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nieuws

Ter Heide
 WAAR IEDEREEN BIJZONDER IS  



Voorwoord directie

Dirks verhaal is het verhaal van alle ouders.  
De telefoon van Dirk heeft er ons toe aange-
zet om samen met de voorzitter van de Ge-
bruikersraad, René, en in het zog van hem 
een zeer gemotiveerde ploeg van ouders, 
een communicatietraject uit te werken 

voor alle ouders.  Het duurde drie vergade-
ringen vooraleer we tevreden waren over 
de kerngedachte en de informatie die we 
wilden brengen.  De rode draad van onze 
communicatie is: hoe zit de situatie van 
onze volwassen bewoner vandaag in elkaar 
en wat verandert er dan morgen voor hem 
of haar?  Dus voor alle duidelijkheid: voor 
de ouders van minderjarige bewoners is 
deze nieuwe regeling niet van toepassing. 
Voor hen verandert er voorlopig niets.   
De communicatie start met de boodschap 
dat onze bewoners de ondersteuning die 
ze vandaag krijgen zonder problemen kun-
nen voortzetten.  Dat is niet hetzelfde als 
een 7 dagen op 7 dagen garantie, maar 
daar straks iets meer over.  De federale 
tegemoetkomingen worden niet in vraag 
gesteld.  Met andere woorden: het inko-
men van onze bewoners blijft hetzelfde.  
Het inkomen zal in de toekomst gebruikt 
worden om de woon- en leefkosten te be-

talen.  Naast het inkomen krijgt elke bewo-
ner zijn of haar persoonsvolgend budget.  
Het gaat hier over een pakket punten.  Met 
deze punten zal zowel de individuele zorg 
en ondersteuning als de werking van Ter 

Heide als geheel gefinancierd 
worden.  
Hoe gaat nu de omslag naar 
de persoonsvolgende fi-
nanciering gebeuren? Twee 
veranderingen staan voor 
de deur.  Wat het persoons-
volgend budget betreft zal 
elke volwassen bewoner in 
de loop van de maand fe-
bruari 2017 zijn definitieve 
gepersonaliseerde punten 
kennen en van dan af 
krijgt Ter Heide geen sub-
sidies meer.  Voor de om-

slag van de bijdrageregeling naar de woon- 
en leefkosten wordt vier jaar uitgetrokken.  
Omwille van het feit dat er op dit moment 
nog een aantal onduidelijkheden zijn, 
stapt Ter Heide pas in op 1 januari 2018. 
Conclusie: voor de bestaande bewoners 
verandert er tot dan niets.  Nieuwe bewo-
ners komen wel onmiddellijk terecht in de 
nieuwe regeling. 
Heel wat ouders reageerden tijdens de ou-
dervergaderingen erg ontgoocheld omdat 
de 7 dagen op 7 dagen garantie niet meer 
verzekerd is.  Ze ervaren dat ingeboet wordt 
op het flexibel kunnen aanspreken van de 
toegestane zorgvormen en dit 7 dagen op 
7 dagen.  Concreet: voor een bewoner die 
vandaag voor 5 dagen op 7 dagen inge-
schaald is, is het niet meer evident dat hij 
structureel bijvoorbeeld 6 dagen op 7 da-
gen kan komen.  Toch willen wij alle ouders 
gerust stellen. Wij gaan geen enkele ouder 
in de steek laten. Wanneer er een onvoor-
ziene acute zorgnood is dan zorgen wij 

voor een oplossing. Wij willen de solidariteit 
laten spelen.  Wanneer de zorgnood blijft 
duren dan doen we er alles aan om van het 
VAPH meer ondersteuning te krijgen.  
Zoals de ouders zijn wij ook vragende par-
tij dat er een procedure komt om op een 
eenvoudige manier de structurele verho-
ging te krijgen en dat er een budget wordt 
voorzien om deze verhoging te financieren.  
Ouders en Ter Heide doen er vandaag alles 
aan om dit hiaat ongedaan te maken.  
Hoe zorgen we ervoor dat iedereen op 
de hoogte blijft van de evoluties?  We 
hebben binnen onze website een rubriek 
voorzien waar alles gegroepeerd staat 
wat er binnen Ter Heide gebeurt rond de 
persoonsvolgende financiering. Dus ga 
naar de website www.terheide.be , klik op 
“Leven in Ter Heide” en klik dan op “Info 
Persoonsvolgende Financiering”.  Dan kom 
je uit bij de verzamelde info.
Via diverse kanalen communiceerden we 
dat collega Lieve Vandersmissen Ter Heide 
zal verlaten als directeur zorg.  Ze blijft 
wel verbonden als zelfstandige arts.  Het 
directieteam heeft beslist om Lieve niet 
te vervangen en te gaan voor 1 directeur 
zorg.  Concreet betekent dit dat collega 
Frank Smits het volledige zorgdomein zal 
aansturen.  Waarom we gekozen hebben 
voor 1 directeur zorg vind je verder in dit 
nummer. 
In alle drukte zou ik nog vergeten dat de 
zomer voor de deur staat.  De helft van het 
jaar ligt achter de rug. Het directieteam 
dankt iedereen voor zijn volgehouden 
engagement en bijdrage aan de vele reali-
saties. Laat ons mikken op een ontspannen 
zomer, met veel goed weer, waarin veel kan 
en niets moet. Daar worden we allen beter 
van.  Tot in september.

Paul Geypen, Algemeen directeur 
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Niemand in de steek laten
Een kleine twee maanden geleden kreeg ik telefoon van Dirk. Dirk is de papa van Evelien. Evelien verblijft 

al jarenlang bij ons. Dirk had een brief ontvangen van het VAPH.  Daarin stond  dat er voor zijn dochter heel 

wat gaat veranderen met de invoering van de Persoonsvolgende Financiering. Dat riep toch wel een aantal 

vragen bij hem op. “Wat is die Persoonsvolgende Financiering? Wat betekent dat voor haar tegemoetkoming, 

het vervangingsinkomen? En vooral: wat zal er concreet veranderen voor zijn dochter Evelien?



“Voorzitter René Meers heeft ons beiden 
aangeduid als afgevaardigden bij de pro-
vinciale afdeling van FOVIG, de “Federa-
tie van ouderverenigingen en gebruikers-
raden in instellingen voor personen met 
een handicap”. FOVIG vertegenwoordigt 
voorzieningen in gans Vlaanderen, want 
samen staan we sterker om onze eisen 
te verdedigen en de realisatie ervan op 
te volgen.
Ter Heide is hier al jaren bij aangesloten, 
maar met alle hervormingen is het meer 
dan ooit nodig dat wij daar de stem van 
onze zwaar zorgbehoevenden laten ho-
ren. Zodat zij ook een stem krijgen in de 
grote groep van gehandicapten. Want 
met het persoonsvolgend budget wordt 
het er allemaal niet eenvoudiger op! 
Alle voorzieningen die in de provinciale 

raad van FOVIG samenkomen zijn name-
lijk erg bezorgd over de ‘7dagen op 7 
zorggarantie’ en de overeenkomst voor 
‘woon-en leefkosten’.

Zorg 7/7
Het VAPH stuurde een brief naar alle ou-
ders binnen de volwassenondersteuning 
waarin stond dat ‘de huidige zorg zal ge-
continueerd worden’. U heeft dat zeker 
ook gelezen. Maar dat wil niet zeggen dat 
er niets verandert!
Tot nu toe hadden wij een voltijdse op-
vang en onze kinderen konden, indien 
mogelijk, tijdens het weekend of in de 
vakantie naar huis. Samen 144 dagen. 
Maar dat betekent dat ze feitelijk maar 
5 dagen op 7 in Ter Heide waren. Als 
het VAPH schrijft ‘de huidige zorg blijft’  

betekent dat praktisch dus 
maar 5 dagen op 7.
Samen met Sint-Oda Over-
pelt, hebben wij hierover 
een brief geschreven naar 
minister Vandeurzen met de 
vragen: 
– Hebben onze kinderen dan 
geen recht op weekend of 
vakantie?
– Wat als ouders ouder 
worden en ze hun kinderen 
niet meer naar huis kunnen 
halen?
– Wat als het ons bijvoor-
beeld een paar maanden 
niet lukt en dan weer wel?
Ook de gebruikersraad van 
Sint-Elisabeth Wijchmaal is 
met dezelfde vraag naar de 
minister gegaan.
We hebben onze stem ook 

laten horen in de krant.
Daarop nodigde de minister 4 leden van 
FOVIG uit. 
Op 12 mei, tijdens een gesprek van an-
derhalf uur, garandeerde de minister ons 
dat hij een oplossing wil zoeken voor de 
7/7 opvang. Hij nodigde ons uit voor een 
volgend gesprek in september als de PVF 
budgetten voor iedereen gekend zijn en 
hij een concreter zicht heeft op het to-
tale budget. Verder liet hij weten dat er 
voor woon- en leefkosten nog richtlijnen 
zullen komen. Uitgebreide informatie 
over dit gesprek vindt u op de website 
van FOVIG www.fovig.be  onder nieuws/
nieuwsflash.”

Herwig en Rita, zijn lid van FOVIG 
Limburg. Samen met drie ouders van 
“‘t Weyerke” in Zolder, van de “KIDS” 
in Hasselt, en van Sint-Oda in Overpelt, 
zit Rita voor Limburg in de landelijke 
Raad van Bestuur van FOVIG. Wees er 
van overtuigd dat ze daar de stem van 
Ter Heide horen! 

Ook in FOVIG Limburg worden de nieu-
we regels van nabij opgevolgd. Ouders 
van de verschillende voorzieningen wis-
selen er ervaring en kennis. Op dit ogen-
blik zijn de woon- en leefkosten en de 
zorggarantie 7/7 een actueel thema. 
Die informatie helpt de ouders dan om 
in hun eigen gebruikersraad een goed 
geïnformeerde partner te zijn in de be-
sprekingen met hun directie. 
U hoort hierover later nog meer! 

Rita Jaenen en Herwig Vaes, 
moeder en broer van Barbara Vaes, 
bewoner Berk 1, campus Zonhoven

Woordje van de Gebruikersraad

Gebruikersraad

In april en mei werden in elke woonbuurt oudervergaderingen georganiseerd voor de bewoners die 
vandaag in FAM (volwassenondersteuning) verblijven en daardoor vanaf januari 2017 een persoonsvol-
gend budget, PvB, zullen ontvangen. Tijdens deze uiteenzettingen, waar we heel wat ouders mochten 
verwelkomen, kwam ook een actie vanuit FOVIG aan bod. Deze actie werd mede in gang gezet door 
Rita Jaenen en Herwig Vaes, respectievelijk mama en broer van Barbara Vaes, bewoonster van Berk 1.  
Rita en Herwig vertegenwoordigen in FOVIG de gebruikersraad van Ter Heide. Waarvoor FOVIG staat, hoe 
Rita en Herwig tot deze actie kwamen en welke resultaten zij tot nu haalden, leggen zij u graag uit.     



Vormelingen in Ter Heide

Om 15.00 uur roept Vicaris-generaal E.H. 
Jansen, met de hulp van EH Mathijs, de 
vormelingen en hun familie en vrienden 
samen om met de viering te starten. 
Pastoor Luyten, die jarenlang deze viering 
verzorgde, droeg eveneens zijn steentje bij.
Het bandje, met onder andere de papa 
van Sam, begeleidt de solo artieste Lotte, 
zusje van Sander op de cornet (blaasinstru-
ment).
Sam, Dano, Sander, Charles en Freya zijn 
op hun paasbest en zitten op de eerste 
rij duidelijk te genieten van hun feest. De 
Vicaris-generaal weet tijdens de viering 
de aandacht van iedereen vast te houden 
door telkens wat meer uitleg te geven 
over de teksten en de betekenis van het 
Vormsel. Tijdens de muzikale intermezzo’s 
maakt Charles dankbaar gebruik van de 
ruimte door wat pirouettes te maken en 
mee te dansen met de muziek. De andere 
kinderen, broers, zussen ... helpen fijn 
mee met de viering door te lezen en de 
offerande aan te brengen.
Dan komt de handoplegging en de zalving 
van onze kinderen. E.H. Jansen gaat van 
kind naar kind terwijl hij het sacrament toe-

dient door de beide handen op hun hoofd 
te leggen terwijl hij de Heilige Geest vraagt 
om neer te dalen op hen. De vrijwillige fo-
tograaf zorgt er ongewild voor dat één van 
de kinderen zelfs 3 keer de handoplegging 
krijgt. Het fototoestel weigert even dienst 
en doet het dan uiteindelijk toch weer.
De feestelijke viering wordt nog afgeslo-
ten door een drum solo van Félix, broer 
van Charles. De stoelen gaan aan de kant, 
het luchtkasteel kruipt recht, de schoenen 
van de kinderen gaan uit en de mama’s, 
papa’s, oma’s, opa’s en iedereen schuiven 

aan aan de feesttafeltjes voor een drankje 
en vele lekkere hapjes verzorgd door en-
kele vrijwilligers van Ter Heide. Eén van de 
mama’s heeft ook een heerlijke taart ge-
bakken waar we allemaal van smullen.
Het was een fijne namiddag met het ideale 
kader voor onze gasten. Zo krijgen ook zij 
de mogelijkheid om in een aangepast 
kader hun communiefeest te vieren.

Mark en Marika Kaelen-Vanlingen, ouders 
van Charles Kaelen, bewoner Meers 3, 
campus Borgloon

Ongelooflijk dat onze zoon al zover is om gevormd te worden. Op 23 april 2016 komen we kort na de 
middag aan in Zonhoven in de grote zaal. De zaal is omgetoverd tot een kleurrijke feestlocatie met 
versierde tafels, ballonnen en het bandje dat alvast wat inoefent.  Als we doorheen de zaal lopen, ko-
men we terecht in de voor de gelegenheid opgezette kerk met vooraan de feesttafel voor de viering. De 
locatie is de dag voordien zorgvuldig aangekleed door enkele ouders en personeel van Ter Heide die duidelijk 
feestelijk geïnspireerd waren. Ze kregen de nodige hulp van buitenaf met gratis aangeboden ballonnen.

Sprokkelnieuws
Beauty en Légume
We kenden dit onafscheidelijke duo al enkele jaren door hun aanwezig-
heid op onze jaarlijkse dierendag. Nu kunnen we de pony  “Beauty” 
en de ezel “Légume” elke dag bewonderen in de paardenweide van 
Ter Heide campus Zonhoven. Hun vorige eigenaar zocht een nieuwe en 
warme thuis voor de dieren. En waar kunnen ze dan beter zijn dan bij de 
gasten van Ter Heide? Het zijn beide zeer rustige en zachtmoedige dieren 
die graag gestreeld worden.

Allen daarheen zou ik zeggen!

Campusnieuws Genk
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Een gezellige vrijwilligersviering ...  

Ruim twee maanden voor datum werden 
contacten gelegd met het Dennenhof, 
reserveerden wij een mooie ruimte met 
koffie en taart voor ongeveer 30 personen, 
bewoners, vrijwilligers en medewerkers.
De weken voordien keken we dagelijks op 
de weerradar en zagen niet veel goeds ... 
laat het nu net de week worden van storm, 
hagel en véél regen! (aprilse grillen).
Het werd dus ‘Plan B’: met busjes en au-
to’s naar Bokrijk. Alles werd geregeld, 

leefgroepmedewerkers op de hoogte 
gebracht, bewoners klaargemaakt ... en 
wachten op de vrijwilligers. 
In het begin een beetje - maar later steeds 
erger - ongerust over de onmogelijkheid 
om het Dennenhof telefonisch te contac-
teren en het ontbreken van enige reactie 
vanwege hen, togen wij ‘s middags nog 
naar Bokrijk.  
Groot was onze verbazing toen bleek dat 
het Dennenhof helemaal niet zou openen! 

Ditmaal plan C met een grote C uit de kast 
getoverd: we konden in het Koetshuis te-
recht, waar we nog vlug de tafels van de 
voorgaande gasten hielpen opruimen!
Uiteindelijk werd het nog een gezellige na-
middag, was iedereen tevreden en geno-
ten alle aanwezigen van de lekkere trakta-
tie. Vrijwilligers en medewerkers keuvelden 
onder elkaar, iedereen nam het moment te 
baat om elkaar wat beter te leren kennen. 
Rik Spaepen was eveneens van de partij en 
schoot een aantal beelden voor het uitge-
breide ‘Ter Heide archief’!
Bovendien kregen de vrijwilligers nog een 
kleine attentie vanwege de bewoners, als 
dank voor de extra activiteiten, de extra 
aandacht en verwennerij die zij van de vrij-
willigers ontvangen. 
Jullie zijn gewoonweg TOP!

Hilde Kubben, verantwoordelijke 
stagebeleid en externe communicatie 
en Hilde Steegmans, activerings-
coördinator campus Genk

Zoals voorgaande jaren planden we de dag van de vrijwilligersviering een beetje verder in het 
voorjaar, in de hoop op een mooi lenteweertje te kunnen rekenen. Wij prikten de datum 26 april 
2016, verstuurden de uitnodigingen en bereidden de activiteit voor. Het moest dit jaar weer iets 
origineels zijn: een rolstoelfietsuitstap, met verrassingstussenstopplaatsen, richting Bokrijk.

‘De Jokers’ vertrokken vol goede moed 

Een laatste afscheidswoord, goede raad, 
een laatste knuffel, een lach en soms een 
traantje ... en daar gingen ze, uitgewuifd 
door een delegatie trouwe fans, familie, 
bewoners en medewerkers.
Wij verheugen ons al op de verslagen die 
bijna dagelijks worden verzonden om ie-
dereen op de hoogte te houden van hun 
belevenissen. De verhalen bij terugkeer 
doen ons er niet aan twijfelen dat deze 
wielerclub de zware inspanningen van 
deze 10de grote fietstocht niet alleen 

leveren vanuit hun hart voor Ter Heide, 
maar ook vanwege de super-groepssfeer 
en de bijzondere ervaringen 
die zij samen delen. 
Bij het ter perse gaan van 
deze editie van Ter Heide 
nieuws waren de fietsers 
nog niet terug van hun tocht 
naar Pointe St.-Mathieu in 
Bretagne.

Wordt vervolgd ...

Hilde Kubben, verantwoordelijke 
stagebeleid en externe communicatie

Op maandag 6 juni 2016 om 9.00 uur ’s morgens verzamelden de leden van Wielerclub De Jokers 
in Ter Heide Genk voor de zegening van de fietsers en rijwielen.  Dit ritueel vormt traditioneel 
de officiële start van elke grote fietstocht van De Jokers.



Campusnieuws Genk

PLOT-for-life

Toen ik, Mirjam Melki, van dit concept 
hoorde, was ik meteen enthousiast en 
had ook al een goed doel voor ogen: Ter 
Heide Genk. We zitten in Genk voor de 
opleiding fotografie en wat zou er nu 
mooier zijn dan een initiatief in deze 

gemeente te steunen? Dit vonden mijn 
collega’s ook een goed idee. Via allerlei 
acties zoals wafelverkoop, soepverkoop, 
... verzamelden we een mooi bedrag om 
onze goede doelen te sponsoren.
Naast onze inzet voor een goed doel via 

sponso rac t i e s 
kregen we ook 
de opdracht om 
ergens vrijwil-
ligerswerk te 
gaan doen. Dit 
was voor mij een 
kans om me nog 
eens in te zetten 
voor Ter Heide. In 
mijn vorige op-
leiding heb ik al 
stage gedaan in 

Ter Heide en dit was de ideale kans om 
nog eens als opvoedster in een leefgroep 
te werken. En voor ik het wist stond ik in 
Huis 1. Het was een leuke ervaring en ik 
heb er echt van genoten. Het enige, dat 
ik jammer vond, was dat ik niet een hele 
dag kon meedraaien omwille van mijn 
drukke opleiding. Maar ik heb genoten 
van het moment en voelde mij ook echt 
welkom! In Huis 1 werd mij ook verteld 
hoe Ter Heide aan het groeien is en allerlei 
stappen aan het ondernemen is om een 
nog betere ondersteuning aan de bewo-
ners te kunnen aanbieden.
Dit deed mij alleen maar beseffen dat we 
geen beter doel hadden kunnen kiezen!
Bedankt Ter Heide voor deze ervaring!

Mirjam Melki

Elk jaar zet de politieschool te Genk zich in voor het goede doel. Dit gaat al enkele jaren door 
onder de naam PLOT-for-life. Ook dit jaar besloten de hoofdinspecteurs en inspecteurs hier verder 
mee te gaan. Al snel was er een comité gevormd dat zich wilde inzetten voor het goede doel.

Huis 10 houdt op met bestaan.
We zullen elk een andere weg inslaan. 
We worden allemaal mama’s en papa van andere kinderen, 
het zal ons nog lang nazinderen ... 
We hebben gelachen, gehuild, gewerkt, gespeeld, ...
kortom lief en leed gedeeld!
Huis 10 ... zo’n apart en gezellig huis. 
Voor iedereen een tweede thuis ...
Iedereen was altijd daar,
ze wisten ... de koffie staat klaar!
Lieve kids van Huis 10,
wat hebben we jullie graag gezien ...
Bij ’t begin van onze dienst ...
Jullie lach ...
En het was weer een fantastisch leuke dag!
Lieve Jo, Bo, Hasan, Talat, Jaan, Tuomas, Joey, 
Kenzo en Mauro  ...
Heel veel succes op jullie nieuwe plekkie,
het wordt vast een super leuk stekkie ...
Het afscheid is nu gekomen, 
de tranen zullen stromen ...
We gaan elk naar onze nieuwe job,

maar maken zeker eens een tussenstop ...
Huis 10 blijft eeuwig in ons hart, 
vooruit ... we zijn klaar voor een nieuwe start!

IF YOU’RE BRAVE TO SAY “GOODBYE”
LIFE WILL REWARD YOU WITH A NEW “HELLO”

Denis, Carine V., Carine M., Inge, Thea, Myriam, 
Magda, Carola en Cindy

Afscheid van Huis 10



Campusnieuws Genk

7

Het mooiste moment ... met Janne

Ik wist dat Janne al jaren in Ter Heide ver-
blijft. Tot de dag dat ik besloot om toe-
stemming te vragen aan de ouders om 
een fotoreportage van haar te maken 
had ik eigenlijk zo goed als geen idee wat 
het leven, met een kind dat anders was, 
inhield. Mijn enthousiasme was groot 
toen beide ouders helemaal geen be-
zwaar hadden om mij een tipje van deze 
sluier te laten oplichten. Ik wil in mijn do-
cumentaire een beeld schetsen van het 
leven met een dochter als Janne. Ik wil 
aantonen dat er naast de vele moeilijke 
momenten ook momenten van geluk 
zijn, hoe klein dan ook, maar daarom niet 
minder intens.
Ik heb me nooit gerealiseerd hoe het is als 
je kind 24 uur per dag zorg nodig heeft 
en dat 7 dagen op 7. Ik heb ook nooit stil 
gestaan bij de lijdensweg van de onder-
zoeken, de onzekerheden, het verdriet, de 
hoop en de frustraties dat een gezin moet 
doorstaan tot het vermoeden bevestigd 
wordt ...  Maar het leven gaat door en er 
wordt naar de beste oplossing gezocht.

In Ter Heide heeft Janne een 2de thuis 
gevonden. In ‘het huisje’ waar Janne ver-
blijft, krijgt ze professionele verzorging 
van geëngageerde opvoeders die de kin-
deren met respect behandelen. Alhoewel 
ik mij - alleen met mijn camera - in eerste 
instantie een beetje ongemakkelijk voel-
de tussen de bewoners van ‘het huisje’ 
veranderde dit snel. Het zien van de inter-
actie van de opvoeders met de kinderen 
deed mij beseffen dat deze kinderen veel 
meer gevoelens en emotie hadden dan 
ik had kunnen vermoeden. Het meest 
intense moment dat ik mocht meema-
ken was het pure geluk van Janne toen 
haar ouders haar kwamen halen om het 
weekend thuis door te brengen. Nooit 
heb ik een enthousiastere blik in haar 
ogen gezien. Praten kan ze niet, maar ze 
maakt wel geluidjes, waarschijnlijk enkel 
te begrijpen door de mensen die haar 
dagdagelijks verzorgen en vanzelfspre-
kend door haar ouders. 
Stilletjes pols ik bij Sandra, de vriendelijke 
opvoedster van dienst dat weekend, naar 

de weekends van de andere kinderen. De 
meeste kinderen worden op regelmatige 
basis door de ouders opgehaald, voor de 
anderen “spelen wij op dat moment een 
beetje mama en papa”.
Janne vertoeft vaak thuis en wordt daar 
enorm in de watjes gelegd. Haar ouders 
betrekken haar volop in het dagelijkse 
leven waar zij, op de momenten dat ze 
thuis is, centraal staat. Alhoewel Janne 
zeer graag in haar eigen leefwereldje ver-
toeft met puzzelstukjes en blokkendoos-
jes, geniet ze in het weekend volop van al 
het moois wat het leven te bieden heeft. 
Ze mag af en toe op een pony rijden en 
geniet als geen ander van de sidecar van 
de moto van papa, speciaal voor haar ge-
maakt!
Je ziet haar genieten van die kleine mooie 
momentjes in het leven, die een glimlach 
op ons gezicht toveren.  Kleine geneugten, 
waar wij niet langer bij stilstaan, omdat ze 
in onze ogen zo gewoon zijn geworden ...

Michèle De Meersman

Het was in het kader van een opdracht voor de fotografieschool dat ik in Ter Heide terecht kwam. In 
het 3de jaar van de opleiding is het maken van een sociale documentaire één van de vele opdrachten. 
In deze documentaire draait alles om de visie van de fotograaf op de werkelijkheid, want er zijn altijd 
meerdere manieren van kijken naar de werkelijkheid. Samen met 25 sportieve dames ben ik lid van een 
damesfietsclub. Het zijn één voor één toffe madammen en ze hebben allemaal verschillende verhalen. 
Maar één van deze dames verdient van mij toch wel een bloemetje en dat is de mama van Janne.



Bezoek aan de brandweer van Hasselt

Zo gingen we door een web van verschil-
lende brandweerwagens en ambulances 
waar we dan ook een kijkje in mochten 
nemen. De leerlingen mochten op 
een brancard liggen en keken hoe 
hun hart klopte aan de hand van een 
meetinstrument. 
Een demonstratie hoe brandweerman-
nen super snel naar beneden komen 
via de paal hebben we ook mogen 
zien. Hierna werden de leerlingen 
helemaal uitgedost als stoere brand-
weermannen. 
Ze mochten spuiten met de waterslang 
zoals in het echt, geweldig! Maar toen 
lieten ze de sirene horen van de brand-
weerwagen ... Waw! 
Wat een geluid, snel die oren toe hou-
den! De leerlingen waren geboeid van 
het begin tot het einde. 
Ze keken een film en maakten een teke-

ning om af te geven aan de brand-
weermannen. 
Zo kregen ze op hun beurt ook een 
verrassing. 
Als afsluiter van de leerlingendag 

hebben we samen een lekker ijsje ge-
geten.

Jill Schampaert,
leerkracht wijkschool De Wissel

Op dinsdag 10 mei ’16 hebben we de leerlingen van woonbuurt Heuvel verwend met een bezoek 
aan de brandweer. We werden verwelkomd door enthousiaste brandweermannen die ons gedu-
rende de ganse dag gingen begeleiden. 

Om 10 uur stipt geven de kinderen van 
Oase met hun begeleiders het start-
schot. Bellenblazen, eendjes vangen, 
krijten, regendouche en hindernis-
senparcours en als slot een ijsje eten 

stonden op het programma. 
Namiddag was het de beurt aan de 
jongeren van de Heuvel en zij slaag-
den ook met glans voor de proeven! 
Er heerste een fijne sfeer, er was tijd 

voor een leuke babbel en er waren 
vele lachende gezichten! 

Ilse Maes,
leerkracht wijkschool De Wissel

Donderdagochtend 19 mei, Ter Heide Genk blaakt onder een stralende zon en de leerkrachten van 
het BuSO lopen over het terrein en maken alles klaar voor de jaarlijkse lentezoektocht. 

Lentezoektocht Genk



Voel je rijk 

Het initiatief kwam van een groepje ge-
motiveerde leerlingen en leerkrachten 
die maar al te graag hun kennis over 
alle doelgroepen in de toerismewe-
reld wilden uitbreiden. U vraagt zich 
nu waarschijnlijk af waar ik het over 
heb? 
Ik heb het over de dag waarop de be-
woners van Ter Heide hun zintuigen 
op een andere manier hebben leren 
gebruiken. Het voelen, proeven, rui-
ken en horen hebben ze nog nooit 
op deze manier ervaren. Dit allemaal 
dankzij 4 standjes die door de leer-
lingen van toerisme uit Herk-de-Stad 
werden bediend. 
Het eerste standje, ‘zandstrand’, was 
bedoeld om de bewoners een dag op 
het strand te laten beleven. De stand 
was uitgerust met parasols, ligzetels, 
zandbakken en zelfs echte visjes. Een 
aantal bewoners maakten zandkas-
telen, terwijl een ander groepje keek 
hoe de visjes rondzwommen in het 
water. Sommige bewoners droomden 
zelfs weg bij het horen van de muziek 
die perfect paste bij het thema of luis-
terden naar de ruisende golven via een 
prachtige grote schelp. Het weer zat 
ons ook enorm mee voor een dagje 
aan het strand.
Na het maken van een kleine bos-
wandeling, kwam de groep aan bij 
de ‘bosstand’ die versierd werd met 
verschillende elementen uit het bos. 
Hier konden de bewoners hun crea-
tiviteit uiten door kartonnen bomen 
prachtig te beplakken met deze ele-
menten terwijl de begeleiders van de 
stand, gekleed in hun honden- en vos-
senpakje, hen begeleidden. Mijn hart 
smolt weg toen ik een zoentje kreeg 
van een bewoner omdat ik hem zijn 
zelfgemaakte boom meegaf. Ze heb-
ben gesmuld van walnoten, geroken 
aan dennentakjes en de textuur ervan 
leren kennen. 

Na het volgende stuk-
je wandeling, stonden 
de begeleiders van de 
‘dansstand’ de bewo-
ners al op te wachten. 
Hier werd iedereen 
betrokken in de ver-
schillende muziek- en 
dansstijlen van over 
de hele wereld, tevens 
aangeduid op een gro-
te wereldkaart. Leuk 
en leerrijk. De bewo-
ners hebben genoten 
van hun zelfgemaakte 
muziek en van de sfeer die de begelei-
ders brachten in hun dansrokjes. 
Het einde van deze voelrijke dag 
kwam na het vierde standje, de ‘ge-
steentestand’, waar voelen centraal 
stond. Elke bewoner kon voelen aan 
verschillende soorten gesteenten -  
zand, stenen, keien en ook klei - en ze 
zo van elkaar onderscheiden. Hun ge-
laatsuitdrukkingen bij het voelen van 
deze vreemde texturen is iets om nooit 
te vergeten. 
Deze geslaagde dag was voor zowel de 
bewoners van Ter Heide, als de leerlin-
gen en leerkrachten van toerisme uit 

Herk-de-Stad een unieke ervaring die 
zeker voor herhaling vatbaar is. Als 
leerlingen hebben we ervan genoten 
om zoveel geweldige personen te le-
ren kennen. Ik zal niet vergeten hoe 
fijn het voelde om de bewoners van 
Ter Heide een lach op hun gezicht te 
toveren zoals ongetwijfeld hun bege-
leiders dagelijks doen.

Moira Mini, leerling 6 toerisme, 
Herk-de-Stad
Begeleidende studenten: 
Philippe, Elisabeth, Xena, Scheyenne, 
Lode, Daphne, Klaartje, Vanille, Femke, 
Daan, Hanne, Julie en Daniëlla. 

Op 26 mei 2016 werd door de leerlingen van 4, 5 en 6 toerisme een ‘voelrijke’ dag georganiseerd voor 
de bewoners van Ter Heide. Dit gebeurde door middel van een boswandeling waar verschillende acti-
viteiten plaatsvonden die de zintuigen van iedereen versterkten en iedereen plezier brachten.

Campusnieuws Genk
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Ven 3 op uitstap naar Benjalien

“Wij kregen een cadeaubon van de 
ouders van Thomas Vanesser, voor zijn 
21ste verjaardag, om samen met onze 
gasten naar Benjalien te gaan. Het was 
een heel leuke dag, de kinderen hebben 
er écht van genoten. We namen zelf eten 
mee om ‘s middags op te warmen en ge-
zellig buiten in het zonnetje op te eten, 
nadat we lekker hadden gesnoezeld op 
het waterbed en in de jacuzzi.
Deze geweldige dag vloog om! Werkelijk 
voor herhaling vatbaar!” (stille hint...?!)

Dorien Schepers en de gasten en mede-
werkers van Ven 3

Kinderdagverblijf Ven 3 ging met een aantal gasten op daguitstap naar Benjalien in Ham.  Zij vonden 
deze locatie zo ideaal als bestemming voor een dagtocht dat zij dit met anderen wilden delen. 
De snoezel-wellness is op zijn best met groepjes van 4 à 5 personen.

Benjalien
Diegenen die Benjalien niet kennen: De vzw Benjalien – de naam is een samentrekking van Benjamin en Annelien, de kinderen van 
Martine Dekelver en Rudy Hendrickx. Dochter Annelien heeft een zware verstandelijk-motorische beperking. Benjalien is een klein-
schalige dagopvang annex snoezel en wellness voor personen met een beperking, om samen met hun begeleiding te genieten.
“We bieden plaats aan zes personen met een beperking. Je kunt inschrijven voor een week of je kan kiezen om één dag te komen. We 
werken van maandag tot zaterdag. Wij hebben geen personeel. Het is de bedoeling dat elke deelnemer zelf zijn assistent meebrengt. 
De assistenten maken samen met hun gast een weekprogramma. In ons bijgebouw hebben we een snoezel- en wellnessruimte met 
onder meer een jacuzzi, een trilzetel, een waterbed, zitzakken, geur- en lichteffecten en aangepaste muziek.”
Meer info en reservatie: Geneberg 15 (ingang via Mezenstraat), 3945 Ham.
benjalien@telenet.be, 0476-46.00.16. www.benjalien.be (of Facebookpagina Benjalien vzw).

Sprokkelnieuws
Kroningsfeesten Tongeren
In 1999 streken we met Ter Heide campus Henisberg in Tongeren neer. 
Voor wie Tongeren kent, weet dat we dit jaar aan onze derde Kronings-
feesten zitten. Om de zeven jaar trekt de grootste Mariaprocessie van 
het land door de oudste stad van België. Bij publiek toegankelijke ge-
bouwen, maar ook evenementen, vragen wij namens personen met een 
beperking, aandacht voor toegankelijkheid. De adviesraad voor perso-
nen met een beperking heeft er mee voor gezorgd dat op de website 
een map verschijnt ‘personen met een handicap’, waarop wordt aange-
geven welke faciliteiten de organisatie voorziet voor personen met een 
beperking.  De feestelijkheden hebben plaats van 03 tot 10 juli 2016.

http://www.kroningsfeesten.be/
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Gewekt worden en weten dat het geen gewoon dagje 
zou worden,
Toch een zalig gevoel ... al glimlachend groette ik de 
opvoedster “morgen”.
Gewassen en geschoren, de mooiste kleren aan ...
Er kon helemaal niks misgaan!

Een stevig ontbijt, de rugzak gepakt en een “jow” tot 
maandag,
Was voor mij het teken: we zijn weg en genieten mag.
De trein wachtte ons al op, vol ongeduld riep ik “kom-
me komme”,
En ja hoor, die van de NMBS lieten ons niet van den 
domme.

Genietend op de trein, kwam de bestemming snel kortbij,
Oh jee wat was ik toch blij met iedereen aan mijn zij.
Ja hoor, al mijn vriendjes van Eik 3 gingen mee, 
Sommigen met de trein, anderen met de bus ... allen 
naar zee.
Volgens Esmé gingen we naar “oma Fabiola”, die gekke mie,
Villa Euphorbia was the place to be!

Lekker eten “frieten”, “choco”, “koffie” ... 
alles erop en eraan,
Zelfs een dagje Plopsaland liet ik me niet ontgaan.
Al was ik toeschouwer voor al dat leuks en gezoef,
Bij het kampioenencafé dronken we niet op de poef.

Dagje trammen naar Oostende voor een heerlijk hapje,
Dat zag ik zeker zitten, maar dat snap je.
’s Avonds genieten van de gezelligheid onder de 
collega’s tot middernacht,
Want slapen in een kamer is niets voor mij, wat had je 
gedacht.
Ook de andere negen bewoners genoten op hun manier,
Een wandeling, een snoezelbadje of iets gaan eten,
We gaan deze vier dagen niet snel vergeten!

Daarom dikke zoen van ons allen,
Jullie hebben ons weekend laten knallen!

Een bewoner van Eik 3, campus Zonhoven

“jow” tot maandag

Het ei van Jos en Fabienne Peeters

Zo gezegd, zo gedaan. Het 
paasei veranderde van eigenaar. 
Maar vooraleer het ei vakkundig 
in stukken werd gedaan, toch 
nog even wat fotootjes geno-
men zodat dit prachtige ei en 
zijn gulle gever voor altijd ver-
eeuwigd zouden worden.
Maar wie is Jos Peeters? Naast 
de schenker van het ei, is Jos ook 
nog vrijwilliger in Ter Heide. Elke 
woensdag is Jos trouw op post 
om, samen met een fijne groep 
van 10 vrijwilligers, met onze 

bewoners te gaan fietsen. Jos is 
de vaste fietser voor woonbuurt 
Linde. Naast de zorg voor zijn 
100-jarige vader heeft Jos ook 
een dochtertje met een handi-
cap, Fabienne, die school loopt 
in Wijchmaal. 
Uit zééééér goede bron (mezelf) 
heb ik vernomen dat het ei su-
bliem lekker was. Bedankt klok-
ken, bedankt Jos en Fabienne!

Tony Antheunis, activerings-
coördinator campus Zonhoven

Wat doet een mens met een chocolade paasei van 8 kg? “Men schenkt het aan Ter Heide!” Dat is 
wat Jos Peeters, vrijwilliger in Ter Heide Zonhoven, moet gedacht hebben toen zijn dochter een 
reuze paasei van Leonidas had gewonnen. 



Pensioenviering Rita Clerix

Rita zou normaal om 10.30 uur aan haar 
late shift beginnen maar we hadden haar 
een sms gestuurd dat we geen bus had-
den en dat ze maar gewoon om 13.00 
uur moest beginnen zoals gewoonlijk.
Nietsvermoedend (?) kwam ze Woning 
43 binnen en daar stonden wij dan in vol 
ornaat haar op te wachten. Was ze ver-
rast omdat we alles mooi versierd had-
den omwille van de verwelkoming of 
omdat we allemaal zo opgekleed waren 
alsof we naar een koninklijke receptie 
moesten gaan? Ik vermoed het laatste.
Na een korte receptie kwamen de andere 
collega’s en bewoners haar om 13.00 uur 
proficiat wensen. Na 2 dozen Kleenexkes 
denk ik wel dat Rita het leuk vond, de 
derde doos had ik verstopt anders had-
den we er geen meer !
Om 15.00 uur hadden we natuurlijk haar 
halve trouwboek, kinderen en kleinkin-

deren ook uitgeno-
digd om op de vlaai 
te komen. Ook dat 
was een verrassing!
Om alles daarna in 
intieme sfeer af te 
sluiten zijn we met 
ons vijven ‘s avonds 
nog gaan uit eten 
in Cuisine D’été in 
Zonhoven. 
Na een lekker 3-gan-
gen menu en de no-
dige anekdotes en 
lachsalvo’s hebben 
we de avond afgesloten met een 
koffietje en de rekening natuurlijk.
Rita, bedankt voor de vele jaren die je 
aan onze zijde hebt gestaan en maak 
je nu maar klaar om te genieten van 
je fietstochten, vrije tijd, wandelingen, 

meer tijd doorbrengen met je naasten, 
enz. enz...
Rita, we gaan je missen!

Collega’s en bewoners van Woning 43, 
woonbuurt Woonerf, Zonhoven

17 maart 2016 had Woning 43 een verrassing in petto voor één van de collega’s. Onze Rita zou eind 
april met pensioen gaan en dat konden we toch niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Eerst werd er 
druk gezocht naar een gepaste datum en daarna vlogen de ideeën voor het feestje ons rond de oren. 
Na korte - maar zeer vruchtbare - brainstormmomenten tussen de soep en de patatten stond ons feest-
concept binnen de 2 dagen op poten. Van organisatietalent gesproken ...!

Campusnieuws Zonhoven
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Onverwacht bezoek ten huize Feront

Naar oude gewoonte doen we, Georges 
en ikzelf, na ons eetmaal een middagdut-
je! Eerst wat lezen, steeds met muziek op 
de achtergrond. We waren net ingedom-
meld toen plots de deurbel ging! Onze 
eerste reactie was: wie belt er nu? 
Georges, mijn man, deed open. En wie 
stond daar? Viviane, opvoedster van Linde 
1. “Is er geen belet?” riep ze. “Natuur-
lijk niet, kom binnen”. Van verbazing be-
komen zag ik toen de Ford-auto met de 
handtekeningen op de oprit staan. Plots 
spookte het door mijn hoofd, dat ik geen 
taart had. Onze Edith kwam tevoorschijn 
met nog twee andere jongens, Erasmo en 
Domenico gevolgd door Filip, opvoeder en 
chauffeur van dienst. Te mooi om waar te 

zijn! Edith keek wat onwennig, niet we-
tende wat er allemaal rondom haar ge-
beurde. Nadat iedereen zich een plaatsje 
had gezocht, kreeg Erasmo de piano in de 
gaten en heel beleefd vroeg hij of Georges 
wat piano zou spelen. Dat konden we niet 
weigeren. Rond de tafel met een kop kof-
fie en wafeltjes bracht papa Georges een 
muziekserenade! De jongens waren in 
hun nopjes! Erasmo deed volop mee met 
het ritme van de muziek. Uit dankbaarheid 
kreeg Georges een dikke kus van Erasmo. 
Filip deed ons met zijn gevatte uitspraak-
jes bulderen van het lachen! Viviane hield 
alles in de gaten en nam de nodige foto’s.
Het was zo een fijne bedoening. Heerlijk! 
Ik stond waarlijk perplex. Uniek en zeker 

voor herhaling vatbaar. Gelukkig en dank-
baar dat het een speciale namiddag was 
geweest, ging de jarige welgezind naar 
haar thuis.

Lea Agten, mama van Edith Feront,
bewoner Linde 1, campus Zonhoven

Woensdag 6 april 2016 was een mooie lentedag, tevens de verjaardag van onze dochter Edith, 
woonachtig op de campus Zonhoven, in Linde 1



Na een vlotte rit kwamen we aan in ons 
huis. De eerste indruk was positief, een 
mooi groot verzorgd huis net tegenover 
een tramhalte.
Toen we het huis betraden was het net 
alsof we in een spiegelpaleis waren te-
rechtgekomen. Zoveel grote spiegelwan-
den heb ik zelden gezien in een huis. 
Onze Apostel kon zijn geluk niet op, nu 
zag hij zichzelf overal op eender welk 
moment. Frans vond het nodig om ei zo 
na een spiegel aan redelijke snelheid van 
kortbij te moeten zien. Gelukkig zag hij 
in dat hij er toch niet doorheen kon wan-
delen.
De weerman had niet zo mooi weer voor-
speld en dat zullen we geweten hebben. 
Een ijskoude wind zorgde ervoor dat we 
beseften dat we niet in het zuiden van 
Europa zaten! 

In deze week hebben we de 4 seizoenen 
allemaal gehad: regen, wind, hagel, volle 
zon; jaja Belgisch weer op zijn best.
Toch zijn we erin geslaagd om op geen 
enkel moment nat te worden.
Na de vele wandelingen gingen we tel-
kens een lekker koffietje drinken en hier 
en daar zelfs een pannenkoek of een 
stukje warme appeltaart eten. Heerlijk 
smullen met zicht op onze Noordzee ... 
”vakantie” riep Peter telkens! 
Na deze verwennerijen lieten we onze 
benen weer het werk doen en dan trok 
onze Walter kop, zoals in het wieler-
peloton. Tommeke Boonen had zeker 
niet kunnen volgen! 
Aangezien er minder scholen en volk 
was aan zee konden we ook veel meer 
de tram gebruiken om andere badsteden 
te bezoeken. Ook eens leuk. De mannen 

zaten rustig aan het raampje en konden 
alles eens lekker observeren.

Maar ja, aan alle mooie liedjes komt een 
eind en vrijdag keerden we terug naar 
huis. Doordat de buschauffeur al enkele 
uren had gereden, moest er nog een 
korte pauze worden ingelast aan een 
tankstation. 
Dit was weer een uitgelezen kans om de 
beentjes te strekken en een koffietje te 
gaan drinken.
Hierna was het toch tijd om terug op 
Ter Heide te zijn, de mannen misten 
hun eigen bed, zetel en plekje in de leef-
groep. Het was weer een geslaagd leuk 
kamp en dat er nog vele mogen volgen ...

Het team van Woning 43, woonbuurt 
Woonerf, campus Zonhoven

Na een 2 à 3 weken durende voorbereiding mochten we weer op kamp naar zee met Woning 43. 
25 april was D-day op Ter Heide en de zon was ‘s morgens ook uitgenodigd. Met veel gesleur van koffers 
was de bus op vrij korte tijd gevuld en klaar om te vertrekken richting Koksijde. Onze bewoners waren zo 
gehaast om te vertrekken dat ze als eerste in de bus zaten. De toon was gezet ... de bus was van ons.

Het kamp van Woning 43

Sprokkelnieuws
Was het nu ... 30, 40, 50, 60 of 70? 
Het zou inderdaad over muziek of een fuif kunnen gaan maar hier bij ons op Spar 1 ... gaat het over verjaardagen. 
Inderdaad, dit jaar stellen we ons de vraag ... wie wordt er nu weer juist 30, 40, 50, 60 of 70? Elke dag en in elke leef-
groep worden er dagelijks wel verjaardagen gevierd ... en maar goed!  Niets zo gezellig als de jarige even in de bloemetjes te 
zetten en wat feest te vieren. Tot zover niets speciaals, maar wat als bijna de helft van de bewoners een ‘nieuwe voordeur’ krijgt? 
Dat is bij ons dus dit jaar aan de orde ...Zonder gemor en zorgen over dat ‘andere cijfertje vooraan’ wordt Elke 30, Sofie 40, Eddy 
50, Guy 60 en Anita 70 jaar! Dus ... waar is dat feestje? Hieeeeeer op Spar 1 is dat feestje!!!!

Proficiat!
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Foto 1

Ter Heide Happening
 in campus Zonhoven

Een greep uit het programma: fiets-
tochten (20-40-60-75 km) inclusief rol-
stoelfietsen, motortoertocht 180 km, 
wandeltocht, G-voetbal, openlucht-
zaalvoetbal, kinderanimatie zoals een 
springkasteel en grimeerstand ...een 
waar familie-evenement.
Chapeau voor de voetballers, ondanks 
momenten van stromende regen speel-
den zij moedig verder. Er waren er zelfs 
bij die beweerden bij regenweer nog 
béter te spelen...
Ons namiddagprogramma werd gevuld 
met demonstraties van: G-karate, G-
turnen, vrij podium met optredens van 

onze bewoners & verrassingsacts en 
optredens van o.a.: de Cosmo Dance 
Company, turnkring “Olympia”.
De rolstoeldansers van woonbuurt Spar-
Berk brachten een aantal prachtige 
nummers, waar zowel de deelnemers 
als het publiek plezier aan beleefden.
Onze eigen ‘Romeo’s’ stalen natuurlijk 
de show met een nieuw repertoire!
Er was doorlopend de mogelijkheid om 
iets uit het vuistje te eten: frietjes & ham-
burgers, hotdogs, pannenkoeken, ...
Natuurlijk hoorde daar een pintje, iets 
fris of een tas koffie met een stuk taart 
bij.

Ook dit jaar voorzagen we een barbecue 
voor iedereen die zin had in een lekker 
stuk vlees van de grill, met een uitge-
breid vers groenten- en sauzenbuffet.

Was het succes van Ter Heide Happening 
te wijten aan het prachtig concept, de 
enthousiaste deelnemers of de mooie 
locatie ...?
Aan het weer kon het niet liggen, want 
dit liet ons deze ‘zon’dag letterlijk in de 
steek!

Hilde Kubben, verantwoordelijke 
stagebeleid en externe communicatie

Zondag 22 mei 2016 was het de 20ste keer dat de Ter Heide Happening doorging op het terrein van 
campus Zonhoven. Tijdens dit feestelijk en sportief evenement schonk men - nog meer dan voor-
gaande jaren - aandacht aan G-sport.
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20 jaar Ter Heide Brikhof
Gesprek met Gerda Geyzen-Pierlet, moeder van Magali, voorzitter stuurgroep ouderwerking Brik-
hof en aanwezig vanaf het eerste uur.

In 1996 trokken jullie vanuit de gro-
te instelling Ter Heide Genk naar de 
kleinschalige vestiging in Brikhof 
Hoepertingen. Hoe heb jij dat er-
varen?  Voor jullie was het ook een 
verhuis van je dochter Magali dich-
ter bij huis ... ?
Het was een verademing om met een 
kleine groep in een huiselijke context 
een nieuwe thuis voor onze kinderen te 
kunnen opzetten. De kleine huizen in 
een wijk in de straat waren vernieuwend 
tegenover de leefgroepen in de grote 
instelling verscholen in het bos. Het feit 
dat ons kind dichter bij huis haar tweede 
thuis gevonden had, was voor ons alvast 
een prettig vooruitzicht, we zouden haar 
veel gemakkelijker kunnen ophalen, be-
zoeken ... 

In Brikhof is Ter Heide als huizen in 
de straat in een woonwijk ingepland 
in het dorp Hoepertingen. 
We hadden de chance dat we José Lux 
hadden. De moeder van Lies was van 
Hoepertingen en ze was de perfecte 
gastvrouw die voor de nieuwe bijzondere 
bewoners en hun begeleiders waarmee 
we in de dorpsgemeenschap binnen 
kwamen, deuren deed open gaan. Buren 
kwamen toen samen en zetten zich mee 
in om activiteiten te organiseren. Con-
tacten met o.m. Pattondrivers, Gotemse 
stratenloop, ... zijn toen gelegd. Een 
figuur als wijlen Freddy Feytons zette 
met enthousiasme mee zijn schouders 
onder dit nieuwe project.

Ter Heide Brikhof is altijd bijzonder 
geweest. Heb je in die 20 jaar een 
evolutie gemerkt?
Ja, Brikhof heeft altijd een eigenheid 
gehad. Maar waar we 20 jaar geleden 
gestart zijn met een groep sterk betrok-
ken ouders, haken nu sommige ouders 
af omwille van hun leeftijd. 

Anderzijds zijn we blij met de aanhou-

dende sympathie 
en ook de financi-
ele middelen die we 
mochten ontvangen 
van tal van sponsors. 
Op die manier zijn 
er extra ontspan-
ningsmogelijkheden 
gekomen voor onze 
gasten. Daarbij den-
ken we o.m. aan 
een luchtkussen, 
snoezelruimte en 
elektrische rolstoel-
fietsen.

Ter Heide heeft met de jaren meer 
ingezet op inspraak van ouders, ver-
tegenwoordigers van de bewoners. 
(Hoe) heb jij dat als voorzitter van de 
stuurgroep ouderwerking in Brikhof 
ervaren?
We hebben altijd onze zeg kunnen doen. Ik 
heb een grote mond en diplomatie is mijn 
sterkte niet. In dat opzicht heb ik wel bij-
zonder veel geleerd van Gust Peeters. Hij 
wist de relatief kleine vestiging toch deel 
te laten blijven van het grote Ter Heide. 
Ondanks het feit dat niet alle ouders zich 
even betrokken voelen, blijft de ouder-
werking zeer belangrijk en roep ik ou-
ders op zich te engageren.
Inmiddels werd de dagopvang geopend 
waardoor Brikhof een middelgrote instel-
ling geworden is  en de eigenheid van 
het knusse in gedrang komt. Anderzijds 
is de samenwerking met ouders die kie-
zen voor dagopvang voor hun kind een 
verrijking voor Brikhof. 
Ik ben tevreden in Brikhof. Er wordt zo-
veel gedaan voor het welzijn van de be-
woners. Bij deze wil ik alle medewerkers 
danken voor wat zij in die twintig jaar 
hebben gerealiseerd in functie van onze 
kinderen. De instelling is niet als thuis. Zo 
kan Magali thuis haar verwende zelf zijn. 
Hier in haar tweede thuis moet ze toch 
wat in de pas lopen. Zoals ik in mijn le-

ven niet altijd kon doen wat ik wilde, is 
het goed dat mijn kind hier in groep kan 
leven, rekening houden met anderen, 
maar ook genieten van dingen om haar 
heen. Enkel als ze ziek is, houden we  er 
aan Magali thuis te nemen. Als Magali 
tevreden is, zijn wij ook gelukkig.

Hoe kijk je naar de toekomst?
De toekomst ziet er niet rooskleurig uit 
voor de sector, voor Ter Heide. Met de 
gebruikersraad zit ik mee op de eerste rij 
om samen met de directie er het beste 
van te maken indien we - met de over-
stap naar de PersoonsVolgende Finan-
ciering - het met minder middelen zullen 
moeten doen.
Kansen, mogelijkheden blijven zoeken 
om de kwaliteit van leven van onze kin-
deren als hoogste doel voor ogen te hou-
den, blijft ons streven. Ja, we worden ge-
voeliger met ouder worden. Samen met 
mijn man Michel hebben we voorberei-
dingen getroffen voor een toekomst van 
Magali als wij er niet meer zijn. Dat was 
niet gemakkelijk. Ook hierbij hebben we 
steun gehad van Ter Heide en daar zijn 
we dankbaar voor.  

Guido Massonnet, 
coördinator campuswerking 
Zuid-Limburg

Campusnieuws Borgloon
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Bewoners Brik 5, fijne gastheren ...   

De groep van in totaal een 80-tal tieners 
was in de “Heilige week” voor een 
tweedaagse in Kasteel Mariagaarde in 
Hoepertingen. Na de middag konden 
enkele groepen aan de slag op de kas-
teelsite. Een andere groep was weg voor 
een fietstocht. Nog anderen trokken 
naar een lokale fruitboer. Voor Ter Heide 
waren er meer kandidaten dan plaatsen. 
De groep is te voet van het kasteel naar 
Brikhof gekomen. 

In de snoezelruimte van het Dagcentrum 
kregen de jongeren een eerste voor-
stelling van Ter Heide via onze film. We 
hebben over Ter Heide en zijn bewoners 
nog verder gepraat terwijl we een kleine 
rondleiding gaven. In Brik 5 hebben we 
ook even halt gehouden. Dirk, maar ook 
Gino en Patrick, waren er snel bij om 
hun kamer te tonen. Na de kennisma-
king haalden onze jongens gezelschaps-

spellen boven. De jongeren vonden het 
geweldig om op deze manier de leefwe-
reld van onze mannen te leren kennen. 
Toen we na half vijf met de groep een 
eind mee wandelden naar een afsluiting, 
gaven de leerkrachten te kennen de stu-

denten zelden zo enthousiast gezien te 
hebben. Het ziet er naar uit dat we van 
deze school nog gaan horen.

Guido Massonnet, coördinator 
campuswerking Zuid-Limburg

Dinsdag 22 maart 2016, uitgerekend op de dag dat Brussel werd opgeschrikt door twee bomaanslagen, kregen 
we in ‘t Brikhof het bezoek van een 15-tal tweedegraads studenten van het Heilig Hartinstituut Heverlee. 

Lentewandeling IRIS-dames

Stilaan vertrokken we richting de Loonse 
velden, mooie natuur en bloesems 

kregen we er gratis bij. Toen we te-
rug aankwamen werden we verrast op 

een boterham 
met een lekkere 
omelet. Ook 
hadden de vrij-
willige dames 
een overheer-
lijke asperge-
soep gemaakt. 
Zulke mensen, 
met het hart op 
de juiste plaats, 
hebben we toch 
overal nodig; 
dat ondervinden 
we ook dagelijks 

op Ter Heide! 
Na afloop had Ivan er toch weer van ge-
noten. De dames nemen met een knuf-
fel afscheid van Ivan. ‘Tot de volgende 
wandeling’ roepen ze hem nog toe.
Op Brik 1 wacht Kurt hem op met een 
lekker middagmaal, het was een leuke 
voormiddag voor Ivan.
Ik neem afscheid van hem, maar mor-
gen ben ik weer van de partij en dan 
start er weer een nieuwe, fijne week 
samen met de jongens en collega’s 
van Brik 5.

Nadine Poncelet, 
medewerker onderhoud, Brik 5,
campus Borgloon

Zoals ieder jaar organiseerden de Iris-dames van Borgloon een wandeling. Ivan Andruszek gaat steeds mee en de 
vriendenkring ontvangt hem dan ook steeds met open armen. Er werd dadelijk van start gegaan met een glaasje 
Cava, een ‘drankje met bolletjes’, zoals Ivan het zo mooi verwoordt. 

Campusnieuws Borgloon



Met Junior Edmilson op de foto!

Lentebrunch t.v.v. Casa Mare 
Speranta in Vorniceni
23 en 24 april 2016 was een druk weekend in de feestzaal van Ter Heide Zonhoven. Nadat 
op zaterdag 23 april 2016 vijf kinderen van Ter Heide het Vormsel mochten ontvangen in een 
prachtig versierde feestzaal, was het onze beurt om de feestzaal over te nemen voor onze 
jaarlijkse lentebrunch. Dit voor de 4de keer.

In vorige edities hebben we ons project 
in Vorniceni al toegelicht: een opvang-
centrum (een bijzondere plek van hoop) 
bouwen voor de opvang van kinderen 
en jongeren uit deze kansloze streek.

Vorig jaar in juli hebben we nog een 
kort werkbezoek gebracht en vastge-
steld dat de bouwwerkzaamheden vol-
tooid zijn en de elektriciteit bijna overal 
is geplaatst. We hebben met 7 perso-
nen in de nok van het dak isolatiewer-
ken uitgevoerd bij een temperatuur 
van 35° met ‘bescheiden’ middelen 
van wankele laders e.d. Gelukkig zijn 
er geen arbeidsongevallen gebeurd. De 
jongeren van onze groep deden van 
10.00 tot 17.00 uur activiteiten met 
de jeugd, die op die manier van straat 
werden gehouden.
Met de plaatselijke verantwoordelijke 
werden de verdere afwerkingsplannen 
besproken en een kostenraming op-
gesteld. Nog minimum 32.000 EUR te 

gaan voor het vloeren, de verwarming 
en sanitair, keukeninrichting e.d.
Dus hadden we besloten om voor 
de vierde maal onze lentebrunch te 
organiseren. Met een ploeg van ge-
motiveerde vrijwilligers – bijna allemaal 
dezelfde vrouwen, die instaan voor de 
kleine horeca van het Mosselfestijn, 
Ter Heide Happening en Cambatoer-
tocht - werd een gevarieerd menu sa-
mengesteld met allemaal vers bereide 
maaltijden. Meer dan 250 aanwezigen 
konden naar hartenlust smullen van de 
broodjes, spek en eieren, soep, balletjes 
met kersen, kippengoulash en zoveel 
meer. Daarna stond er een dessertbuf-
fet klaar met meer dan 20 soorten ver-
snaperingen.
Het is een prachtige dag van solidari-
teit geworden tussen Ter Heide, ons 
comité, St.-Vincentius Genk, vrienden 
die actief zijn in Senegal of elders in 
de wereld. De hoofdgasten waren drie 
Syrische vluchtelingen, waarvan één 

met recente schotwonden. De warme 
handdruk en hartelijke knuffel bij hun 
afscheid zal nog lang blijven plakken 
aan mijn ribbenkast.
Bedankt, Ter Heide, dat we mochten 
beschikken over de feestzaal en de 
logistieke ondersteuning die nodig is 
om zoveel gasten deze brunch aan te 
bieden.
Bedankt directie, ouders en Gezellen, 
die aanwezig waren en op die manier 
de aloude traditie van Ter Heide om so-
lidair te blijven met noden in de wereld 
levendig houden.
Dit onafgewerkt gebouw wordt nu 
al druk gebruikt door de kinderen. Ik 
hoop dat we volgend jaar alles afge-
werkt kunnen hebben om het gebouw 
officieel te openen en aan de lokale be-
volking te overhandigen.

Namens het actiecomité Roemenië

Rik Geerts
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Lentebrunch t.v.v. Casa Mare 
Speranta in Vorniceni

100 voetbaljaren 1915 – 2015 in ‘Mijn’ stad Genk
In oktober vorig jaar werd het boek 
“100 voetbaljaren 1915 – 2015 in 
‘Mijn’ stad Genk” voorgesteld. Het 
boek vertelt de geschiedenis van het 
Genks voetbal.  Vier jaar lang hadden 
de initiatiefnemers aan het goed ge-
documenteerde document gewerkt.
Mede vanwege het feit dat de op-
brengst voor een groot deel naar een 
goed doel ging, werden in een mum 
van tijd 1500 exemplaren verkocht. 
Zoals voorzien werd de winst van 
16000 EUR onder 3 begunstigde or-
ganisaties verdeeld, vzw Kleine Prins, 
Blue Army on Wheels en Ter Heide. 
Zo kreeg Ter Heide het mooie bedrag 
van 10000 EUR. 

Marlou’se biercarrousel
Het was bijzonder druk tijdens het jaar-
lijks evenement van Marlou’se biercarrou-
sel in Zonhoven. Maar liefst 54 brouwe-
rijen stonden klaar met 200 verschillende 
soorten bier, die de bezoekers voor een 
zacht prijsje konden proeven. Het mooie 
weer en de kinderanimatie, met  draai-
molen, lokten heel veel volk.
Linda Cauberghe van Marlou schonk 
dit jaar het totale bedrag van 6300 EUR 
aan vijf begunstigde organisaties: Ter 
Heide, de MS-Stichting, de Mediclowns, 
Chiro Halveweg en Dansgroep de 
Vogelzangers.

Sprokkelnieuws
Vervolgboek wielrenners uit Tongeren
De auteurs, Deckers Josy en Adams Michel brachten het laatste vervolgboek uit. Het 
boek handelt ditmaal over Houbrechts Antoine, Lindekens Jean, Barras Georges, 
Petry Maurice, Frijns Ludo en Steegmans Raymond. De boeken zijn te verkrijgen 
aan een voorintekenprijs van 15 euro + 3 euro verzendingskosten België en 15 
euro + 7 euro verzendingskosten buitenland. Te bestellen bij Josy Deckers, Ne-
remsbroek 50 te Tongeren (tel. 012/399062 of mail josy_deckers@hotmail.com) 
of gewoon door storten op rekening BE47 1043 6272 7507 (BIC NICABEBB) met 
vermelding naam en adres en ‘deel  4’.
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Kaart- en kienavond Henisberg
Op 18 maart 2016 was het kaart- en kienavond in Ter Heide Henisberg. Een 20-tal medewerkers hebben 
de avond in goede banen geleid. Toen we na afloop - intussen was het iets na middernacht - de tafels en 
stoelen op de karren stapelden, hadden we het gevoel van “dat hebben we samen weer goed gedaan!”. 
Onze groep medewerkers bestaat uit een combinatie van ouders, familieleden van overleden bewoners 
en vrijwilligers die wekelijks een dag in de leefgroepen helpen. Dit jaar zijn enkele “nieuwelingen” aan-
gesproken en direct aan het werk gezet. 

Kienen blijft trouwens een moeilijk voor-
spelbaar en merkwaardig fenomeen. We 
hadden 160 stoelen klaar staan en rond 
achten hebben we nog een tafel moeten 
bij zetten. Ja, met inschrijvingen werken 
zou afbreuk doen aan het volkse gebeu-
ren. Dat de «spanning van het laatste 
moment» voor stress zorgt, nemen we er 
graag bij.
Het doet ons plezier dat de mensen tevre-
den waren over het “prijzenpakket”. Het 

economaat had een 20-tal prijzen aange-
schaft. Maar daarenboven hebben (de-
zelfde) erg betrokken ouders en vrienden, 
vooral huishoudartikelen en andere mooie 
prijzen binnen gebracht. Zelfs een 10-tal 
toegevoegde boeken waren erg populair, 
tegen onze verwachtingen in. De tamtam 
was zelfs tot bij de kaarters geraakt: “Ik 
hoor dat er bij het kienen mooie prijzen 
zijn vandaag!” was er te horen. 
De combinatie kienen en kaarten blijft het 

goed doen. Dit jaar waren er 28 kaarters, 
de kern blijft trouw en sommige jaren zijn 
de zalen boven zelfs bijna te klein. Het 
gelukkigst was dit jaar ongetwijfeld Jasper, 
12 jarige zoon van Liesbeth, die bij het 
kienen de hoofdprijs had gewonnen: een 
Ballonvaart! 
Op naar de volgende ...!

Guido Massonnet, 
coördinator campuswerking Zuid-Limburg

Sprokkelnieuws
Eigen postbode voor Zonhoven
Tijdens de voorbereidingsronde voor het artikel over Ter Heide in Het Belang van 
Limburg kwamen Caroline Vandenreyt (journaliste) en haar fotograaf Erasmo 
tegen. Caroline stelde hem een aantal vragen en nam dit mee op in haar oor-
spronkelijke tekst, maar vanwege plaatsgebrek verscheen dit niet in de repor-
tage. Hij was zeer teleurgesteld, bij deze zetten we dit recht! Erasmo was heel 
bereidwillig om te poseren hoe hij de post elke dag uit de brievenbus van cam-
pus Zonhoven haalt en het aan het onthaal van Zonhoven naar Christel brengt. 
Erasmo (23) trekt als zinvolle dagbesteding elke ochtend rond met de brieven 
en kaartjes van Ter Heide, apetrots sinds iemand een echte jas en een echte pet 
van De Post op de kop kon tikken.  “Ik woon hier nu al 3 jaar in Zonhoven, zo’n 
fijne thuis. Van de jongens is Chris mijn beste vriend en de hoofdopvoeder, David,  is ook mijn beste vriend. Of ik hem al eens 
plaag? “Neen, neen. Zijn wil is wet. Maar dat heb ik nodig, hé”, klinkt hij eerlijk. 

Hilde Kubben, verantwoordelijke stagebeleid en externe communicatie

Cosetta is jarig!!!
Cosetta haar talenten gaan veel verder dan het netjes onderhouden van 
‘t Ven.  Ze is zelfs ‘La mama’ die vaak een woordje of een knuffel voor de 
kinderen heeft en ons als personeel tijdens de pauze geregeld eens ver-
went met één van haar kookspecialiteiten. Zo kondigde Cosetta aan dat 
ze ter gelegenheid van haar verjaardag zou trakteren met ‘canneloni’. 
Dit was voor ons het signaal om de rollen eens om te draaien en Cosetta 
te verrassen met een drankje en wat hapjes. Het lentezonnetje op het 
terras van Ven 1 heeft zijn steentje bijgedragen! Proficiat Cosetta, en 
nogmaals dank voor het netjes onderhouden van ‘t Ven!!!

Kinderen en personeel ’t Ven, campus Genk



Een onverwachte sponsortocht
David Baeten en Luc Jans, leerkrachten van TISJ Bilzen, vertrokken op 4 mei 2016 voor een sponsortocht 
op een tandem ten voordele van Ter Heide in Tongeren. Twintig leerlingen wuifden de leerkrachten 
uit en fietsten zelfs nog een stuk mee. Een rit van 215 km bracht de 2 sportievelingen van Bilzen via 
Overijse tot in Oostrozebeke (West-Vlaanderen). Om de tocht te sponsoren verkochten zij in maart al 
hardgekookte en geverfde paaseieren op de wekelijkse markt van Bilzen.

Het verhaal achter de actie:
Tijdens de verzorgde proclamatie van juni 
2015 werden een aantal leerlingen op het 
podium geroepen omwille van hun dialect 
of taalkunde. Zo hadden we vorig jaar een 
leerling die al een jaartje Japans had gestu-
deerd, een ander was dan weer aan het 
uitkijken naar een ander ver oord en even-
eens vreemde taal. Nog een ander sprak 
dan weer vloeiend Mestreechs en nog 
een ander, jawel Jonas Vervaeke (7IWT) is 
afkomstig van West-Vlaanderen. Met ge-
vleugelde woorden “Me goan eki ’t zwyn 
deur de bjeten joagen” kreeg Jonas de ge-
hele zaal aan het lachen. Met gefronste 
wenkbrauwen keken we – Luc Jans en 
David Baeten – elkaar aan.
Luc: “Awel, als het daar dan zo goed fees-
ten is, moeten we maar eens naar Oost-
rozebeke gaan om dat varken daar eens 
door de bieten te jagen.”
David: “We kunnen misschien met de fiets 
gaan?”
Luc: “Ma, dat is een goed gedacht, we 
gaan met een tandem.”
Enige dagen later kwamen we elkaar te-
gen en wisten we inderdaad nog wat we 
hadden afgesproken, alleen wisten we niet 
waar Oostrozebeke ergens in de buurt lag. 

Na enig Google opzoek- en berekenings-
werk kwamen we aan een afstand van ± 
200 km. Oef, zucht, waar gaan we aan be-
ginnen?! Om ons het gevoel te geven dat 
we deze tocht niet alleen fietsen, hebben 
we aan deze tocht een goed doel gekop-
peld. Door middel van een sponsortocht 
wilden we de opbrengst doneren aan Ter 
Heide. De tocht startte woensdag 4 mei 
2016 en de aankomst was voorzien op 
vrijdag 6 mei 2016.
De schoolbel werd een kwartiertje eerder 
dan voorzien om 10.00 uur aan het rinke-
len gebracht. De leerlingen verzamelden 
op de speelplaats, onder de aanwezigen 
werd dan ook een gevulde gereedschaps-
kist verloot om hen te bedanken voor de 
verkoop van eieren en wafels. Na de lo-
ting werd onze tocht verdergezet naar het 
marktplein te Bilzen, begeleiders en bewo-
ners van Ter Heide Tongeren stonden ons 
al op te wachten. Na enkele gesprekken 
met reporters van lokale media werden we 
door de aanwezige bewoners uitgewuifd. 
Een twintigtal leerlingen van TISJ reden 
zelfs enkele kilometers met ons mee om 
ons te begeleiden. Eénmaal we richting 
Vliermaal, Schalkhoven, waren gereden 
hebben we op eigen kracht de tocht verder 

gezet richting 
Sint-Truiden. 
Hier hebben 
we genoten 
van een mid-
dagmaal in 
stralende zon, 
want de weer-
goden waren 
ons goed ge-
zind. Onze rit 
ging verder 
via Tienen, 
Hoegaarden, 
Beauvechain, 

Huldenberg tot in Overijse. Tijdens deze 
rit werd er ook al eens gestopt om een 
gebedje te richten tot Onze-Lieve-Vrouw 
van Bijstand, want kassei- en aardewegen 
werden ons niet gespaard. Om 17.30 uur 
naderden we na 95 km onze overnach-
tingsplaats.
Dag 2 werd na een stevig ontbijt al fietsend 
ingezet om 8.30 uur, van Overijse ging het 
richting Zoniënwoud, Brussel. De och-
tendstond, hoewel het vrij frisjes was, had 
goud in de mond. Het was prachtig om te 
zien hoe het gehele bos in volle bloei stond 
met meiklokjes. Op deze dag stonden en-
kele zware hellingen op onze route gepro-
grammeerd, de regio heeft zijn naam niet 
gestolen; “Vlaamse Ardennen”. Via Brakel 
richting Geraardsbergen, Oudenaarde, 
Waregem en uiteindelijk Oostrozebeke. 
Te Geraardsbergen hebben we “extra” de 
mythische muur bedwongen, bloed, zweet 
en vooral veel zadelpijn hebben ons niet 
weerhouden om tot boven te geraken. We 
hebben dan ook een kaarsje laten branden 
bij O.L.V. van de Oudenburg. Op onze tel-
ler stond die dag 120 km, zomerse tem-
peraturen met geregeld een drinkpauze 
maakten dat we tegen 18.00 uur arriveer-
den in Oostrozebeke. De ontlading bij het 
bereiken van onze eindplaats was enorm, 
wetende dat we voor de bewoners een 
mooi bedrag hadden ingezameld, werd 
onze vermoeidheid snel vergeten. Onze 
gastheer Jonas Vervaeke, leerling TISJ Bilzen 
stond ons al op te wachten.
Nadat we onze verzorgde BBQ - waarvoor 
ook dank aan de opa & oma van Jonas - 
hadden verorberd en nog enkele welver-
diende drankjes hadden genuttigd, keer-
den we moe maar voldaan terug richting 
Limburg.

Luc Jans, David Baeten,
leerkrachten TISJ Bilzen

Campusnieuws Tongeren
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Wasserij vanaf 23 mei 2016 gesloten 

Geld, dat dan niet dadelijk beschikbaar 
zou zijn voor al die andere (bouw)plannen 
die op ons lijstje staan... 
Anderzijds was er ook het aspect van de 
mensen, een hele groep mensen: mede-
werkers die al jaren gewoon waren dat 
de was op een bepaalde manier gedaan 
werd voor onze bewoners en uiteraard 
ook het hechte team van de wasserij, 
waar dan plots voor elk teamlid andere 
“oorden” gezocht moesten worden. 
Na een grondige analyse werd toch be-
slist om voor outsourcing te gaan. Het 
team wasserij zou dan ook ontbonden 
worden en vanuit hun “schuimbubbel”-
wasserij uitzwerven over heel Ter Heide. 
We zijn er zeker van dat dit hechte team 
snel zijn plekje gaat vinden in de leefgroe-
pen en met even veel enthousiasme en in-
zet aan de slag gaat op een nieuwe plek. 
We willen hen nogmaals bedanken voor 
de voorbije jaren en voor al het werk 
dat ze geleverd hebben en wensen hen 
uiteraard heel veel succes!

Barbara Strauven, directeur logistiek

Ditzelfde verhaal wordt ondersteund 
door de getuigenis van één van de 
medewerkers van de wasserij, Lydia 
Hoekx. Lydia werkt sinds 1992 in de 
wasserij campus Zonhoven en is reeds 
jaren diensthoofd van de wasserij. De 
laatste jaren werkt zij deeltijds, in 
halve dagen. Nieuwsgierig naar de 
beleving op de werkvloer sprak ik op 
een warme lentedag af met Lydia.
“Er is een merkbaar verschil tussen het 
werk in de wasserij, vroeger en nu. 
Vroeger was er veel minder ruimte en 
werd de was bijvoorbeeld buiten op het 
terras gesorteerd. Vooral ergonomisch 
gezien verbeterde er veel, reeds jaren 
werken wij bijvoorbeeld met bakken 
met verstelbare bodems.
Je kan de teamsfeer in de wasserij het 

best omschrijven als een team van men-
sen, die dagelijks samen enorme hoe-
veelheden vuile en propere was verwer-
ken en die door het nauwe onderling 
contact elkaar door lief en leed leren 
kennen. We praten over veel zaken, we 
kennen tot op zekere hoogte elkaars 
familieverhalen en er worden ook regel-
matig grapjes gemaakt ... 
Zo zorgden de collega’s voor een paar 
vleugels op mijn schouders toen ze ver-
namen dat ik ‘vlinder’ zou worden in de 
nabije toekomst.
Er was steeds een open communicatie 
betreffende de naderende sluiting van 
de wasserij. We hadden het ook voelen 
aankomen, als je weet welke toestellen 
er op termijn moesten vervangen wor-
den.
Paul Geypen, Barbara Strauven en Heidi 
Punie hebben ons allen samen én in-
dividueel op de hoogte gebracht van 
de toekomstplannen en onze nieuwe 
werkplek voorgesteld. We kregen ruim 
de tijd om vragen te stellen en het 
nieuws te laten bezinken. Dit alles ver-
liep eigenlijk vlekkeloos.
Ik zal, zoals de meeste van mijn colle-
ga’s, ondersteuning geven aan de hui-
dige medewerkers onderhoud in de 
woonbuurten en afdelingen. Daarnaast 

zal ik Heidi - waar nodig - bijstaan en 
ben ik verantwoordelijk voor de ‘kleine 
wasjes’ van de poetsdoeken ed. 
We kennen onze nieuwe collega’s, de 
huidige medewerkers onderhoud, natuur-
lijk en dat geeft ook een geruststellend 
gevoel. Onze enige mannelijke collega 
vindt zijn nieuwe werkplek binnen de 
technische dienst.
Als we spreken over onze nabije toe-
komst doen we dat natuurlijk met een 
dubbel gevoel. Langs de ene kant wa-
ren we hier graag gebleven, tot aan ons 
pensioen. (Je weet wat je hebt, maar 
niet wat je gaat krijgen ...)
Langs de andere kant zijn we blij dat er 
voor ons een nieuwe werkplek binnen 
Ter Heide is. Het zal voor ons ook een 
zekere uitdaging worden, het geeft ver-
nieuwing, meer afwisseling ....
Maar voor het zover is gaan we eerst 
nog samen op teambuilding! We  vieren 
dan in één keer de 2 collega’s die op 
pensioen gingen, Lydia Vanbeuren en 
Madeleine Vandickelen (meer hierover 
in volgende editie). We gaan voor een 
lekker ontbijt, een namiddag bowlen en 
’s avonds een lekker diner.”

Hilde Kubben, verantwoordelijke
stagebeleid en externe communicatie

Dat het geen eenvoudig klusje was om de knopen door te hakken over wat en hoe met de wasserij, dat 
zal iedereen wel begrijpen. Enerzijds diende de afweging gemaakt te worden of we voor de investeringen 
zouden gaan voor het bouwen van een nieuwe wasserij. Want hoe je het ook draait of keert, als we zelf 
onze was zouden willen blijven doen, zou er heel wat geld in nieuwe machines gestopt moeten worden. 

Organisatienieuws



We ervaren elke dag dat mensen het ver-
schil maken. We zijn ervan overtuigd dat 
we allemaal “Ter Heide” zijn.  Samen boe-
ken we resultaten, samen nemen we initi-
atieven, samen groeien we, samen zetten 
we ons in voor onze bijzondere bewoners, 
samen tanken we energie bij en samen 
maken we plezier. We willen nog meer 
dan vandaag Ter Heide opbouwen met al 
onze medewerkers en beroep doen op hun 
talenten en competenties.  Daarenboven 
gaven diverse medewerkers te kennen dat 
ze behoefte hebben om meer verantwoor-
delijkheid op te nemen en mee  te bouwen 
aan een sterk en uniek verhaal. 
Daarnaast zal de aansturing door één direc-
teur zorg meer duidelijkheid scheppen met 
betrekking tot het coachen van medewer-
kers , het ontwikkelen van een éénduidig 
zorgbeleid, het maken van afspraken, het 
hebben van overzicht, ...  
Kortom, het geloof in onze mensen, het 

voordeel van duidelijkheid en de concrete 
vraag van onze medewerkers om hun ta-
lenten te mogen aanspreken en inzetten 
hebben we organisatorisch  vertaald.  Frank 
zelf, zal bijkomend ondersteund worden 
op twee niveaus:  nl. op het woonbuurtni-
veau en op het overkoepelende niveau dat 
de woonbuurten overstijgt. 
Op het overkoepelende niveau zal  Frank 
worden bijgestaan door  een aantal sterke 
centrale medewerkers: maatschappelijk 
coördinator, verpleegkundig coördinator, 
paramedisch coördinator, GES coördina-
tor en coördinator voeding.   Deze naaste 
medewerkers hebben een viervoudige op-
dracht: kennisbeheer van het  eigen do-
mein, projectmatig aansturen van centraal 
inhoudelijke projecten, team vormen met 
de co-sturing en zelfstandig aansturen van 
collegiale overleggen. 
Op het woonbuurtniveau  wordt  Frank 
versterkt door: 

•  de krachten van de co-sturing (leefgroe-
pencoördinator en zorgcoördinator) aan 
te spreken en door hen meer ruimte en 
verantwoordelijkheid te geven.

• diverse zorgcoördinatoren  te koppelen 
aan inhoudelijke domeinen.  Ze vormen 
het aanspreekpunt en ze leveren input 
voor het overkoepelende zorginhoudelijk 
beleid.  

• het  potentieel van de specialisten (kiné, 
logo, ergo, ... ) aan te spreken. 

• systematiek in te bouwen in overleg en 
contacten met onze zelfstandige artsen.  

Lieve maakt vanaf 1 juli 2016 deel uit van 
deze equipe.
Met deze bijsturing zijn we ervan overtuigd 
dat dit de zorg aan onze bewoners ten 
goede zal komen en onze medewerkers 
zich zullen kunnen ontplooien in een sti-
mulerende omgeving.

Directieteam Ter Heide.

In zijn voorwoord lichtte onze algemeen directeur  reeds toe dat het directieteam heeft beslist om 
collega Lieve Vandersmissen niet te vervangen en te kiezen voor 1 directeur zorg. Frank Smits, huidig 
directeur zorg, zet met véél goesting in de toekomst, samen met zijn team, zijn schouders onder het be-
leidsdomein zorg. Achter deze beslissing zit een welbepaalde visie.  Iedereen weet dat Ter Heide gelooft 
in de uniekheid, sterkte en talenten van mensen. 

Krachten bundelen voor de toekomst!

Jos Neyens op pensioen
Jos is sinds 1988 in dienst als medewerker van de technische dienst in Ter Heide en na 28 jaar gaat Jos 
op pensioen, nadat zijn vrouwtje Mia, dit goede voorbeeld vorig jaar reeds gaf. Iedereen kent Jos als de 
goedlachse collega die dagelijks het ‘zwaar vervoer’ tussen de verschillende campussen deed.

Jos koos ervoor om zijn vrienden en 
collega’s te trakteren voor een drink 
met hapje in de feestzaal van Ter Hei-
de Zonhoven. Het werd een gezellige 
bedoening, met plaats voor humor 
en toekomstplannen. Zo te horen is 
Jos het eerstvolgende jaar niet veel 
in België te bespeuren ... eerst gaat 
hij enige maanden naar het Zuiden, 
om daarna ettelijke keren naar ver-
schillende Oosterse landen te trek-
ken! De mooie tekst die de collega’s 
voor Jos schreven is jammer genoeg 
spoorloos.Gelukkig bezorgde Patrick 
bijhorende foto.

Organisatienieuws

KOM, ALS GE 
UW PENSIOEN  HEBT KUNT 

GE NOG RUSTEN

JA JA, MAAR DAN 
ZULLEN ZE ME NIET 
MOETEN OPJAGEN!



Ter Heide in Het Belang van Limburg

Tijdens het kennismakingsbezoek van 
Caroline vormde zij zich een eerste beeld 
van de grote verscheidenheid aan bewo-
ners in Ter Heide, de werking en de sfeer 
die hier heerst.
Caroline merkte op dat Ter Heide zeer 
sterk is in de (soms kleine) dingen, die 
het mogelijk maken om een warme 
thuis te zijn en tevens professioneel te 
werken. Zij was alert voor de tien- zelfs 
honderdtal individuele aanpassingen die 
zo belangrijk zijn om kwaliteit van leven 
te bieden.
De regels die de pers hanteert om te 
bepalen wanneer een artikel interessant 
is voor het publiek zijn kort te omschrij-
ven als: “Een artikel moet een verhaal 
vatten dat interesse uitlokt bij de lezers 
vanwege herkenbaarheid of emotionele 
geladenheid. 
Daarnaast moet het een aantal nieuwe 
gegevens bevatten die eventueel ge-
staafd zijn door cijfermateriaal.” 
Deze voorwaarden komen méér dan ge-
noeg voor in Ter Heide, het is eigen aan 

onze hoofdopdracht, het werd eerder 
een kwestie van een selectie te maken!
Caroline wilde de warme thuis die Ter Heide 
is, écht leren kennen, de sfeer opsnuiven, 
met veel mensen spreken ... We maak-
ten een planning op om, samen met 
fotograaf Raymond, gedurende drie da-
gen Ter Heide te doorkruisen. We ont-
moetten bewoners van de verschillende 
doelgroepen en spraken met medewer-
kers, ouders, Gezellen en vrijwilligers ...
Zo bezochten wij de oudste bewoner 
van Ter Heide, André Caby (bijna 73 jaar) 
in Spar 2, en spraken wij met de leef-
groepmedewerkers, waaronder Viviane 
die André al 35 jaar kent.
De ouders van Liv Lambrigts, het jong-
ste bewonertje van Ter Heide in Huisje 4, 
Katleen Jacobs en Ronny Lambrigts, 
waren bereid een interview te laten 
doorgaan om hun verhaal en persoon-
lijke ervaringen te delen.
Na diverse leefgroepen bezochten wij de 
naaikamer en het werkhuis van de tech-
nische dienst. Hier gaven de medewer-

kers toelichting over het proces dat eraan 
voorafgaat om bepaalde producten, die 
vanwege de specifieke noden niet in de 
handel verkrijgbaar zijn, te ontwikkelen.
Voormalig directeur zorg, Rik Geerts, 
bracht - in onnavolgbare stijl - de oor-
sprong en opbouw van Ter Heide van-
af de jaren ’70 in beeld. Paul Geypen, 
algemeen directeur, wierp een licht op 
de toekomst en duidde de bijzondere 
uitdagingen waar wij nu voor staan.
Voor alle betrokkenen waren het boei-
ende dagen, we stonden ervan verbaasd 
hoe mooi en warm ieder vanuit zijn eigen 
ervaring sprak. We werden soms stil van 
de emotie die sommige verhalen oprie-
pen. Aan ieder die zijn steentje bijdroeg, 
evenals Caroline en Raymond, hartelijk 
dank hiervoor. De reportage van 21 mei 
2016 is (+ voorgaande publicaties) terug te 
vinden op de website www.terheide.be / 
‘Ter Heide in de kijker’)

Hilde Kubben, verantwoordelijke 
stagebeleid en externe communicatie

Communicatie, zowel intern als extern, is een beduidend medium om een boodschap uit te dragen. Eén van 
deze media is de geschreven pers en dan meer specifiek het Belang van Limburg. Groot was ons enthousi-
asme toen Caroline Vandenreyt, als gereputeerd journaliste van het Belang van Limburg, van hoofdredacteur 
Ivo Vandekerckhove groen licht kreeg om uitgebreide verslaggeving te doen van het leven in Ter Heide. 

Krachten bundelen voor de toekomst!

Jos Neyens op pensioen

Reportage
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Een nieuwe wending 

Voor mij was dit het moment waarop 
ik vernam dat ik mijn erkenning als arts 
dreigde te verliezen, tenzij ik terug diep in 
de geneeskunde dook.
Maar was ik daarvoor bereid mijn huidige 
werkzaamheden op te geven? Werk dat 
ik al jaren met hart en ziel deed. Samen 
met collega’s en medewerkers waar ik 
een band mee opgebouwd had. Werk dat 
voor mij nog heel wat uitdagingen inhield, 
werk waarmee het dagelijks contact met 
de bewoners mij elke dag opnieuw ener-
gie gaf? 

Het antwoord kennen jullie intussen. Dat 
het een moeilijke beslissing was, die heel 
wat uurtjes nachtrust kostte hoef ik waar-
schijnlijk niemand te vertellen. 

Mijn leven gaat er dus vanaf volgende 
maand heel anders uitzien. 
Heel wat dingen ga ik missen: de dage-
lijkse contacten met lieve collega’s, het 
gevoel deel uit te maken van een grote 
warme organisatie en dat te mogen be-
schouwen als “mijn” organisatie, de jaar-
lijks terugkerende Ter Heide activiteiten, 
het bedanken van de Gezellen, de feed-
back overleggen met de co-sturingen, de 
collegiale en andere vaste overleggen, 
het wekelijkse directieoverleg, de con-
tacten met andere voorzieningen en an-
dere gezondheidswerkers, het delen van 
het lief en leed van de bewoners en de 
medewerkers, het schrijven van artikels 
voor Ter Heide nieuws, de contacten met 
alle mensen die Ter Heide genegen zijn, 
de sinterklaasfeesten op de verschillende 
campussen, de fijne gesprekken met ou-
ders en medewerkers, het met de fiets 
komen werken ... 
Andere dingen ga ik minder missen: de 
problemen die ondanks alle goede bedoe-
lingen toch geen fijne oplossing konden 

krijgen, het veranderingsproces waar Ter 
Heide als organisatie en elke gebruiker in-
dividueel nu door het persoonsvolgende 
budget in gedwongen wordt, de naar 
mijn gevoel steeds sneller terugkerende 
deadline van Ter Heide nieuws,...
Ik wil van de gelegenheid gebruik maken 
om alle bewoners, ouders, medewerkers, 
vrijwilligers, Gezellen... te bedanken voor 
de afgelopen jaren. Voor wat jullie voor 
mij en ik voor jullie heb mogen beteke-
nen.  Ik neem een hele hoop ervaringen 
mee in mijn verdere carrière. Al die grote 
en kleine momenten, grootste verwezen-
lijkingen en kleine zorgen. 
Dat mijn verdere carrière ook nog een 
stukje in Ter Heide kan blijven liggen als 
zelfstandig arts, maakt mij bovendien heel 
gelukkig. Zo kan ik mijn bijdrage aan de 
bewoners blijven leveren en kan ik blijven 

proeven van de energie uit de contacten 
met hen.    

Ik ben helemaal klaar voor mijn nieuwe 
uitdaging. Mede dankzij de wetenschap 
dat Ter Heide in goede handen achter-
blijft. Heel wat mensen staan immers 
klaar, onder impuls van het directieteam, 
om nieuwe opdrachten op te nemen en 
nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dat 
komt honderd procent goed.

Ter Heide zal nooit uit mijn hart gaan, door 
als arts betrokken te blijven voelt het ge-
lukkig ook niet als een afscheid, de kans 
dat ik jullie nog ergens tegen mag komen, 
blijft dus nog groot, en zeker van harte,... 

Bedankt en tot ziens, 
Lieve Vandersmissen

Laat me om te beginnen maar een open deur intrappen voor de meesten onder jullie: ik heb beslist 
om een nieuwe professionele uitdaging aan te gaan. Eigenlijk zelfs geen nieuwe, maar het terug 
oppikken van een oude liefde: de huisartsgeneeskunde. In ieder leven doen zich momenten voor 
waarop levensvragen zich aandienen. Wie ben ik eigenlijk? Wat kan ik? Wat wil ik?  Vragen die vaak 
genegeerd kunnen worden, tot er zich iets voordoet, tot er iets verandert en een antwoord op die 
vragen zich opdringt. 



Teambuilding

Een nieuwe wending De directie op hap- & traptocht

We kwamen aan in taverne Molenveld 
waar we, om het met de woorden van 
Sergio Herman te zeggen “een fris ge-
rechtje” nuttigden dat ons toeliet om 
vol nieuwe moed onze tocht verder te 
zetten. We fietsten langs het water naar 
Oud Rekem, dat terecht het mooiste 
dorp van Vlaanderen wordt genoemd. 
Na een korte pitstop begonnen de ma-
gen te grommen en  vervolgden we 
onze tocht. 
En ja, buiten vrouwen, kunnen blijkbaar 
ook financiële directeurs niet kaartle-
zen. We zijn een klein stukje verkeerd 
gereden en hadden zo onze maaltijd in 
Zutendaal pas “echt” verdiend.
Het was 17u30 toen we aan het laatste 
stuk van 15 km terug naar As begonnen 
en ons achterwerk stilaan voelden. We 

konden ten slotte afkoelen met een ijsje 
en namijmeren over een leuke dag met 
toch maar liefst 67 km op onze teller.
Onze algemeen directeur overhandigde 
Lieve - namens de directie - een passend 
afscheidscadeau.
Lieve, we weten dat je niet houdt van 

foto’s van jezelf (daarom staan we er 
deze keer mee op) of lange afscheids-
speeches, daarom kort maar krachtig: 
merci, blijf jezelf en al het beste ge-
wenst !!!

Inne Driesen, directeur personeel

Op dinsdag 31 mei heeft de teambuilding van de directie plaatsgevonden. We vertrokken s ’morgens in As 
na een stevige koffie onder een licht bewolkte hemel.  De eerste etappe leidde ons naar Dilsen- Stokkem. 
Het tempo lag meteen hoog en de sfeer zat er goed in. Onderweg fietsten we afwisselend zij aan zij met een 
andere collega, zodat we ook eens de gelegenheid kregen om over iets anders dan het werk te praten. 

Nieuwsgierige neus ...
In elke editie van Ter Heide nieuws stelt een medewerker een on-

verwachte vraag aan een collega. Deze mag op zijn/ haar beurt een 

nieuwe vraag stellen aan een collega naar keuze. Om de rubriek te 

starten stelde Hilde Kubben de eerste vraag aan Viviane Luyten, 

leefgroepencoördinator campus Tongeren.

Hilde: “Viviane, je bent een grote 
voetbalfan. Zonder discriminerend te 
zijn, dit is toch niet de meest voorko-
mende interesse voor een vrouw. Wat 
mogen we ons daarbij voorstellen?”

Viviane: “Voetbal heeft mij van jongs 
af aan geboeid.  Dat mijn vader me 
altijd meenam naar de thuismatchen 
van FC Beringen, toen nog in eerste 
nationale, zal daar niet vreemd aan 
geweest zijn. Zelf heb ik nog gevoet-
bald bij de vrouwenploeg van Lum-
men-Genebos einde jaren zestig – in 
de prehistorie dus.

Sinds ik op Ter Heide werk, ben ik 
een echte Genkie geworden ... 
KRC Genk heeft trouwens véél 
vrouwelijke supporters!!! Als dit ant-
woord niet voldoende is, over Racing 
Genk kan ik anders nog wel een 
stevig boompje opzetten ...”

Hilde: Dankjewel Viviane, voor de 
leuke toelichting in een notendop.
Zo leerden we je eens op een andere 
manier kennen.
Je mag de vraag voor de september-
editie stellen aan iemand die niet uit 
je directe omgeving komt.

NIEUWE RUBRIEK
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Lieve Jean

Sinds 2000 verbleef je in Ter Heide. Voor je 
naar Ter Heide kwam werd er thuis goed 
voor je gezorgd, zowel door ma en pa als 
door Roger en zijn vrouw Nicole. Iedereen 
stond dag en nacht voor je klaar, je kwam 

niets te kort.
Korte bezoekjes buitenshuis waren wel ok 
maar het liefst van al was je in je eigen, 
bekende thuis. Daar kon je rondwandelen 
en ontspannen in je zetel. 

Op 20/06/2000 kwam je naar Ter Heide. 
Eerst naar Spar 1, daarna Berk 3 en uit-
eindelijk kreeg je je vaste stek op Berk 2.
Wij leerden je kennen als iemand die ge-
noot van de kleine dingen in het leven: 
op kamp gaan, een koffietje drinken 
of op daguitstap gaan. Vooral het eten 
van een lekker stukje vlaai was belang-
rijk voor je. Zolang het maar allemaal op 
jouw tempo was. Je hield ook van een 
dikke knuffel op tijd en stond, van een 
kusje op je hoofd.

In de Spar kwam Roger je geregeld halen, 
dan kon je thuis lekker gaan eten. Later 
genoot je van de bezoekjes die Roger in 
de leefgroep bracht.

Je liet het ook duidelijk merken als je er-
gens niet mee akkoord ging. Dan hoorden 
we je luid en duidelijk vloeken. Wanneer 
het tijd was om je te verzorgen vond je 
het allemaal minder leuk. Al die zalfjes en 
al dat gepruts ... is dat nu echt nodig?

De laatste maanden merkten we dat je 
ouder werd. Je werd uiteindelijk ook bijna 
70.
Heel veel dingen moesten voor jou niet 
meer en dit gaf je zelf ook aan. Je genoot 
niet meer zoveel van het lekkere eten, en-
kel een tas koffie kon je nog smaken.

We hoopten nog zo dat we je konden 
horen vloeken maar zelfs dit lukte niet 
meer.
Alhoewel we wisten dat we je moesten 
afgeven kwam het afscheid uiteindelijk 
toch sneller dan verwacht.

We gaan je missen!

Jean-Pierre Houben, bewoner Berk 2, Zonhoven

5 augustus 1946 
7 mei 2016 

Lieve Katrien

Als we aan jou denken, zien we je 
mooie lach, die ons zei dat alles met 
jou in orde was. En je hebt veel ge-
lachen !!!

Bij ons op de Meers waren er veel 
dingen waar je op jouw manier van 
kon genieten.
• Van de rustige muziek en al die lichtjes 
tijdens het snoezelen.
• Van de uitgelatenheid in de living als 
er een spel werd gespeeld.
• Van de zachte aanrakingen bij een 
massage.
• Van de complimentjes die je kreeg als 
je iets nieuw aan had.
• Van het bewegen tijdens het rolstoel-
dansen.
• Van het comfortabel liggen in je park en 
zo alle bedrijvigheid in het oog houden.
• Van de geur van vers gebakken cake 
of pannenkoeken, ...
Je was op je gemak bij ons en dat liet 
je zien.

De laatste 2 jaren ging alles wat moei-
lijker. Verschillende ziekenhuisopnames 

volgden elkaar op. Maar je gaf niet op. 
Je liet ook zien hoe sterk je wel was.

Spijtig genoeg zagen we jouw mooie 
glimlach steeds minder. De laatste dag 
bij ons op De Meers kon er zelfs geen 
lachje meer af voor Johan, waar je vol-
gens ons stiekem een oogje op had.

Op jouw eigen manier gaf je aan dat het 
genoeg was.

Wij zijn heel blij dat we in het zieken-
huis nog afscheid van je hebben kunnen 
nemen.

Je sliep zo rustig, je zag er zo tevreden 
uit! We zagen dat het goed was!
Slaap zacht!

Kinderen, gasten en personeel
Dagcentrum De Meers

Katrien Jooken, bewoner dagcentrum De Meers, Borgloon

24 oktober 1984
20 maart 2016



Personalia

Geboortes
Daan, zoontje van Mieke Gabriëls
(leefgroepmedewerker Linde 4, Zonhoven)
en Tommy Boué

Finn, zoontje van Sara Coenen
(kinesist woonbuurt Oase, Genk)
en Cathy De Geyter

Géan, zoontje van Anneleen Ballet
(leefgroepmedewerker Huis 3, Genk)
en Geert Bollen

Julia, dochtertje van Eva Accardo
(leefgroepmedewerker Eik 4, Zonhoven)
en Klodian Beqiri

Tijs, zoontje van Liese Bruggen
(kinesist woonbuurt Henisberg, Tongeren)
en Ken Vandenbroeck

Vic, zoontje van Vanessa Van Even
(leefgroepmedewerker Huis 6, Genk)
en Dirk Lenders

Lucas, zoontje van Katrien Cuppens
(leefgroepmedewerker Brik 4, Borgloon)
en Peter Vermeulen (leefgroepmedewer-
ker Linde 2, Zonhoven)

Lien, dochterje van Els Van en Broeck 
(leefgroepmedewerker Eik 2, Zonhoven)
en Dimitri Sannen

Overlijdens
Jean-Pierre Houben
bewoner Berk 2, Zonhoven

Jo Kusters
vader van Johan Kusters
(geneesheer woonbuurt Heuvel, Linde)

Katrien Jooken
bewoner Meers, Borgloon

Marie-Louise America
moeder van Martine Dignef
(medewerker onderhoud, Borgloon)

Yvonne Scevenels
moeder van Suzanne Bosmans
(medewerker grootkeuken, Genk)

Nieuwe medewerkers
Sinds maart 2016 zijn een aantal nieuwe medewerkers Ter Heide komen versterken. De volgende personen heten we 
dan ook van harte welkom in onze organisatie:

Alexandra Haarler leefgroepmedewerker Linde 3   Zonhoven

Anita Kreemers medewerker PA en HR-data   Genk

Dirk Van Gaal medewerker ICT   Genk

Dorien Claes leefgroepmedewerker Huis 6   Genk

Ellen Graulus leefgroepmedewerker Woning 43   Zonhoven

Jan Vantempel leefgroepmedewerker Linde 5   Zonhoven

Melissa Dekkers leefgroepmedewerker Eik 1   Zonhoven

Valerie Stinkens leefgroepmedewerker Brik 1   Borgloon

Vincent Brouns leefgroepmedewerker Huis 8   Genk

Personalia

Huwelijken
Ann Libens, leefgroepmedewerker
Huis 3, Genk huwde met Bert Roex

Kim Vandormael, hoofdopvoedster 
Huis 6, Genk huwde met David Beerden, 
hoofdopvoeder Linde 4, Zonhoven

Barbara Strauven, directeur logistiek
huwde met Marc Tormans

Inge Gaens, verantwoordelijke econo-
maat huwde met Patrick Ceulemans
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nieuws

Ter Heide
 WAAR IEDEREEN BIJZONDER IS  

Woordje van de redactieraad
We hebben nog niet veel 
kunnen genieten van 

mooie lente- of zomerdagen, maar 
kijken vol verwachting uit naar de tijd 
dat de zomer écht in het land komt.

Vakantie in Ter Heide betekent immers 
niet alleen dat medewerkers en bewo-
ners op verlof gaan, maar het hele ‘Ter 
Heide vakantiesfeertje’ is duidelijk merk-
baar!
Overal verschijnen nieuwe initiatieven 
soms ter plaatse uitgevonden, soms met 
veel voorbereiding.

Naast het reguliere werk schrijven de 
medewerkers van de administratieve 
diensten zich in om de activiteiten te 
ondersteunen. Dit is een middel om 2 
vliegen in één klap te slaan: er ontstaat 
meer voeling met het werkveld én de 
leefgroepen hebben een paar extra han-
den tijdens de activiteiten.

Dit alles maakt vakantie in Ter Heide zo 
speciaal, zodat ‘de anciens’ al spreken 
van ‘de zomer van ...’
Dat de zomer een uitstekende periode is 
om evenementen onder de aandacht te 

brengen en dit met de buitenwereld te 
delen, is evident.
Vandaar deze oproep om nieuwe artikels 
en foto’s voor 15 augustus te bezorgen 
aan Hilde Kubben.
(Indien jullie liever een ‘verslaggever’ ter 
plaatse hebben, graag een seintje.)

Vanwege het voltallige redactieteam: 
aan allen een fijn verlof gewenst!
 
Zonhoven: tony.antheunis@terheide.be
Borgloon: cynthia.gilissen@terheide.be 
Tongeren: guido.massonnet@terheide.be 

Redactie
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Ter Heide campus Genk 
Klotstraat 125, 3600 Genk
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Tel. 011 81 94 00

Ter Heide campus Brikhof 
Brikhof 68, 3840 Borgloon
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Activiteitenkalender
2de Truckshow Bekkevoort: 13 en 14 augustus

Opendeurdag Ter Heide: 11 september

Camba-dag “MBT-fietstochten”: 25 september

Herdenkingsmis: dinsdag 8 november

Ter Heide Movie Time: vrijdag 11 november 

Kienavond Borgloon: vrijdag 18 november


