
schatjes die mij liefde hebben gegeven. 
De toffe dagen blijven in mijn geheugen 
geweven. De collega’s dank ik voor het 
geduld, veel gelach, maar we hebben 
ook het een en ander samen doorstaan. 
Zo, mijn taak zit er hier bijna op. De 17 
‘choukes’ thuis wachten nu op hun 
beurt, maar de kids hier blijven altijd in 
mijn geheugen, niet getreurd. Bedankt 

aan iedereen om jullie te mogen ont-
moeten! Groetjes van Marina ‘Besske’, 
de ‘Nina’ van de kids.”

Marina Bessemans,

leefgroepmedewerker Ven 1

Collega’s van het Ven

Afscheid-toch-geen-afscheid

Campusnieuws
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Belevingsdag in het   groene Genker plantencentrum
‘Beleving’ stond 26 juni 2018 centraal, met zoveel variatie in aanbod dat 
het bijna niet mogelijk was om aan élke activiteit deel te nemen! Volgens 
de vele spontane reacties was dit het beste feest dat Ter Heide mee-
maakte … Initiatiefnemer van het evenement, Bart Hiemeleers, vertelt: 

Jubileum 
Het idee ontstond tijdens de voorberei-

dingen voor het 25-jarig bestaan 
van het Genker plantencen-

trum. Onze doch-
ter en jongste 
zoon werken 

mee in het bedrijf 
en waren sowieso aan-

wezig voor alle feestelijk-
heden. Zoon Roel, die in Ter 

Heide verblijft, wou ik er ook 
graag bij hebben. En liefst 
nodigde ik ál zijn medebewo-
ners, hun familie, medewer-
kers, vrijwilligers … ook uit.

In samenspraak met Ter Heide bekeken 
we in grote lijnen hoe het evenement 
georganiseerd kon worden en aan wel-
ke praktische voorwaarden wij moes-
ten voldoen. Denk maar eens aan het 
sanitair met verzorgingsunit en tilliften, 
busvervoer, de planningsschema’s voor 
activiteiten en friet- en ijskramen …

Gek doen met een kameel
Naast het rolstoelfietsen, de huifkar-
tochten en golfkarparcours, waar de 
bewoners het meeste plezier aan heb-
ben, wou ik eens gek doen en een an-
der ‘vervoersmiddel’ regelen. De 3 ka-
melen vielen in de smaak! De wei werd 

Campusnieuws
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Belevingsdag in het   groene Genker plantencentrum
een rolstoeltoegankelijke activiteiten-
weide met springkastelen, een ruimte 
voor de pakhonden, de snoezelpony’s 
en het kleinvee. Ook de creaworkshops 
en de ‘voel- en geurtuinen’ vonden een 
plaatsje naast de enorme lounge en de 
rolstoeldansers naast de wensboom.
Bert Peyffers met zijn percussie-
workshops kende verder enorm succes, 
chapeau! Het was ook ontroerend om 
te zien hoeveel plezier iedereen beleef-
de aan de vele dieren (honden, pony’s, 
slangen, vogels, schilpadden ...) die 
zich rustig lieten aanraken. De serre 
werd ook omgetoverd tot een feestzaal 
met DJ waar het optreden van Danny 
Kerkhofs werd gesmaakt.

4 kleuren - 4 mascottes - 4 campussen
Vier prachtige belevingstenten – ieder 
in een andere kleur, met een ander 

aanbod – volgens inspiratie van de 
ergotherapeuten, stonden centraal. 
Iedere bewoner kreeg een sjaaltje in 
de kleur van zijn campus en genoot 
van de ‘beleving’ die Stichting Zin mee 

ondersteunde. Deze kleuren kwamen 
ook terug tijdens het apotheosemo-
ment, toen de mascottes voor elke 
campus werden voorgesteld als de 
kangoeroes Gerry, Zohra, Bo en Toby.

Wensboom
Elke leefgroep mocht wensen formu-
leren om in de wensboom te hangen. 
Een 40-tal wensen werd in de eerst-
volgende weken al vervuld door be-
zoekers en genodigden.  De lijst is nog 

steeds te raadplegen via de website 
www.terheide.be. Lees er meer over 
in het artikel over de wensboom op 
pagina 12.

Dank
Bijzondere dank aan alle mensen die dit 
feest mogelijk maakten. Iedereen zette zijn 
beste beentje voor; iedereen genoot ten 
volle. De stralende gezichten en reacties 
van zowel bewoners als alle andere men-
sen, die er speciaal voor hen waren, zeiden 
alles. Het was buiten verwachting buiten-
gewoon! Dank, Bart en je hele entourage!

Hilde Kubben,verantwoordelijke stagebeleid 
en externe communicatie

“40-tal wensen werden al vervuld”
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Het concept
De wensen die in de wensboom 
belandden, waren zeer divers: van 
discobollen tot vrijwilligershulp, fo-
toshoots, plantjes en noem maar 
op. Al deze wensen werden aan een 
hanger in de boom op het centrale 
plein voor de kassa’s van het Genker 
plantencentrum opgehangen. Daar 
zouden ze te zien zijn van 26 juni tot 
1 juli. Ook op de website en op de Fa-
cebookpagina van Ter Heide werden 
de wensen van onze leefgroepen en 
bewoners voorgesteld. Het duurde 

dan ook niet lang voor er reacties op 
kwamen.

In vervulling
Van de 138 wensen gingen er intus-
sen al 44 in vervulling. Zo kreeg Joh-
nny een pop om te vertroetelen, Ven 
3 een stevige zitzak die al getest en 
goedgekeurd werd, kan Brik 4 de her-
denkingsplaats aankleden met mooie 
plantjes, geniet Henis 5 van kleine 
badspulletjes en kreeg het dagcen-
trum in Zonhoven een lekker zoete 
traktatie. Sommige wensen werden 

zelfs méér dan ver-
vuld. De co-sturing 
van woonbuurt 
Heuvel vroeg een 
klein bedankje voor 
de opvoedsters in 
de vorm van een 
roosje, maar dat 
was buiten Bart Hie-
meleers gerekend. 
Hij zette niet alleen 
de Heuvel in de 
bloemetjes, maar 
élke medewerker 
van Ter Heide! Ook 
het Ven kreeg een 
extra zitzak voor 

Ven 2 en er werden 20 bloembakken 
verdeeld over leefgroepen en bewo-
ners die hieraan plezier beleven.

Feest!
Het 25-jarig bestaan van het Genker 
plantencentrum werd feestelijk gevierd 
voor buren, leveranciers ... op 29 juni. 
Aan de aanwezigen werd gevraagd 
geen cadeaus mee te nemen, maar 
een schenking te doen op het reke-
ningnummer van Ter Heide. Het totaal-
bedrag van deze schenkingen, meer 
dan 16 000 EUR, werd onder het aan-
tal leefgroepen verdeeld. Zo kon elke 
woonbuurt ook nadenken over grotere 
wensen die ze willen vervullen.

Verlengd wegens succes
Gezien het grote succes en de vele 
lieve mensen die de wensen van Ter 
Heide willen vervullen, werd het con-
cept van de wensboom doorgetrok-
ken na de feestelijkheden in het Genker 
plantencentrum. Tot op vandaag 
gaan er nog wensen in vervulling. Als 
je zelf ook een wens wil vervullen, 
kan je trouwens nog altijd terecht op 
de website. Daar vind je een duidelijk 
overzicht van alle wensen per leef-
groep.

In de aanloop van de Belevingsdag kregen alle leefgroepen de kans om hun wensen te formuleren. Op 26 
juni 2018 werden deze in de grote wensboom opgehangen in het Genker plantencentrum. Wat eerst een 
tijdelijk idee moest worden, kreeg al snel meer succes dan we gehoopt hadden.

Van droom naar realiteit
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Van droom naar realiteit

De Nestor spreekt!

Zomerpret in Huis 5

Dag iedereen. Laat mij mezelf eerst even voorstellen. Ik ben André en woon samen met mijn vrienden in 
Spar 2. Augustus is altijd een beetje mijn maand, want dan ben ik jarig. Dit jaar wordt dit een speciaal 
moment, want ik word 75! Ja, je leest het goed: 75.

Ook tijdens de voorbije zomermaanden stond het leven in de leefgroep niet stil. Er stonden weer heel wat 
activiteiten op de planning en verkoeling zoeken deden we tijdens dit warme weer op verschillende manieren.

Een vaste plek
Ik ben geboren op 21 augustus 1943, 
een oorlogskind dus. Na wat omzwervin-
gen in de Walen en Sint-Truiden werd Ter 
Heide mijn vaste thuis. Hier in Spar 2 heb 
ik mijn vaste zetel op mijn vaste plaats, 
ga ik regelmatig goedendag zeggen bij 
de buren en vooral, sinds ik met pensioen 
ben, doe ik alleen nog waar ik zin in heb!
Iedereen in Ter Heide kent mij. Waar-
schijnlijk omdat ik op feestjes regelmatig 
op het podium kruip om die jonge be-
geleiders eens te confronteren met de 
muziekstroming van mijn jonge tijd. De 
vorige eeuw dus.  Succes gegarandeerd! 

Feestbeest 
Enfin, ik ben dus de oudste en soms 
zelfs de slimste. Op dinsdag 21 augustus 
2018 hebben we beperkt gevierd. In in-
tieme familiekring noemen ze dat. Maar 
op woensdag 29 augustus ging campus 

Zonhoven uit zijn dak! 
Het jaarlijkse frietenfeest 
werd een speciale editie. 
Mijn familie kon ‘Teen en 
Tander’ boeken en uiter-
aard heb ik, als ancien en 
Nestor van de bende, het 
beste van mezelf gege-
ven. Zon, frieten, muziek 
en  … André! Moet er 
nog zand zijn? 

Kaartjes? Graag!
P.S.: Een kaartje is altijd 
welkom. Via de binnen-
post of op mijn adres:
Jacob Lenaertsstraat 33
3520 Zonhoven
t.a.v.  André Spar 2

André Caby,
bewoner Spar 2

Zonnige zomer
In deze hete zomermaanden namen 
we deel aan tal van leuke activitei-
ten: het schlagerfestival, de Bele-
vingsdag in het groen, cinema in de 
woonbuurt, ijsjes gaan eten … We 
maakten talloze ritjes met de elek-
trisch aangedreven rolstoelfietsen en 
onze nieuwste aanwinst: de golfkar-
retjes. Tijdens deze tochtjes voelde je 
de wind in je haren en kon je dromen 
van een frisse zeebries. 
Het was natuurlijk mooi meegeno-
men dat je niet te veel energie moest 
leveren om te blijven rijden, waar-

door je niet uitgeput geraakte van 
deze tochtjes.

Waterpret
Om voor wat afkoeling te zorgen, kre-
gen we van één van onze ouders een 
zwembadje waar al onze bewoners van 
konden genieten. In het zwembadje hiel-
den we ons actief bezig door met een 
bal naar elkaar te gooien, een frisse duik 
te nemen, elkaar nat te spuiten, met wa-
terpistolen te spelen en zo verder. En om 
ons écht in vakantiestemming te bren-
gen, organiseerden we een ‘BBQ pool 
party’ met de nodige sfeermuziek.

Genieten en ontspannen
Werken tijdens de vakantie had zo 
zijn voor- en nadelen: langs de ene 
kant wou je ook wel vrij zijn en thuis 
van het mooie weer genieten, maar 
aan de andere kant heerste er ge-
durende deze vakantiemaanden een 
andere sfeer in Ter Heide. We deden 
er alles aan om iedereen zoveel mo-
gelijk te laten genieten en af en toe 
ook wat te ontspannen. Laat de zon 
maar schijnen!

Eveline Reyners,
leefgroepmedewerker Huis 5

Campusnieuws
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Campusnieuws

Fijne collega
Je was een toffe, lieve vrouw met wie we 
jaren mochten samenwerken. Momenten 
met een lach, maar ook met een traan, 
zoals toen je afscheid moest nemen van je 
lieve man Jean. De samenwerking als col-
lega’s was altijd super, maar nu is de tijd 
gekomen om te genieten van je prachtige 
dochters, schoonzonen en twee mooie, 
lieve kleinkinderen. Dus geniet met vol-
le teugen van je welverdiende pensioen. 
Laat de boel maar de boel. 

Een prachtige tijd  
Het mooie wil je niet kwijt, stop dat 
maar in je hart en laat het daar voor al-
tijd. Wij wensen je nog een prachtige 
tijd. Dit is zeker geen afscheid, maar 
hopelijk een snel weerzien. Nu is het 
tijd om het boek dicht te slaan. Nog 
een dikke duim van al je collega’s. We 
zullen je niet vergeten.

Je collega’s

Campingsnackbar 
De keuken heeft een groente- en slaatjes-
bar gemaakt. Frietjes met snacks zo-
als uit een frituur, worden rechtstreeks 
aan tafel gebracht. Het heeft iets van 
een campingsnackbar: relax en leuk 
tegelijkertijd. Voor de bewoners wor-
den borden klaargemaakt. Het valt op 

dat het in deze omstandigheden extra 
goed smaakt.

Een feestelijke afsluiter
Rond half één komen de andere per-
soneelsleden die nog op het terrein 
zijn zich er ook bij zetten. Bij wijze van 
afsluiter komt ijs Patrick de parking 

opgereden. Dát is pas een feestelijke 
afsluiter! Tradities zijn er om in ere te 
houden!

Guido Massonnet,
coördinator campuswerking Zuid-Limburg

Carine Metten gaat met pensioen

Tradities zijn er om in ere te houden

Liefste collega. Vandaag slaan we een bladzijde om in het boek van ons leven, met name in dat van jou. Je begon 
als jong meisje te werken bij Philips. Jouw ouders zagen het liever anders. Ze wilden dat je ging naaien of stikken, 
maar dat deed je niet graag. Jaren gingen voorbij, tot je op 3 juni 1992 als nieuwe onderhoudsmedewerker in 
Ter Heide begon. Eerst in Zonhoven, toen in Genk.

In ‘t Brikhof wordt jaarlijks de vakantie ingezet met een frietenfeest. In de schaduw van de prachtige groe-
ne zone van het treinspoor dat door Hoepertingen loopt, schikken de therapeuten tafels en stoelen. Met 
exotische attributen versieren ze de tafels; bellenblazers doen hun werk. Bij wijze van kers op de taart, 
krijgt elke tafel een waterverstuiver. 
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Warm welkom 
Iedereen deed dit jaar weer zijn uiter-
ste best, want 60 zijspannen en auto’s 
stonden zondagmorgen paraat om 
onze bewoners een ritje aan te bieden. 
’s Morgens genoot iedereen van een 
heerlijke brunch (met dank aan onze 
kok Wim De Bont). De magen werden 
gevuld met een lekker eitje, een glaasje 
fruitsap, chocomelk, broodjes en andere 
lekkernijen. De tombola die Mia samen 
met haar dochter organiseerde, was ook 
weer een (uitverkocht) succes. De mo-
tards keken ernaar uit om de hoofdprijs, 
een speciale collage met foto’s van de 
voorbije jaren, te winnen. 

Vertrek 
Bij het vertrek is het altijd zoeken tot ie-
dereen zijn plaatsje heeft gevonden in 
het juiste zijspan. Gelukkig kwam het 
aantal bewoners dat mee wou en de 
plaatsen die voorzien waren ongeveer 
overeen. De rolstoelen moesten in de 
juiste bus geraken, de Federale politie 
klaarstaan om ons te begeleiden en de 
groep van 20 wegkapiteins popelde om 

ervoor te zorgen dat we overal veilig 
konden oversteken. De kop en staart 
van de motorun werden gevormd door 
een busje van Ter Heide. Nadat iedereen 
op de gevoelige plaat werd vastgelegd, 
gaf Danny het startsein. 

Genieten 
Onze colonne doorkruiste Genk, As en 
Dilsen-Stokkem, om dan een korte stop 
te houden in onze collega-voorziening 
in Maaseik, Siemkensheuvel (Ter Enge-
len). Een aantal bewoners genoten tij-
dens deze tussenstop van het feit dat er 
niemand op hun vingers keek om toch 
nog maar een tweede, derde, vierde 
glas cola te vragen. Ook dat kon op een 
feestdag. 

Feestelijke aankomst
Na een prachtige namiddagrit werden 
we verwelkomd op het feestterrein. Het 
onthaal was fantastisch. Het is ieder jaar 
opnieuw een kippenvelmoment voor 
alle zijspanrijders wanneer ze een dave-
rend applaus krijgen bij de aankomst. Na 
het bedankje door directeur zorg Frank 

Smits genoot iedereen nog van een 
welverdiend drankje en frietjes. Dank je 
wel aan alle medewerkers om deze fijne 
activiteit mogelijk te maken voor de be-
woners van Ter Heide. Ook bedankt aan 
Guy Vangossum, die met zijn remorque 
weer klaarstond om te depanneren. Op 
naar een mooie rit volgend jaar!

Deborah Severijns,
paramedisch coördinator

Onze 17de motorun, gekoppeld aan de opendeurdag van Ter Heide in Genk, is een feit. Door de enthousi-
aste medewerking van Raf Smeets, Marcel Schaeken, Danny Clabots en Jos Goven hebben we er weer een 
succeseditie van kunnen maken. Danny en Jos reden al vroeg in het voorjaar rond om een mooie route uit 
te stippelen en Raf en Marcel probeerden zoveel mogelijk zijspanrijders warm te maken om mee te komen 
rijden voor Ter Heide. Achter de schermen zorgde Mia Mertens ervoor dat alles administratief in orde was. 

Een prachtige namiddagrit
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De jaarlijkse opendeurdag in cam-

pus Genk werd zondag 9 septem-

ber 2018 weer een super feestdag 

voor Ter Heide en alle sympathisan-

ten. Vanwege het grote succes van 

de vorige editie kozen we ook dit jaar 

om onze opendeurdag in het teken 

van kinderen te organiseren. Op het 

uitgestrekt domein organiseerde de 

werkgroep voor de tweede keer het 

‘Hupsakidoepark’, een evenemen-

tenpark waarin de kinderen zich 

naar hartenlust konden uitleven.

Campusnieuws

Hupsakidoe!
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Voor elk wat wils
In het Hupsakidoepark was er voor elk 
wat wils. Naast de traditionele standen 
zoals eendjes vissen en de bibberspiraal, 
de grimeerstand en de prachtige bloe-
menstand was er ook aandacht voor het 
dierenpark en de huikkartochten. Ook de 
workshops, glittertattoos en de danshoek 
vielen in de smaak.
Kinderen konden genieten van heel 
wat activiteiten, waaronder: balance bi-
kes, obstakelbaan en springkasteel, su-
moworstelen, bungeetrampolines, flight 
simulator, race challenge … met bijzon-
dere vermelding van de leuke fotobooth 
en de vrijwilligersstand. Het verbaasde 
ons ook niet dat de ‘meet & greet’ met de 
Ter Heide mascottes Gerry en Zohra - de 
kangoeroe’s met hoge aaibaarheidsfactor 
- een succes kende! En ook de prinsessen 
en piraten waren graag geziene gasten.

De kers op de taart
Onder het genot van wat sfeermuziek 

en een optreden van Danny Kerkhofs 
kon men knabbelen en babbelen op 
het terras. Een frietje, een pizza of een 
glaasje prosecco uit een heuse prosec-
cobar … het was er allemaal. Voor de 
grote honger kon men voor het buffet 
terecht in het restaurant. 
Traditioneel was de aankomst van de 
motorrun natuurlijk dé kers op de taart. 
De deelnemers van de motordagtocht 
genoten van de bewonderende reac-
ties en blikken van alle omstaanders. 
De run was niet alleen een spektakel 
voor alle toeschouwers, maar is ook 
elke keer weer een geweldige beleving 
voor onze bewoners.
Dank aan de vele mensen, medewer-
kers, ouders, vrijwilligers … die ook dit 
jaar hard werkten om ervoor te zorgen 
dat de opendeurdag voor groot en 
klein een fijne dag werd.

Team Hupsakidoepark

Ter Heide nieuws 17

Hupsakidoe!
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Een heerlijke themadag in Ven 2
Zoals gebruikelijk organiseren de ergotherapeuten van het Ven tijdens de zomermaanden extraleuke activiteiten, 
om iedereen een vakantiegevoel te geven! Ille en Leenie bezorgden de leefgroepen van het Ven daarom een mooie 
uitnodiging. Hierin stond de info dat we op 6 juli 2018 allemaal in het blauw gekleed moesten komen omdat het 
thema van de activiteit ‘diep in de zee’ was. Wat waren we weer nieuwsgierig naar wat deze dag ging inhouden!

Pret met scheerschuim en verf
Op vrijdag 6 juli kwamen alle bewo-
ners en medewerkers in het blauw 
gekleed aan in het Ven. In de voor-
middag werden er de mooiste visjes 
en andere zeediertjes gemaakt met 
scheerschuim en verf. Deze knut-
selwerkjes mochten de kinderen ’s 
avonds mee naar huis nemen. ’s Mid-
dags vulden we de buikjes met ‘zee-
bonkenpasta’….. MMM! Nadat onze 
buikjes goed gevuld waren, was het 
tijd voor allerlei zee- en strandeffec-
ten. Dreft werd omgetoverd tot alle 
kleuren schuim, er werden schelpjes 

gezocht in het zand en we zochten 
afkoeling in het badje met bijhoren-
de visjes. 

Puur genieten
De kinderen genoten enorm en wa-
ren zeer enthousiast om deel te ne-
men aan de activiteiten. De dag werd 
afgesloten met een bijhorend ‘zee-
dessert’. Wat hebben we gesmuld! 
Na deze geweldige dag konden we 
languit rusten in ons zelfgecreëerde 
ballenbad, heerlijk!

Team Ven 2

Campusnieuws
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Een beter beeld
Dagelijks zie je de gebouwen groeien 
in oppervlakte en hoogte, waardoor 
we een beter beeld krijgen van de in-
deling van de toekomstige gebouwen. 
Tijdens een rondgang met ons Bestuurs-
comité waren ze uitermate tevreden van 
de grootte van de lokalen en het grote 
aantal raampartijen voor een natuurlijke 
lichtinval.  Met de start van het gevel-
metselwerk krijgen we ook al een beeld 
van het definitieve uiterlijk van onze ge-
bouwen.

Infrastructuurwerken 
In september starten we met een vol-
gende fase: die van de infrastructuur-
werken in en rond de campus in Zon-
hoven. Dan worden de water-, stroom-, 
en dataleidingen geplaatst waarop alle 

nieuwe woningen aangesloten worden. 
Ook de oude gebouwen zullen tijdelijk 
gebruikmaken van deze nutsleidingen. 

Weetje
Veel mensen hebben gezien dat onze 
betonblokken zwart geverfd zijn voor-
dat men de isolatie ertegen monteerde. 
Deze zwarte verf is een bijkomende laag 
die voor een betere luchtdichtheid zorgt 
bij de muren waar de binnenzijde niet 
gepleisterd zal worden. Door deze ver-
hoogde luchtdichtheid kunnen we een 
K-peil verkrijgen van 36. Dit is een pak 
lager dan wettelijk verplicht dus kunnen 
we hieruit concluderen dat we een fris 
geïsoleerd en energiezuinig gebouw 
zullen krijgen.

Erwin Dilissen, coördinator projecten logistiek

De hoogte in!
Nu de kelder- en funderingswerken in Zonhoven beëindigd zijn, kunnen we in de hoogte werken. En dat doet 
Houben aan hoge snelheid. Uiteraard doen ze dit niet ongecontroleerd, want er lopen momenteel 4 projectlei-
ders rond die de meer dan 50 arbeiders opvolgen en aansturen. Deze controle is noodzakelijk omdat tijdens de 
ruwbouw alle leidingen ingewerkt moeten worden. We hebben namelijk zeer veel in het zicht blijvend metselwerk.

Organisatienieuws
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Nieuwe medewerker

Stijn Vandeurzen

Gamze Bayram

Hallo allemaal! Ik ben Stijn Vandeurzen, 
de nieuwe preventieadviseur. Ik begon op 
1 september in Ter Heide. Voordien werk-
te ik 8 jaar lang als administratief mede-
werker en preventieadviseur voor stad en 
OCMW Beringen. In een verder verleden 
werkte  ik als leerkracht plastische opvoe-
ding in het secundair onderwijs.

Vrije tijd
Kunst blijft me aanspreken dus in mijn 
vrije tijd ben ik vaak bezig met schilderen 
en beeldhouwen. Daarnaast speel ik to-
neel bij De Hovelingen in Houthalen-Oost, 
werk ik graag in de tuin, ga ik wekelijks 
zwemmen of spreek ik met vrienden af om 
ons een avond te amuseren met bordspel-

len. Op maandagavond volg ik ook nog 
een opleiding als hulpkok, om mijn kook-
prestaties naar een hoger niveau te tillen. 

Vooruitzichten 
Momenteel woon ik nog in Hasselt, maar 
in het voorjaar hoop ik te verhuizen naar 
Zonhoven, naar het huis dat ik samen 
met mijn vader aan het renoveren ben. 
Hier ga ik alleen wonen, aangezien ik de 
man van mijn dromen nog niet ben te-
gengekomen. 
Ik kijk ernaar uit om iedereen hier te ont-
moeten en om samen met jullie te wer-
ken aan een veilige en aangename werk-
omgeving! 

Hallo, ik ben een vervangster in woon-
buurt Heuvel en werk als leefgroepmede-
werker in Huis 7. 

Een andere uitdaging
In 2014 studeerde ik af en deed ik tot juli 
andere dingen dan mijn diploma Sociaal 
Werk, Orthopedagogie. Eerst heb ik 5 
maanden in Istanbul gewoond. Dat was 
mijn tienerdroom en ik ben blij dat ik deze 
heb kunnen verwezenlijken. Daarna heb 
ik ongeveer 1 jaar gewerkt bij de Front 
Office Desk Guest Relations van Crowne 
Plaza, een vijfsterrenhotel. Hier had ik 
vooral contacten met buitenlandse zaken-
mannen en -vrouwen rond hun verblijf. 
Tijdens mijn studies kreeg ik de kans om 
stage te lopen in Bethanië, in de leefgroep 
Schakel, en in Tevona, in de leefgroep 

Kameleon. Dat waren één van de leukste 
en meest leerrijke perioden in mijn leven, 
met de nodige dosis uitdagingen uiteraard.

Vrije tijd
Helaas heb ik buiten het werk niet veel 
vrije tijd door mijn verantwoordelijkhe-
den. Toch probeer ik twee keer per week 
te zwemmen en af en toe te lezen. Ik heb 
namelijk een grote passie voor literatuur 
en kunst. Met woorden en beelden spe-
len is altijd mijn grootste hobby geweest. 
Enkele jaren geleden heb ik een fotogra-
fiecursus gevolgd, maar daar kruipt te 
veel tijd in. Ik probeer de wereld te ver-
kennen door te reizen. In mei ben ik naar 
Berlijn en Hamburg gegaan. De volgende 
reis zal India zijn, een droomreis, of Istan-
bul om de nostalgie terug op te snuiven. 

Medewerker in de kijker
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Nieuwe medewerker

Sara Lieben, maatschappelijk werker woonbuurt Linde en Eik, stelt in deze editie van Ter Hei-
de nieuws haar ‘nieuwsgierige neusvragen’ aan Nathalie Teliszewskyj, ergotherapeut woon-
buurt Ven & Eik. Nathalie startte in augustus in woonbuurt Eik; ervoor stond ze in woonbuurt 
Brikhof. Een ideaal moment om deze ‘nieuwe collega’ beter te leren kennen! In het december-
nummer is het de beurt aan Nathalie om een andere collega te interviewen.

Sara: De job van een ergotherapeut 
is inhoudelijk enorm gevarieerd. Jul-
lie doen zo veel: van creatief werken 
(knutselen) tot basale stimulatie, BIM-
men, snoezelbaden geven, werken 
met muziek  … Wat doe jij het liefst 
en waarom?

Nathalie: Het liefst 
doe ik dingen waar-
bij mijn creatief brein 
aan de slag kan, zo-
als crea-activiteiten, 
expressie-activiteiten 

of activiteiten met 

muziek. Maar ook een belevingsthea-
ter in elkaar steken vind ik erg leuk. Ei-
genlijk doe ik een hoop dingen graag, 
zolang ik maar voldoende variatie en 
uitdaging heb binnen mijn job.

Sara: Je bent pas mama geworden. 
Hoe bevalt het moederschap en de 
combinatie werk-gezin je?

Nathalie: Het moederschap bevalt 
me prima. Ik heb een heel makkelijk 
kindje, dus dat helpt wel. De combi-
natie werk-gezin gaat vrij goed, ook 
omdat ik maar 80 % terug ben ko-

men werken. Dus kan ik 1 dagje in 
de week heerlijk genieten van mijn 
kleine spruit.

Sara: Als laatste: als je één wens zou mo-
gen doen, welke zou dit zijn en waarom?

Nathalie: Lekker cliché en 
stiekem egoïstisch, maar 
doe maar de Lotto (lees: 
EuroMillions) winnen. 
Dan vertrok ik morgen 
op wereldreis. Zorgeloos 
reizen zonder tijdslimiet, 
ZALIG!

Nieuwsgierige neus

Diane Buekers ontvangt Health Leadership Award
Op 27 juni 2018 werd coördinator voeding, Diane Buekers, door Special Olympics Belgium in de bloeme-
tjes gezet voor haar inzet voor het Healthy Community Project ‘Eten is een feest’. Met de Golisano Health 
Leadership Award bedankt de organisatie elk jaar mensen die zich hebben ingezet voor het gezondheids-
programma van Special Olympics.

Genomineerden 
Melina Willems, Diane Buekers en ‘Col-
laboration platform: Belgian Dentists 
support Special Olympics Special Smiles’ 
zetten zich het voorbije jaar allemaal 
in voor het Healthy Community Pro-
ject van Special Olympics Belgium, een 
aanvulling op het Healthy Athletes Pro-
gram van Special Olympics. Daarmee 
ijveren ze het hele jaar door voor een 
betere gezondheid en betere toegang 
tot de gezondheidszorg voor personen 
met een verstandelijke beperking. De 
drie genomineerde projecten slaagden 
daar allemaal op hun eigen manier in.

Eten is een feest
‘Eten is een feest’ focust op aangepaste 
voedingszorg en beweging voor men-
sen met een ernstige mentale en meer-
voudige beperking. In de periode van 
2017 tot maart 2019 worden er voor dit 
project 6 evenementen georganiseerd 
in de Ter Heide campussen. Vier ervan 
zijn intussen achter de rug dankzij de 
inzet van de werkgroep en Diane. Zij 
krijgen nu waardering voor hun harde 
werk. “Dank je wel aan iedereen die 
hieraan meewerkte; zonder alle steun 
vanuit Ter Heide was dit nooit mogelijk 
geweest!”, aldus Diane.
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Gus en Jean-Marie zagen de kermis 
al en hoorden de muziek; ze waren 
niet te houden. Vol enthousiasme 
gingen we naar de trucks kijken en 

mochten er zelfs in meerijden. De 
medewerkers hebben ons goed ge-
holpen om de jongens in de trucks te 
dragen. Krista voelde zich een echte 

prinses omdat ze 
door twee grote 
mannen werd ge-
dragen. Ook Bert 
en Jimmy moch-
ten mee en dat 
vonden ze natuur-
lijk fijn. Tizia van 
Brik 3 ging mee 
met de jongens 
en Karolien bleef 
met Andy vanop 
een afstand kijken 

naar de vele trucks. 
Nadien hebben we genoten van een 
lekker frietje met hamburger en veel 
mayonaise. Dat smaakte ons zeker 
na zo’n drukke namiddag.  Erna was 
het al tijd om moe en voldaan terug 
te keren naar ‘t Brikhof. We kijken 
ernaar uit om volgend jaar weer 
aanwezig te zijn op deze geweldige 
truckshow met zijn fijne medewer-
kers en vele bezienswaardigheden! 

Vele groetjes Brik 2, 3 en  5

Inrichten dagcentrum De Meers 
Het dagcentrum in Ter Heide Borgloon 
is onderverdeeld in 3 groepen, waar-
van één groep minderjarigen met een 
ernstige verstandelijke en meervoudige 
beperking. Ter Heide biedt deze groep 
kinderen een ontwikkelingsgericht 
dagbestedingsaanbod in de vorm van 
activiteiten op maat en individuele the-
rapieën. De kinderen in deze leefgroep 
functioneren op een sensopathisch ni-
veau, wat wil zeggen dat ze ervaringen 
opdoen aan de hand van zintuiglijke 
waarnemingen. Ze leren of worden 
uitgedaagd door tactiele, visuele, au-
ditieve, vestibulaire prikkels. Door deze 
zintuiglijke prikkels als methodiek te 
gebruiken, kunnen wij gemakkelijker 

contact maken met de kinderen en hen 
zo ‘triggeren’ om hun vaardigheden te 
gebruiken en te ontwikkelen. 

Materialen in gebruik
Deze zomer ontvin-
gen we alle sensopa-
thische materialen. 
De supersensorische 
hut en de Protac 
Sensit verreiken het 
aanbod in de snoe-
zelruimte. De zin-
tuigenkast en sen-
sorische materialen 
worden dagelijks in 
therapiesessies en in 
de leefgroepen ge-

bruikt, tot grote tevredenheid van onze 
bewoners. Dankjewel Fortis!

Anneleen De Becker,
zorgcoördinator woonbuurt Brikhof

11 augustus 2018 was een hoogdag voor onze jongens van campus Borgloon, want die dag gingen we naar 
de truckshow in Bekkevoort. Rond 14.00 uur stonden we klaar om te vertrekken en eens we daar waren, 
werden we meteen ontvangen door de vele medewerkers. 

Op 29 januari 2018 reikten het selectiecomité Limburg en BNP Paribas Fortis Foundation de regionale Awards 
2017 uit in Hasselt. Ter Heide kreeg één  van de regionale Awards toegekend voor het project ‘inrichten van 
het dagcentrum “De Meers” met gespecialiseerd ontwikkelingsmateriaal’, ter waarde van 6 000 EUR. 

Genieten van de truckshow in Bekkevoort

Ter Heide wint BNP Paribas Fortis Award

Gezellennieuws
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Het is steeds een gezellige bedoening 
in Meylandt. Het prachtige decor en 
de grote vijver lonkten uitnodigend 
en al snel stonden de eerste stoelen 
opgesteld. De Meylandtvissers zorgen 
er ook steeds voor dat onze mannen 
kunnen profiteren van een goede uit-
rusting. Elke bewoner kreeg zo een 
eigen hengel en persoonlijke begelei-
der. Alles voor de beste ‘visbeleving’. 

De vissenfluisteraar
Dit jaar kwam de familie Dolmans 
voor het eerst met hun zoon Jimmy 
genieten van de sfeer. Al snel kreeg 
ook Jimmy zijn eigen plekje en be-
geleider. Hij bleek een echte vissen-
fluisteraar, want op het einde van de 
avond had hij meer dan 30 vissen ge-
vangen. Daarmee was Jimmy ook de 
winnaar van de viswedstrijd en mocht 

hij met de beker naar huis. Een veel-
belovende eerste keer!
De rest van de deelnemers kreeg na-
tuurlijk ook een klein geschenk. In to-
taal vingen onze vissers meer dan 120 
vissen! Als afsluiter mocht Ter Heide 
ook een mooie cheque van 500 EUR 
in ontvangst nemen van de Meylandt-
vissers. Het werd voor iedereen weer 
een fantastische avond.

Op 7 juni 2018 ontmoetten de vissers van Woning 41, toeschouwers en sympathisanten elkaar voor hun 
jaarlijkse afspraak in het gezellige blokhutcafé van domein Meylandt. Daar stonden de Meylandtvissers weer 
paraat om onze bewoners een leuke avond te bezorgen. Met wat hulp van deze professionals duurde het niet 
lang voor de eerste vis binnengehaald werd. 

Beginnersgeluk of vissenfluisteraar?

Stratenloop Gotem ten voordele van Ter Heide
Op 19 augustus 2018 was het Fonteinhof in Gotem de place to be voor sportievelingen, jong en oud, om hun 
benen te strekken voor de eer en het goede doel. Elk jaar gaat de opbrengst van deze stratenloop afwisselend 
naar Ter Heide en Intesa. Dit jaar was het de beurt aan Ter Heide

Voor elk wat wils
Er waren loopwedstrijden met voor ie-
der wat wils: voor de jongeren wedstrij-
den van 200 tot 1 000 meter en een 
jogging van 5 km. Voor de topatleten 
een speedrun van 3 km en voor de lan-
geafstandslopers een run van 10 km.

In de kijker
Vrijwilligers van Ter Heide zorgden 
onder meer voor de bediening en 
vrijwilligers Guy en Diane zorgden er-

voor dat Ter Heide mee 
vertegenwoordigd was 
met een mooie in-
fostand. Alvast ieder-
een bedankt die deze 
namiddag mogelijk 
maakte. De opbrengst 
zal goed besteed wor-
den!

Johan Albert,
kinesist woonbuurt Brikhof
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De European Disability Card (EDC)

Boekentip: De paardenjongen

De European Disability Card (EDC) is een officiële kaart die personen met een beperking ook in het buitenland 
betere toegang wil geven tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. Met de kaart kan de persoon met een beper-
king of zijn begeleider gratis of aan verlaagd tarief deelnemen aan verschillende activiteiten, aangepaste rondlei-
dingen of brochures verkrijgen, gratis gebruikmaken van een audio- of videogids etc. Je kan de kaart gratis aan-
vragen via www.mijnvaph.be. Acht EU-lidstaten nemen momenteel deel aan dit project: België, Cyprus, Estland, 
Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië. Meer informatie over de kaart vind je op  https://eudisabilitycard.be/.

Dansen en zingen op Micromix
Woensdag 17 oktober organiseert VFG Limburg Micromix, een volledig toegankelijk evenement voor personen met een beper-
king. Van 10.30 – 15.00 uur kan je terecht in de Limburghal in Genk voor een vrij podium en playbackshow, maar ook voor 
verschillende optredens. Van 19.30 – 22.00 uur kan je verder dansen en zingen tijdens het festival met optredens van Sam 
Gooris, Frans Bauer en vele anderen. Je kan bovendien rekenen op grote schermen, een tolk Vlaamse Gebarentaal, aangepaste 
toiletten en een verzorgingsruimte. Meer info vind je op: www.micromix.be 

‘De paardenjongen’ van Rupert Isaacson vertelt het verhaal van de autistische Rowan en zijn vader Rupert. Wanneer zijn vader 
Rowans speciale band met paarden ontdekt, zetten Rupert en zijn vrouw Kristin alles op alles om het leven van hun zoon 
draaglijker te maken. Ze reizen met z’n drietjes naar Mongolië om tussen de nomadenstammen samen te leven met paarden 
volgens oude rituelen. Samen ontdekken ze er de therapeutische kracht van paarden.

Tips voor mensen met een beperking

Als je graag mooie natuurwandelingen maakt, is het Zandloperpad in de Mechelse Heide zeker een aanrader voor rol-
stoelgebruikers. Vanaf de parking kan je een verhard pad volgen naar het begin van het Zandloperpad. Dit rolstoelpad 
van 1,5 km leidt je doorheen de vroegere zandgroeven van het Nationaal Park. Uitgewandeld en dorstig? Terug aan 
de toegangspoort vind je cafetaria ’t Salamanderke dat volledig toegankelijk is voor mindervaliden.
Wie liever fietst, kan ook met een (eigen) rolstoelfiets vertrekken vanaf knooppunt 60.

Wandelen door de Mechelse Heide
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Vrijwilliger zijn maakt je leven mooier
Graag laten we Cindy Kieronski aan het woord, die sinds haar stage verknocht is aan Ter Heide. Cindy werkt 
inmiddels als zelfstandig verpleegkundige, maar neemt elk vrij moment te baat om naar Huisje 3 te komen en 
de activiteiten te ondersteunen of om gewoon ‘quality time’ met Luana door te brengen.

Een prachtige ervaring
Hallo, ik ben Cindy, 43 jaar, en ik ben 
al 7 mooie jaren vrijwilligster in het 
prachtige Huisje 3 in Genk. Als sta-
giaire verpleegkunde kwam ik voor 
het eerst in aanraking met kinderen 
met een beperking. Wat een prach-
tige ervaring! De kinderen hadden 
onmiddellijk mijn hart gestolen en ik 
besloot op het einde van mijn stage 

als vrijwilligster te blijven. 
Luana was dan ook mijn beste vrien-
din geworden en we hebben door-
heen de jaren al heel veel mogen be-
leven ... Wat we het liefst doen, is een 
snoezelbad met een massage en na-
tuurlijk haar nagels in de gekste kleu-
ren verven ... Als je ons samen ziet op 
evenementen zijn we dan ook altijd 
hetzelfde geschminkt en hebben we 
iets moois in onze haren. We staan 
ook altijd op de dansvloer lekker gek 
te doen …

Onvoorwaardelijke liefde
Mijn leven als vrijwilligster betekent 
heel veel voor mij (ook al kom ik nu 
wat minder). Het maakt mijn leven 
mooier en als ik naar al die lieve ge-
zichten mag kijken, ben ik op slag 
goedgezind. Ik wil iedereen aanraden 
om als vrijwilliger te beginnen. Het 
verrijkt je leven! De onvoorwaardelij-
ke liefde die je van deze lieve mensen 
krijgt, is dan ook onbeschrijfelijk. Ze 
zijn altijd blij je te zien, zijn zonder 

vooroordelen, geven je een knuffel 
en een dikke kus … 
Daarenboven help je ook de mensen 
die dagelijks met de bewoners wer-
ken door mee te gaan wandelen, fiet-
sen of gewoon mee naar een feestje 
gaan. Een helpende hand is steeds 
welkom! 

Liefde en plezier
Langs deze weg bedank ik al de op-
voeders, het poetspersoneel, enz. … 
van Huisje 3 om de bewoners elke 
dag een kwaliteitsvol leven te geven, 
vol liefde en plezier. In Huis 3 kan ik 
me thuis voelen en als vrijwilligster 
kom ik er heel graag … Ik hoop sa-
men met mijn ‘BFF’ Luana, maar ook 
met al de andere bewoners, nog heel 
veel plezier te mogen beleven!

Cindy Kieronski,
vrijwilligster Huis 3
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Blijvende band met collega’s en bewoners

Als ze na een aantal pogingen de te-
lefoon opneemt en hoort dat ik het 
ben, moet ze al lachen: “Ik heb nooit 
tijd! Was juist in de tuin bezig en al de 
héle dag weggeweest!”

“Altijd héél graag gewerkt in Ter 
Heide”
Deze zin komt regelmatig terug in het 
gesprek. Haar moeder en Ter Heide, 
de collega’s en natuurlijk haar vriend 
Ludo zijn de personen waar het leven 
om draait. Vroeger was het zo en nu 
nog steeds! Ze wordt uitgenodigd 
voor de feestelijkheden in de leef-
groep en gaat daar dan zoveel moge-
lijk naartoe. Fia vond het heel jammer 
dat zij juist een paar dagen aan zee 
was tijdens de Belevingsdag waarover 
zij nadien zoveel leuke dingen hoorde.
De collega’s spreken regelmatig met 
haar af om te shoppen en ze gaan 

jaarlijks samen naar de Kerstmarkt. Ze 
komt ook maandelijks naar Woning 
42. Laatst heeft ze de meisjes daar 
nog in bad helpen wassen omdat een 
collega nog computerwerk had. Fia 
draait haar hand niet om voor wat 
werk. De bewoners van Ter Heide zit-
ten diep in haar hart!

Op bezoek bij moeder
Zich écht als vrijwilligster engageren, 
ziet zij niet zitten omdat zij de mees-
te zorgen voor haar lieve moeder op 
zich neemt en dagelijks naar het be-
jaardentehuis gaat waar moeder sinds 
enige tijd verblijft. Haar moeder was 
steeds haar beste vriendin en zij gin-
gen nog tot haar 90ste jaar samen op 
vakantie. Maar dat gaat niet meer en 
dat doet wel pijn. Nu komen sommige 
collega’s haar moeder zelfs opzoeken 
in het bejaardentehuis, wat haar héél 

veel plezier doet.

Wandelen en fietsen met Ludo
Fia is nog steeds een sportieve zesti-
ger. Samen met Ludo is ze bij maar 
liefst twéé wandelclubs en nemen zij 
af en toe deel aan uitstapjes in Oos-
tenrijk. Daarnaast fietsen zij ook re-
gelmatig.

De markt en de zee
Ook op de markt in Genk komt zij an-
dere (gepensioneerde) collega’s tegen 
en dan kunnen ze lekker bijkletsen 
over de goede oude tijd … Fia gaat 
ook speciaal naar haar appartement 
in Middelkerke als de collega’s laten 
weten dat ze er op vakantie gaan. 
Daar is iedereen welkom!

Hilde Kubben, verantwoordelijke 
stagebeleid en externe communicatie

Naar Fia telefoneren is een plezier op zich. Altijd goedgezind en vriendelijk, met een vleugje humor tussendoor 
… net zoals we haar kennen! Fia werkte 40 jaar in Ter Heide toen zij in 2015 vanuit Woning 42 in campus 
Zonhoven met welverdiend pensioen ging. Hoe gaat het nu met haar? Even een update …

Gepensioneerde medewerker



Ter Heide nieuws 27

Beginperiode
De oorspronkelijke Gebruikersraad is niet 
meer helemaal dezelfde als de huidige. 
“Vroeger mocht maar een van de ouders 
instappen”, weet Tiny. “Daarom ben ik 
er eerst alleen bij gegaan.” Maar een tijd 
later veranderde de regeling en werd ook 
haar man Jef lid. Zo zijn ze steeds allebei 
op de hoogte van wat er reilt en zeilt in 
Ter Heide. En als een van hen andere ver-
plichtingen heeft, is er altijd iemand die 
wel kan aansluiten.

Agendapunten
Momenteel is de Gebruikersraad voor-
namelijk bezig met het persoonsvolgend 
budget dat nog steeds niet helemaal op 
punt staat. Ook de 7 dagen op 7 onder-
steuning is een punt dat de familie Dol-
mans wakker houdt: “Wij zijn resoluut te-
gen het huidige voorstel van de minister, 
maar Ter Heide kan daar voorlopig weinig 
aan doen.”

Ook kleinere werkpunten kunnen ze be-
spreekbaar maken op de Gebruikersraad. 
Jef vertelt: “Dat is wel verbeterd tegenover 
vroeger. In het begin hadden ouders niet 
zo veel te zeggen, maar dat is veranderd. 
Nu hebben we bijvoorbeeld meer vrijheid 
om verbetervoorstellen te doen”. Zo ijvert 
Tiny voor een aircosysteem (of alternatief) 
in de leefgroep voor Jimmy en zijn vrien-
den tijdens de hete zomermaanden.

Goede band
Al sinds Jimmy in Ter Heide startte, heb-
ben Tiny en Jef ervoor gezorgd dat hun 
zoon de best mogelijke ondersteuning 
kreeg. “Jimmy heeft in alle leefgroepen 
van Genk gezeten, van P2 tot P9. Maar 
we kunnen over geen enkele opvoedster 
klagen.” 
In het begin was het voor Jimmy en zijn ou-
ders wel wennen aan de grote leefgroep 
in Ter Heide. Daarom nam Tiny sommige 
regels met een korreltje zout en houdt ze 

nog steeds graag de controle over wat er 
met Jimmy gebeurt. Goede communica-
tie is daarbij erg belangrijk: “We hebben 
altijd goed gecommuniceerd naar het 
personeel en zij naar ons. Het is altijd een 
fijne samenwerking geweest.” Vanaf de 
eerste dag hadden ze dan ook een goede 
band met de leefgroepmedewerkers.

Het beste voor je kind
Jimmy is elk weekend en elke vakantie 
thuis. Met de warme dagen deze zomer 
was dat niet anders. “Niet alle ouders 
kunnen dat. Maar ooit komt er een tijd 
dat dat voor ons ook niet meer gaat om-
dat we te oud worden.” Daarom willen ze 
dat het in Ter Heide zo aangenaam moge-
lijk is voor hun zoon. Door in de Gebrui-
kersraad te zetelen, kunnen ze daaraan 
werken. 

Tiny Baeten en Jef Dolmans, ouders van Jimmy 
(Woning 41), leden van de Gebruikersraad

Woordje van de Gebruikersraad
De familie Dolmans is al sinds jaar en dag lid van de Gebruikersraad. Hun zoon Jimmy startte in 1981 in Ter 
Heide. Om op de hoogte te blijven van wat er toen speelde in Ter Heide, stapte Tiny Baeten in de Gebruikersraad. 
Wat later volgde ook Jef Dolmans. Als ze terugkijken op hun begintijd zien ze veel verbeteringen, maar ook nog 
werkpunten. Om deze bespreekbaar te maken, kunnen ze terecht bij de Gebruikersraad.
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In memoriam

Lieve kleine meid. We zullen je steeds blij-
ven herinneren als ons meisje met de mooie 
lange wimpers. Je eerste levensjaren ver-
bleef je in Pulderbos en na een kort ver-
blijf in ’t Weyerke werd je 2 jaar geleden 
opgenomen in Ter Heide. Huisje 4 werd je 
tweede thuis omdat dit het meest beant-
woordde aan jouw specifieke zorgvragen. 
Je mama en papa kozen er echter voor om 
je alleen overdag naar ons te brengen zodat 
je ’s avonds en in de weekends altijd in je 
vertrouwde omgeving kon vertoeven, dicht 
bij je mama en papa in de buurt.
Het eerste jaar dat je bij ons verbleef stond 
volledig in het teken van het beter leren 
kennen van jou en vooral naar manieren 
zoeken om je kwaliteit van bestaan te ver-
hogen. Je was immers een fragiel meisje 
dat regelmatig geconfronteerd werd met 
ademhalings- en voedingsproblemen. Maar 
onze grootste bekommernis was toch je 
epilepsieaanvallen een beetje onder contro-
le krijgen.
Iedere werkdag bracht je papa je al heel 
vroeg naar ons zodat je samen met je an-
dere vriendjes de dag in Huis 4 kon door-
brengen. Ondanks je zwakke gezondheid 
probeerde je toch zoveel mogelijk aan het 
dagelijkse leven van Huis 4 deel te nemen.
Lieve Renée, jouw blinkende ogen spraken 
boekdelen. Jij kon met jouw specifieke blik 
zeggen wat je leuk vond of niet. Je genoot 
van de individuele aandacht van ieder van 
ons. Als je maar eens stevig geknuffeld 
werd door één van je opvoedsters, dan ver-
scheen er al een glimlachje met je tandjes 
bloot. Hoe vaak kon je ook genieten van de 
kleine, eenvoudige dingen.
Zalig genietend in een bubbelend bruisbad, 
samen lekker gaan snoezelen, je laten ver-
wennen met een relaxerende massage of 
een wandeling maken met het zonnetje op 
jouw snoetje, heerlijk. Zelfs de schooljuffen 
hadden hun hart meteen verloren aan jou. 
Ze probeerden hun activiteiten zoveel mo-
gelijk aan te passen aan jouw dagritme en 
gemoedstoestand.
Hoe broos je ook was, je genoot enorm van 
uitstapjes naar Buitenbeenpop, Micromix, 
het Schlagerfestival van Ter Heide, Hasselt 

kermis … Fijn op de paardenmolen of in de 
rups, lekker op de schoot van je lieve op-
voedster snoof je de sfeer op en genoot je 
van de mooie muziek op jouw manier.
Zelfs je ouders probeerden we zoveel moge-
lijk te betrekken bij onze activiteiten. Denk 
maar aan de binnenspeeltuin, Balanske, 
Sinterklaasfeestje, carnaval en nog zoveel 
meer. Je ouders waren steeds van de partij 
en zelfs nog met een gepaste outfit als toe-
tje erbovenop. Het gezinnetje Daniëls werd 
compleet met de geboorte van je zusje Ja-
cobien en je kleine broertje Léon. Het was 
thuis een gezellige boel en soms een drukte 
van jewelste, maar toch deinsden je ouders 
er niet voor terug om regelmatig met z’n 
vijven op uitstap te gaan, een fietstochtje te 
maken, familiefeestjes bijwonen, vakantie 
aan zee … Je kwam niets tekort. 

Helaas moest je de laatste maanden gere-
geld verstek geven voor al deze leuke din-
gen. Je gezondheidstoestand liet het niet 
meer toe en het werd voor ons en je ouders 
duidelijk dat we een totaal andere weg met 
jou moesten inslaan.
De laatste weken overlegden we regelmatig 
met je ouders, dokters en het KITES-team 
om ieders verwachtingen en bekommer-
nissen naar jou toe te bespreken. Zelfs de 
dagelijkse tripjes van en naar Huis 4 wer-
den te belastend voor jou, zodat er beslist 
werd om je thuis in alle rust en sereniteit 
het nodige comfort te kunnen bieden dicht 
bij mama en papa.
Het team van Huis 4 wist toen ook dat je 
niet meer terug naar ons zou komen. We 
zijn nog met zijn allen afscheid komen ne-
men van jou. Dit was vooral een moment 
van dankbaarheid en verbondenheid. Veel 
goede en minder goede herinneringen wer-
den opgehaald. Dit was vooral een grote 
troost voor ons en je mama en papa. Zon-
dagmorgen kregen we het droevige bericht 
dat je het eindeloze vechten had opgege-
ven. We troostten ons met de gedachte dat 
je aan de zijde van je lieve ouders rustig was 
ingeslapen. 
Lieve kleine meid met je mooie lange wim-
pers, de verslagenheid in Huisje 4 is enorm 

Renée Daniëls, bewoner Huis 4

17 juli 2012 
26 augustus 2018
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Liefste David,

Je werd tot je 18de thuis vertroeteld, voor-
al door mama wanneer je papa bezig was 
tussen de bloemen. Je wist hoe je je mama 
met je mooie blauwe kijkers volledig kon 
inpalmen. Pas toen de zorg te zwaar werd, 
kozen je ouders voor een internaatsopvang. 
Ondanks dat papa en mama merkten dat je 
je goed had aangepast, bleef de beslissing 
moeilijk en werd je zoveel mogelijk naar 
huis gehaald. Je genoot van het thuis zijn 
en terugkomen was moeilijk. Vaak was een 
tasje koffie nodig om je toch te overhalen 
om terug naar Ter Heide te komen. Ook 
toen mama ziek werd, vonden je ouders het 
belangrijk dat je nog zoveel mogelijk naar 
huis kon gaan.
Na het overlijden van mama nam papa lief-
devol de zorg verder op zich. Sinds enkele 
jaren kreeg hij steun van Annie. Je keek uit 
naar die woensdagen om samen met papa 
en Annie een tasje koffie te drinken en een 
pannenkoek te eten.
Bij de opening van campus Borgloon start-
te je in Brik 4 om nadien te verhuizen naar 
Brikje 2. Je begon ons en onze grenzen 
onmiddellijk uit te testen terwijl je ogen 
sprankelden van plezier. Zo leerden we snel 
je doorzettingsvermogen kennen. Nadien 
deed je dit bij elk nieuw gezicht opnieuw. 
Stiekem genoten je vaste begeleidsters 
mee. Maar eens het vertrouwen er was, 
kregen we veel van je gedaan.

Wij leerden je kennen als een guitige deug-
niet. Je hield ervan om zowel de begelei-
ding als je medebewoners te plagen. Je 
gooide met handdoeken naar ons allen, je 
sloeg de lades en kastdeuren toe om ons uit 
te dagen en onze reactie zorgde voor veel 
genot langs jouw kant. Je schaterlach galm-
de vaak door heel ons huisje. Ook je mede-
bewoners plagen was een grote hobby. Zo 
had je er plezier in wanneer je Martine de 
weg kon versperren en naar Gus bavetten 
kon gooien, maar vooral voor Krista had je 
een boontje.
Net zoals van plagen kon je ook enorm 
genieten van onze knuffelmomenten. Jij 
was wel degene die bepaalde wanneer en 
hoe lang. Je genoot ook van de lekkernij-
en tijdens onze uitstapjes. Wel moesten 
we waakzaam blijven omdat alles er even 
lekker uitzag volgens jou, zeker het tasje 
koffie of ‘smullertje’ van je buur bleef een 
verleiding.
Heel plots werd je in allerijl naar het zie-
kenhuis gevoerd. Voor ons was het enorm 
schrikken omdat niemand dit had zien aan-
komen. Je hebt een enorme strijd gestreden 
en zoals we je kennen, heb je gevochten 
tot het allerlaatste moment, met je papa en 
Annie aan je zijde. Nu je weer samen bent 
met je ‘mamaake’ heb je je rust gevonden. 
Rust zacht, lieve David. We gaan je missen!

Bewoners en personeel van Brik 2

David Beckers, bewoner Brik 2

17 april 1975 
24 mei 2018

groot. Je plekje in de living blijft onaan-
geroerd en leeg. Je vertrouwde geluidjes 
horen we niet meer. We zijn enorm blij en 
fier jou gekend te hebben. We bedanken je 
mama en papa voor de vele mooie momen-
ten die we samen met jou mochten delen.
Nu ben je een engeltje in de hemel. Knip-
oog af en toe eens naar ons van daarboven 
en we weten dat het daar goed gaat met 
jou. Vergeet niet alle engeltjes van Huis 4 

die je reeds zijn voorgegaan ook een dikke 
knuffel te geven van ons.
Renée, lief klein meisje zo teer. Afscheid ne-
men van jou doet zo zeer. Wat nu overblijft 
is de herinnering aan jou. Maar één ding is 
zeker, je zult blijven leven in ons hart op een 
plaatsje heel apart.

Huisje 4
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Geboortes

Ella, dochtertje van Mieke Gabriëls 
(leefgroepmedewerker Linde 2, Zonhoven) 
en Tommy Boué

Hanna, dochtertje van Joyce Gilissen,
(leefgroepmedewerker Dagcentrum, 
Zonhoven) en Kris Vanharen

Jules, zoontje van Katrijn Briers
(leefgroepmedewerker Huis 7, Genk)
en Robby Schellingen

Liv, dochtertje van Saskia Colmonts
(leefgroepmedewerker Brik 2, Borgloon)
en Claudio Porco

Toon, zoontje van Nathalie Vanhingel
(leefgroepmedewerker Brik 1, Borgloon)
en Jan Stulens

Overlijdens

Alda Eerdekens
moeder van Christa Vliegen
(leefgroepmedewerker nachtdienst, 
Zonhoven)

Antoine Menten
vader van Marc Menten
(medewerker technische dienst, Borgloon)

David Beckers
bewoner Brik 2, Borgloon

Erva Cigci
bewoner Ven 2, Genk

Renée Daniëls
bewoner Huis 4, Genk

Nieuwe medewerkers

Sinds juni 2018 zijn een aantal nieuwe medewerkers Ter Heide komen versterken. De volgende personen heten we dan 
ook van harte welkom in onze organisatie:

Anne Marie Van Houte leefgroepmedewerker Eik 1 Zonhoven

Daniella Smolders medewerker onderhoud woonbuurt Brikhof Borgloon

Els Lambrechts leefgroepmedewerker Huis 5 Genk

Gamze Bayram leefgroepmedewerker Huis 7 Genk

Geert Humblet medewerker grootkeuken Tongeren

Gitte Roijakkers leefgroepmedewerker Woning 43 Zonhoven

Joke Wederholdt leefgroepmedewerker Linde 3 Zonhoven

Kamila Lisowska leefgroepmedewerker Berk 3 Zonhoven

Kelly Tworek medewerker onderhoud woonbuurt Eik Zonhoven 

Kelly Vanhees medewerker onderhoud woonbuurt Brikhof Borgloon

Laura Kersten leefgroepmedewerker Henis 3 Tongeren

Maria Appeltans medewerker onderhoud Borgloon

Stijn Vandeurzen preventieadviseur Genk

Valerie Haelen leefgroepmedewerker Linde 5 Zonhoven

Wendy Heirwegh leefgroepmedewerker Huis 6 Genk

Personalia
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Elkaar op een andere manier leren kennen   
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Hupsakidoe!

Terugblik 
zomerfeest
Tongeren

Belevingsdag in 
het groene Genker 
plantencentrum

Ter Heide nieuws nr. 3, september 2018
verschijnt 4 maal per jaar 

Deze zomer was niet alleen warmer 
dan ooit, maar ook drukker. Vakantie 
of geen vakantie, Ter Heide bleef be-
zig: van leuke zomeractiviteiten voor 
de bewoners tot het organiseren van 
grote evenementen waar ook telkens 
heel wat logistieke en administratie-
ve ondersteuning voor nodig was. 
Medewerkers van alle afdelingen en 
diensten stonden geen moment stil.
Hét voorbeeld hiervan was deze zo-
mer ongetwijfeld de Belevingsdag.  

Het mooiste aan zulke 

grote evenementen is dat ze mede-
werkers van over heel Ter Heide, die 
elkaar anders zelden zien, samen-
brengen. Tijdens de Belevingsdag 
stond het plezier van de bewoners 
centraal. Onder het motto ‘als de 
bewoners blij zijn, zijn wij dat ook’ 
zagen we tijdens die dag (en bij de 
voorbereiding ervan) veel mooie sa-
menwerkingen. Ergotherapeuten, 
logistieke en administratieve me-
dewerkers, leefgroepmedewerkers, 
vrijwilligers, ouders, personeel van 
het Genker plantencentrum … ieder-

een droeg zijn steentje bij.
Deze grote activiteiten zijn 
een goede manier om de 
bewoners op een andere 
manier te leren kennen en 
een perfect ontmoetingsmo-
ment tussen de leefgroepen 
en medewerkers van onder-
steunende diensten. Maar 
tijdens de zomer gebeurt dit 
ook op een veel kleinschaliger 
niveau, waardoor het niet al-
tijd opgemerkt wordt. Er komt 
heel wat bij kijken om bijvoor-
beeld een daguitstap voor een 
leefgroep te organiseren. En 
in de zomerperiode is de kans 

groot dat er al eens hulp wordt ge-
vraagd aan medewerkers van het 
onderhoud, de financiële dienst, de 
directie … om activiteiten te onder-
steunen in de leefgroep. Voer voor 
leuke verhalen en ervaringen die je 
bijblijven! Samenwerkingen tussen 
verschillende afdelingen en diensten 
zijn er het hele jaar door in Ter Heide 
… maar in de zomerperiode zijn ze 
altijd net een tikkeltje specialer.
Heb je zelf een leuk verhaal dat je 
wil delen? Artikels en foto’s voor 
het decembernummer van Ter Heide 
nieuws kunnen tot en met 13 no-
vember rechtstreeks worden bezorgd 
aan kari.feys@terheide.be of aan de 
leden van de redactieraad:

Genk: hilde.kubben@terheide.be
Zonhoven: tony.antheunis@terheide.be
Borgloon: cynthia.gilissen@terheide.be 
Tongeren: guido.massonnet@terheide.be   

P.S.: herkende jij de jongeman op deze 
foto uit de oude doos? Laat het ons 
zeker weten!
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Kalender
Herdenkingsmis  feestzaal campus Zonhoven
6 november

Kienavond campus Borgloon
16 november om 20.00 uur

Sinterklaasviering campus Zonhoven
27 november

Sinterklaasviering campus Borgloon
28 november

Sinterklaasviering campus Genk
28 november

Sinterklaasviering campus Tongeren
29 november

Kerstmarkt campus Borgloon
14 december om 17.00 uur

Kerstviering campus Zonhoven
21 december om 14.00 uur
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