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nieuws

Ter Heide
 WAAR IEDEREEN BIJZONDER IS  



Voorwoord directie

Je wordt vandaag als volwassene 
ondersteund door Ter Heide. 
Je hebt een brief ontvangen en verno-
men welk budget je vanaf januari toe-
gekend krijgt. Dat budget is gebaseerd 
op je huidige situatie en garandeert dat 
je de zorg die je vandaag krijgt kunt 
voortzetten. Als dat je vraag is, dan ver-
andert er voor jou niets. Wel 

zal er een 
aangepaste dienstverleningsovereen-
komst (protocol) worden opgemaakt 
vóór eind maart 2017. De zorg die je 
vandaag krijgt, wordt uitgedrukt in eu-
ro’s of punten. Kies je voor euro’s, dan 
betaal je de zorg zelf, cash, en ben je 
verantwoordelijk voor je eigen admini-
stratie. Kies je voor punten, vouchers, 
dan regelt Ter Heide alle administratie 
voor jou rechtstreeks met het VAPH.

Je maakt vandaag al gebruik van 
het persoonlijk assistentiebudget. 
Je hebt een brief ontvangen waarin 
je huidige middelen vertaald zijn naar 
een persoonsvolgend budget. Met je 
persoonsvolgend budget kun je de on-
dersteuning die je vandaag krijgt ge-
woon voortzetten. Ook hier geldt dat 
een aangepaste dienstverleningsover-

eenkomst zal worden opgemaakt vóór 
eind maart 2017 en dat je kan kiezen 
voor euro’s of punten.

Wat kan ik doen met een persoons-
volgend budget? 
Nieuw is dat je meer keuzemogelijkhe-
den krijgt: je kunt er dag- en woon-

ondersteuning of indivi-
duele ondersteuning mee 
inkopen. Je kan in de toe-
komst gemakkelijker com-
bineren. Hoe je je budget 
besteedt, bepaal je zelf.

Ik krijg ondersteuning 
van Ter Heide en ik heb 
een actieve vraag naar 
extra ondersteuning. 
Je vraag naar extra zorg 
wordt omgezet in een 
vraag naar een aanvul-

lend persoonsvolgend 
budget. Het deel dat je meer vraagt, 
wordt dan ingedeeld in één van de 
drie prioriteitengroepen, op basis van 
de elementen van dringendheid die je 
aangeeft. Zodra er financiële middelen 
ter beschikking zijn, kun je dan ook het 
budget dat je meer vraagt toegewezen 
krijgen. Weet dat wanneer je omwille 
van onvoorziene omstandigheden extra 
ondersteuning nodig hebt, we je niet in 
de steek laten.

Hoe zit het met de persoonsvolgen-
de financiering voor minderjarigen? 
Op dit moment wordt er hard gewerkt 
aan de voorbereiding van de persoons-
volgende financiering voor minderjari-
gen. In 2017 blijft de situatie voor hen 
ongewijzigd. Er verandert met andere 
woorden niets. Het streefdoel is om de 
persoonsvolgende financiering geleide-

lijk in te voeren in 2018.

Waarmee betaal je je woon- en leef-
kosten? 
Met je persoonsvolgend budget betaal je 
je zorg. Met je inkomen betaal je in de 
toekomst je woon- en leefkosten. Voor de 
volwassene valt het inkomen samen met 
zijn tegemoetkoming. Hoe het inkomen 
van minderjarigen er in de toekomst zal 
uitzien, is niet duidelijk. Belangrijk is dat 
er in 2017 zowel voor de minderjarigen 
als de volwassenen niets verandert. Wat 
wel verandert is dat de nieuwe volwas-
sen bewoners onmiddellijk vallen onder 
het systeem van de woon- en leefkosten. 
Dat verplicht ons om voor het einde van 
het jaar een prijslijst te hebben voor zo-
wel de ondersteuning als voor de woon- 
en leefkosten. Deze prijslijst zal worden 
opgenomen in de nieuwe dienstverle-
ningsovereenkomst.

Wie kan je helpen bij het organiseren 
van je ondersteuning? 
Daarvoor subsidieert het VAPH de bij-
standsorganisaties. Wil je je bestaande 
ondersteuning veranderen dan kunnen 
zij je daarbij helpen. Vandaag zijn er drie 
bijstandsorganisaties: Absoluut vzw, 
Alin vzw en Onafhankelijk Leven.

Bij wie kan je terecht als er nog vra-
gen zijn? 
Ouders die nog met vragen zitten, kun-
nen terecht bij de maatschappelijk wer-
ker van hun woonbuurt. Bijkomend zul-
len er nog een aantal infosessies worden 
georganiseerd in het voorjaar 2017. Tot 
zover het hoofdstuk van de persoonsvol-
gende financiering.

Ik ben heel blij met de vele inspirerende ver-
halen in deze Ter Heide nieuws. Ze tonen 
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2017: omslag naar de 
persoonsvolgende financiering
We staan aan de vooravond van de persoonsvolgende financiering. Vanaf 1 januari 2017 zullen alle volwas-

senen die ondersteuning krijgen dat met een persoonsvolgend budget zelf kunnen organiseren. Ik merk dat er 

nog heel wat vragen zijn. Vandaar dat ik de gevolgen nog eens op een rij zet. Ik zie de volgende situaties:



Voor een volle zaal gaf het VAPH met 
een mooie en overzichtelijk opgestel-
de PowerPointpresentatie uitleg over 
het HOE en WAT van het PVB. Tot daar 
alles dik in orde, tenminste voor de 
mindervaliden die voor zichzelf kun-
nen zorgen. Tijdens de vragenronde 
volgden dan de moeilijke vragen van 
bejaarde ouders wiens kinderen tij-
dens de week in verzorgingstehuizen 
zoals Ter Heide verblijven en in het 
weekend thuis. Een man van 82 jaar 
getuigde over zijn probleem als hij 
binnenkort voor zijn 40-jarige zoon 
geen weekendopvang in de instelling 
kan regelen, ook al is de zorg te zwaar 
of onmogelijk geworden. Na wat rond 
de pot draaien, onthouden we uit het 
antwoord dat tijdelijke en/of beperkte 
‘meerdagen’ mogelijk zijn. Hiervoor 
moeten afspraken worden gemaakt 
met de voorziening. Bij een noodsitu-
atie is er gedurende 22 weken 7 da-

gen op 7 opvang mogelijk. Indien de 
opvang langer nodig is, moet er een 
aanvraag voor budgetverhoging bij 
het VAPH worden aangevraagd. Wat 
dat in de praktijk betekent, daarop 
kwam geen antwoord.

Wat willen wij als ouders: 7 dagen 
op 7 opvang als we, om welke reden 
dan ook, ons kind niet meer naar huis 
kunnen halen. Dat, als ons kind ons 
overleeft, het in de warme thuis van 
de voorziening, waar hij/zij meestal al 
vele jaren verblijft en graag is, voor de 
rest van zijn/haar leven kan verblijven. 
Al de andere denkpistes, hoe goed 
bedoeld ook, geven geen waterdichte 
opvanggarantie.

Minister Vandeurzen antwoordde op 8 
november 2016 in de Commissie voor 
Welzijn van het Vlaams Parlement op 
vragen over de zorggarantie onder 

andere: “Ik hoor bij de voorzieningen 
dat ze zich realiseren dat als je met 
hart en ziel voor iemand zorgt, je op 
een bepaald moment de bereidheid 
hebt om ook in weekendopvang te 
gaan. We gaan met de voorzieningen 
het gesprek aan. Ik ga dit niet afdoen 
als een akkefietje. Dit is een ernstige 
zaak. Maar ten opzichte van de ge-
bruiker en zijn familie denk ik dat we 
het resultaat moeten waarborgen. En 
dat resultaat is: je kunt zeker zijn dat 
er 7 dagen op 7 opvang zal zijn.”

Mijnheer de minister, alle ouders reke-
nen op u. De kwaliteit van de opvang 
en de zorg voor onze kinderen moeten 
te allen tijde gewaarborgd blijven.

Martin Vanherle, vader van Ilse - 
bewoner Berg 7,
lid van de Gebruikersraad

Woordje van de Gebruikersraad

Gebruikersraad

We waren op 26 oktober 2016 aanwezig in Hasselt, waar het VAPH een uiteenzetting hield over hoe 
te starten met een persoonsvolgend budget. Ook drie bijstandsorganisaties stelden er zich voor. 
Absoluut vzw, Alin vzw en Onafhankelijk Leven vertelden hoe ze ons kunnen helpen en wegwijs 
maken met het persoonsvolgend budget.

aan waar het in Ter Heide echt om draait: 
om zorgzaamheid, om spreken en met el-
kaar zijn vanuit het hart, om de kracht van 
verbinding en empathie, om community 
maken. Laat ons samen in 2017 vooral deze 
waarden verder uitdiepen en in de praktijk 
omzetten. Het einde van het jaar is dicht-
bij en een nieuw jaar staat voor de deur. 
Aan iedereen een welgemeende dank u 
wel voor de geleverde inspanningen in het 
voorbije jaar. En voor 2017 wenst de direc-
tieploeg jou en diegenen die je lief zijn alle 
goeds toe. Gebruik de eindejaarperiode om 
wat uit te rusten en om samen met familie 
en vrienden te genieten van een verdiende 
verpozing. Tot in 2017.

Paul Geypen, 
Algemeen directeur  



Welkom terug thuis, Huis 6

Marco, jij vertrok met een smile ... ik 
weet niet hoe breed. Jij was die morgen 
dan ook als eerste gereed. Kristof was je 
privéchauffeur voor deze dag en zo werd 
jij helemaal privé naar je kampplaats ge-
bracht.
Pieter, je was zo blijgezind, op jouw 
gezicht stond duidelijk te lezen hoe leuk 
je dit wel vond. Je was die morgen niet 
te houden, je babbelde er maar op los: 
zwemmen, frietjes eten, cola drinken ... 
Hoera! We gaan op kamp, het is plezant. 
In de bus was je al vlot aan het zingen: 
“We zijn er bijna ... We zijn er bijna ...” 
Maar de reis moest nog beginnen!
Jonas, morgenstond heeft goud in de 
mond, maar vroeg opstaan ... daar wil jij 
niets van weten. Hopelijk werd de klok 
wat later gezet en kreeg jij ontbijt op 
bed!
Hé-la-ba, hé-la-ba. Dat is Yanno, moet je 
weten. Jij was de datum ook niet verge-

ten. Je was zelfs niet naar school gegaan, 
je had wat snipperdagen genomen ... 
want ook jij wilde er graag bij horen! 
Zano en Silvio ... jullie gingen ook weg 
met de bus, ook aan jullie werd er extra 
aandacht besteed. En zo had iedereen 
een héél fijne week. En Zano ... geef 
maar te kennen: Noëlla wist jou met 
snoepjes extra te verwennen. Soms zelfs 
als niemand het had gezien ... maar niet 
iedereen hoeft te weten hoeveel extra 
koekjes jij hebt gegeten.
Sommige van onze gastjes konden niet 
mee, maar het moet worden gezegd, ook 
zij werden extra in de watten gelegd. De 
andere jongens konden genieten van alle 
rust, maar Ersan heeft jullie toch gemist! 
Hij vond het voor enkele dagen wel fijn, 
maar is blij dat jullie terug zijn! Dario
leeft graag in zijn eigen wereld, alles 
op tijd en stond. Met wat extra lekkers 
werd óók hij verwend en zo was iedereen 

supercontent!
Ook de opvoed(st)ers zijn mij zeer gene-
gen. Jullie hebben vast en zeker mooie 
momenten beleefd in deze speciale 
week. Ik zou zeggen ... al deze herin-
neringen: bewaar ze veilig in jullie hart, 
hou ze stevig vast. En komen er ooit eens 
moeilijke momenten, dan kunnen jullie 
aan deze herinneringen terugdenken. 
Ze geven dan weer kracht en moed, dat 
voelt dan fijn ... want weet hoe belang-
rijk jullie voor onze kinderen zijn!
Huisje zes is een THUIS ... gevuld met 
liefde en geluk. Elk kind is er speciaal, 
dat weten we allemaal. Altijd staan jul-
lie klaar met engelengeduld en zo veel 
moed. Daarom ... steek ik mijn duim 
omhoog en zeg ... JULLIE DOEN DAT 
GOED!

Dikke knuffel van jullie poetsvrouw 
Noëlla

Maandag 26 oktober 2016 ... een dag die ons doet terugdenken aan de dag dat jullie op kamp zouden 
vertrekken. Het busje volgeladen met vrolijke gezichten, goed humeur en veel kabaal zou dan naar het 
buitenland gaan. Nog snel een foto met een brede lach ... ter herinnering aan deze mooie vertrekdag.



BuSO De Wissel opent nieuwe 
snoezelruimte

‘Ieder kind heeft recht op onderwijs’ is 
een visie die wij als school uitdragen. Ook 
de meest kwetsbare kinderen met hun 
specifieke ontwikkelingsvraag hebben 
recht op onderwijs. De nieuwe ruimte 
biedt ons nog meer de mogelijkheid om 
op ieders maat activiteiten te voorzien. 
Het is een ruimte waar leerlingen basale 
stimulatie kunnen ervaren. Een plek waar 
ze rustmomenten kunnen beleven, maar 
waar ze ook worden geprikkeld door 
licht, geluid, geur, trillingen en aange-
paste materialen. Niet enkel de leerlingen 
van de Oase ervaren dit als aangenaam. 
De stoere jongens van de Heuvel maken 
tijdens hun activiteit ook gebruik van dit 
lokaal. Zij genieten ook van de geur van 
lavendel, de lichtjes in de bubbelunit en 
ze kiezen zelf hun liedje of filmpje dat ze 
willen projecteren.
Kort samengevat: wij zijn heel trots op 
en dankbaar voor de realisatie van dit 
project en kunnen hier samen met de 
leerlingen nog jaren van genieten.

Ilse Maes,
leerkracht BuSO De Wissel

September 2016, een droom die al vele jaren aanwezig was gaat in vervulling. Dankzij de finan-
ciële steun van Kiwanis Hasselt, Een hart voor Limburg en Soroptimist Genk werd de nieuwe 
snoezelruimte in gebruik genomen.

Campusnieuws
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De start van het BuSO-theaterseizoen
Sinds enkele jaren nemen wij met een 
aantal leerlingen van afdeling OV1 Ter 
Heide deel aan de schoolvoorstellingen 
van het CC Tentakel Zonhoven. 

Tijdens de eerste voorstelling hebben 
Enrique, Benjamin, Hasan, Jo, Nathalie, 
Louana en Mauro kunnen genieten van 
‘Broemmmm’: een onwillig autootje. Een 
beeldende voorstelling vol avontuur en 
humor. Herkenbaar voor onze leerlingen: 

ze volgden geboeid van begin tot eind. 
De volgende voorstellingen staan dit jaar 
nog op het programma:
• Joris en de draak
• Man met hoed
• Nipt
• Toyko blue
• Ja, maar neen.

Ilse Maes, 
leerkracht BuSO De Wissel
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Ter Heide opent Ven 4 
Een tweede leefgroep schoolvervangende dagopvang 
voor minderjarigen met kernautisme

Voor Ter Heide werd het snel duidelijk 
dat er voor de kinderen met kernau-
tisme, die voor hun ontwikkelingssti-
mulering niet terecht kunnen in het 
Buitengewoon Onderwijs, een grote 
nood is aan gespecialiseerde ondersteu-
ning. Ter Heide heeft daarom beslist om 
deze kinderen een nieuwe kans te geven.  

Ter Heide opende bijgevolg op de campus 
Borgloon een eerste leefgroep, ‘Meers 3’, 
gericht op de opvang van kinderen en 
adolescenten met autisme en een ver-
standelijke beperking. De opstart van 
deze groep zorgde voor een aantal 
positieve effecten. Expertise en kennis 
m.b.t. de doelgroep ontwikkelde zich 
snel binnen Ter Heide. Nieuwe gebrui-
kers stroomden in, ouders toonden hun 
tevredenheid en de verbinding met ex-
terne gespecialiseerde partners werd 
gemaakt.

Al snel explodeerde dan ook 
de vraag naar dit soort opvang. 
Daarom werd in september 
2016 een nieuwe leefgroep 
geopend op campus Genk, 
Ven 4 genaamd. 8 kinderen 
namen daar hun intrek. Wij 
bieden inhoudelijk 2 modu-
les schoolvervangende dag-
opvang binnen deze leef-
groepwerking aan, nl. de 
dagbestedingsmodule en de 
ontwikkelingsgerichte modu-
le. Personeel en ouders praten over de 
‘klaswerking’ en de ‘leefgroepwerking’. 
Centraal binnen deze werking staan 
de individuele noden van elk kind.  
De kinderen krijgen een aangepaste 
autismespecifieke daginvulling op 
maat, waar in- en ontspanning elkaar 
afwisselen. Structuur en voorspelbaar-
heid zijn de rode draad binnen de wer-

king met voorwerpverwijzers, dagsche-
ma’s, taakschema’s en tijdsverheldering.

Hoe dit allemaal vorm wordt gegeven, 
hangt af van de noden van elk kind. Een 
jong kind dat zich graag motorisch uit-
leeft, zal bijvoorbeeld meerdere keren 
per dag naar het ballenbadlokaal, de 
speelzaal en de buitencompartimenten 
gaan. Dit zijn afgesloten veilige ruimtes 
waar het kind met aangepast materiaal 
kan spelen. Hier kan hij/zij zich grof mo-
torisch uitleven en even tot rust komen.

Op andere momenten zit het kind aan tafel 
en vragen we hem/haar om taakjes te doen, 
(bv. in de werkhoek), aan tafel een puzzel 
te maken, zich met constructiemateriaal 
bezig te houden (bv. een toren maken) en 
oefenen we op sociale vaardigheden. Bin-
nen elk ontwikkelingsdomein proberen we 
een gevarieerd aanbod aan materialen te 
geven, zodat het kind stap voor stap meer 
vaardigheden kan ontwikkelen.

Binnen de leefgroepwerking komen vrije 
tijd en zelfredzaamheid aan bod. Een 

Autisme is maatschappelijk hot. Zowel in de actuele vakliteratuur als in de media verschijnen regelma-

tig publicaties over autisme of onderwerpen die hier rechtstreeks mee te maken hebben. Dikwijls lees 

je ook verhalen over opvangtekort of te weinig gespecialiseerde opvang voor deze doelgroep. Zo moest 

in 2013 het A-huis, de enige dagopvang voor kinderen met kernautisme in Limburg, door omstandighe-

den zijn ondersteuning aan deze kinderen afbouwen. 



Campusnieuws 

gevarieerde voeding (leren) eten, zinde-
lijkheid, een jas aandoen ... deze doelen 
worden per kind bepaald en krijgen zo 
betekenis in de daginvulling van dat kind.

Binnen de klaswerking komen de on-
derwijsdoelen aan bod. Deze worden 
vormgegeven aan de hand van huison-
derwijs door eigen personeel. De doe-
len worden individueel bepaald en gaan 

van leren zitten, zich even kunnen rich-
ten op een taakje en zelfstandig werken 
in een werkhoek tot sorteren, matchen, 
schrijven en rekenen. Door individuele 
stimulatie, oefenen en veel herhaling 
willen we de functionele vaardigheden 
stap voor stap verder uitbreiden.

Anneleen De Becker,
zorgcoördinator

Guy nodigt buren uit
Mijn buren zijn heel lieve en vriendelijke mensen. Tijdens mijn talrijke wandeltochtjes door de wijk 
word ik steeds hartelijk begroet en een hartverwarmend gesprek hoort er dan wel bij. Een vraag 
die regelmatig gesteld wordt, klinkt als volgt: “Waar verblijf je weer, Guyke, wanneer je niet bij 
mama en papa thuis bent?” Dan begint langzaam maar zeker het verlangen te groeien om aan mijn 
lieve buren mijn huis, gelegen aan de Jacob Lenaertsstraat in Zonhoven, te tonen. 

Zo gedacht, zo gedaan. Eventjes met onze 
directeur over mijn plan gesproken en het 
antwoord was klaar en duidelijk: ”doe 
maar”. Enkele dagen later lag de uitnodi-
ging al in de brievenbus bij mijn buren. De 
Opendeur in de maand september jl. was 
de ideale gelegenheid om mijn idee vorm 
te geven. Met 10 buren waren wij aan 
tafel in de eetzaal op de campus Genk. 
Na de lekkere maaltijd bezochten wij dan 
de instelling in Genk en beleefden we de 

schitterende aankomst van de motorrun.
Het moment was aangebroken dat wij in 
groep naar de Campus Zonhoven afzak-
ten. Wat bij een buurman een reactie uit-
lokte dat de twee campussen zo prachtig 
in de natuur ingeplant zijn, maar zo ver 
van de “bewoonde wereld”. Aan alle na-
delen zijn er voordelen, vertelde eens een 
wereldberoemd Nederlands voetbal-
ler (Johan Cruyff). De gezonde lucht, de 
prachtige en bijna verkeersvrije wandelwe-

gen in de onmiddellijke omgeving van 
de campussen mogen wij toch niet 
vergeten. Alleen het openbaar ver-
voer (De Lijn) weet waarschijnlijk nog 
niet van het bestaan van Ter Heide.
De campus Zonhoven nodigde uit 
tot een wandeling en ik speelde 
mijn rol als gids voortreffelijk. Mijn 
buurvrouw, die in Hasselt in de zorg-
sector werkt, fluisterde in mijn oor: 
”Guyke, hier zou ik gaarne willen 
werken, het is hier zo mooi en de 
gezonde lucht die men hier kan in-
ademen.” Dat was heel leuk om te 
horen en ik wilde haar vertellen over 
het Masterplan dat in uitvoering 
gaat, maar de tijd ontbrak daarvoor. 
Mijn buren waren onder de indruk 
van al de paviljoenen, woningen en 

natuurlijk van mijn huis.
Zij weten nu waar ik woon, waar ik geluk-
kig ben met mijn formidabele verzorgsters 
en vrienden. En mijn mama en papa we-
ten dat ik hier voor altijd mag blijven! Dat 
hopen ze toch, want met al de verande-
ringen die op ons afkomen vanaf 1 januari 
2017 weet je nooit.
Ik ben heel blij dat mijn buren en ik een 
beperkte maar toch welgemeende duw 
hebben gegeven  aan de integratie van 
andersvaliden in de maatschappij. Mijn 
buren weten nu waar Ter Heide zich heeft 
ingeplant en wat Ter Heide betekent voor 
alle bewoners en hun familie. Een warm 
nest waar wij ons goed voelen. Maar wij 
moeten blijven doorgaan.
Mijn buren hebben mij beloofd dat ze Ter 
Heide gaan uitdragen bij vrienden en ken-
nissen. Dat doet mij heel veel plezier. Nu 
word ik al begroet met de woorden: ”Dag 
Guy, hoe gaat het in Zonhoven in je groep 
vrienden van Eik 4?” Dat is precies wat 
ik wilde bereiken. Ik word een BB (een 
Bekende Buur).

Met mijn beste groeten.

Guy Reinquin,
bewoner Eik 4, campus Zonhoven
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Sinterklaas zoekt talent in Zonhoven

Zoals elk jaar steken de Sint en zijn 
‘schoorsteenvuile medewerkers’ een 
mooie show in elkaar zodat hun komst 
zeker niet ongemerkt voorbij kan gaan. 
Dit jaar was de Sint op zoek naar nieuw 
zang- en showtalent onder de bewoners 
van Ter Heide. Hij was namelijk op zoek 
naar artiesten om op te treden tijdens het 
frietenfeest van 2017. Joe Hardy (onze 
act van het frietenfeest 2016) had immers 
de muzikale lat erg hoog gelegd. Daarom 
had de echte Sint de hulp ingeroepen van 
zijn hulp-Sint, Niels.  Om hun plannen uit 
de doeken te doen en hun show te pro-
moten, hadden Niels en de Sint samen een 
filmpje opgenomen dat werd uitgezonden 
via het intern televisiekanaal van Ter Heide. 
Het opzet was geniaal. Onder impuls van 

Niels zouden ze een wedstrijd organi-
seren à la ‘The Voice van Vlaanderen / 
Ter Heide’. 3 Pieten werden aangeduid 
als coaches om het opgespoorde talent te 
begeleiden. Zo gezegd, zo gedaan.  LET 
THE SHOW BEGIN!

Geflankeerd en voortgeduwd door zijn 
Pieten maakte de Sint op gepaste wijze 
zijn intrede in de zaal. Hij was er klaar 
voor. En of er talent op Ter Heide is! Alle 
optredens waren stuk voor stuk subliem.
Graag sommen we even de acts voor u 
op:
• Woonbuurt Woonerf: Dimitri Vegas & 
Like Mike,
• Woonbuurt Eik: een medley van Vlaam-
se schlagers,

• Woonbuurt Linde: Nicky and the hard-
rockers,
• Woonbuurt Berk/Spar: Eviva Espania.

Het was een nek-aan-nekrace. Ei zo na 
gingen de Pieten op de vuist om de beste 
artiesten voor zich te winnen. Gelukkig 
was er het salomonsoordeel van Sinter-
klaas om de gemoederen te bedaren. 
Elke groep werd uitgeroepen tot winnaar 
van de Voice van Ter Heide en wordt dan 
ook verwacht om op te treden tijdens 
ons volgend frietenfeest. Wij en de Sint 
kijken ernaar uit.

Tony Antheunis,
activeringscoördinator Zonhoven

De komst van Sinterklaas op de campus Zonhoven is een gebeurtenis waar sommige bewoners een heel 

jaar naar uitkijken. Hij en zijn 8 Pieten mogen dan ook niet op het appel ontbreken.
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Bloemschikken opendeurdag

Een vriendelijke groet, een lach, een om-
helzing. Kortom: een blij weerzien. Dan 
zie je de eerste prachtige bloemstukjes ge-
toverd worden door die mooie werkende 
vrouwenhanden. De iets minder getalen-

teerde bloemschiksters - zoals ze zichzelf 
noemen - zorgen voor de finishing touch 
van de tafels in het restaurant. Het is aan-
genaam vertoeven tussen al dat groen! 
Een tasje koffie met een zelfgebakken ver-

snapering als tussendoortje wordt goed 
gesmaakt en geeft weer nieuwe inspira-
tie en creativiteit. Wanneer alle bloemen 
verwerkt zijn in een passend potje, wordt 
deze gezellige groene voormiddag afge-
sloten met een lekkere broodjesmaaltijd. 

Een hartelijke dank je wel aan alle da-
mes die zo’n pracht getoverd hebben 
met hun groene werkende handen! Dan 
is het opruimen geblazen en worden de 
garages netjes in orde gemaakt voor de 
bezoekers en sympathisanten die we 
van harte welkom willen heten voor de 
activiteiten op zondag 11 september.

Elly Lecok, leefgroepmedewerker Eik 4, 
campus Zonhoven

Het is zaterdag 10 september 2016. De zon is als eerste van de partij. Stilletjes aan komen dames met het 
nodige materiaal binnengesijpeld in de garages van Ter Heide Genk, want daar is het te doen!

Linde 1 op kamp naar Koksijde
Maandag 12 september 2016 ver-
trok Linde 1 naar Koksijde. Nog 
nooit hebben we zo van de zon kun-
nen genieten. Het werd een echte 
strandvakantie. Het was een gewel-
dige ervaring voor onze gasten.

Met de zwembroek aan en de schop in de 
hand werden er bergen en loopgraven te-
voorschijn getoverd. Regelmatig werd er 
ook een verfrissende duik genomen in de 
zee om het zand uit alle gaatjes en spleet-
jes te spoelen. Ook de innerlijke mens 
moest regelmatig worden afgekoeld en 
dat gebeurde dan op een terrasje of ge-
zellig op het strand. De dagen werden 
afgesloten met een gezellige barbecue of 
heerlijke frietjes in openlucht. Zelfs voor 
het ontbijt werden de tafels en stoelen 
naar buiten gedragen.

Dave Vandewal en Viviane Derhaeg,
leefgroepmedewerkers Linde 1, 
campus Zonhoven
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Dierendag vieren in Ter Heide

Samen met de bewoners maakten 
we kennis met heel veel dieren. We 
mochten over de kop van een bonte 
koe strelen, met een grote hond 
wandelen en een jong uiltje op onze 
linkerhand laten zitten. Een konijntje 
huppelde zomaar in onze kring. We 
mochten een ezeltje en een pony 
aaien en een hamstertje in zijn kooi-
tje zoeken. Er waren zelfs honden die 
pakwerk deden.
We liepen er allemaal vrij rond, samen 
met de bewoners van Ter Heide, en we 

vonden dit wel heel 
fijn. We leerden dat 
niet iedereen is zo-
als ons, maar dat 
we allemaal dik in 
orde zijn. Het was 
een superleuke 
voormiddag.
Groetjes, 

leerlingen van 
basisschool 
GoBiLijn Bilzen

Vrijdag 7 oktober 2016 gingen we met alle kindjes van het 1ste en 2de leerjaar naar Ter Heide om Dieren-
dag te vieren. We werden goed ontvangen door Daniela, de mama van ons vriendinnetje Stien.

Dierendag Ter Heide Zonhoven
De eerste vrijdag van oktober mag je nu al in je agenda noteren, want dan is het DIERENDAG in Ter Heide 

campus Zonhoven. Een dag waar vele bewoners naar uitkijken, een dag waarop kinderen van enkele 

scholen in de buurt via de dieren kennismaken met de bewoners van Ter Heide.

‘Inclusie’, ‘integratie’ noemen we dat 
met enkele geleerde woorden. We 
spreken op deze dag niet over ‘handi-
cap’. Wat telt is het samen knuffelen 
van de dieren, samen wandelen met 
de hond, de muisjes vasthouden van 
de boer en samen met onze bewoners 

verwonderd kijken naar de roofvogels.

Een leuke dag voor iedereen, groot en 
klein. De diversiteit aan dieren was dit 
jaar bijzonder groot. Voor de eerste 
keer hadden we een echte koe op be-
zoek. Voor sommigen net iets te groot 

om te strelen, voor anderen een echt 
knuffeldier. Ook nieuw was de arend. 
Toch wel een indrukwekkend dier om 
op de arm te nemen. Veel aantrek had-
den ook de 2 muisjes, Piep en Pap, na-
men gegeven door de kleutertjes. Ook 
de aanvalshonden met hun indruk-
wekkend ‘pakwerk’ waren weer van 
de partij. Verder ook onder de geno-
digden de pony en de ezel, de paarden 
voor de huifkar, kippen, schildpadden, 
konijntjes, allerhande roofvogels ...

Rest er mij nog één ding: een welge-
meende dank u wel aan de vele vrij-
willigers die deze dag hielpen waar-
maken. Zonder hen zou het moeilijk 
zijn om een dergelijke activiteit als 
de dierendag te organiseren. Of met 
andere woorden: hoe mensen het ver-
schil kunnen maken.
Tot volgend jaar!

Het dierendagteam
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Brikhof viert 20-jarig bestaan met uitstap
In 1996 is Ter Heide neergestreken 
in Hoepertingen. Om zijn twintigste 
verjaardag te vieren, heeft campus 
Brikhof met een 60-tal bewoners met 
meervoudige beperking een uitstap 
georganiseerd naar Planckendael, 
kweektuin van de Antwerpse Zoo. 
Met twee liftbussen en bijna even-
veel begeleiders als bewoners trok de 
groep op een laatste nazomerdag op 
stap. 

Bart Lux,
leefgroepmedewerker Brik 5

Brik 5 naar STVV-Zulte Waregem

We kregen zelfs een parkeerplaats vlakbij 
het stadion, zodat we niet ver moesten 
stappen en er nog voor de match tijd was 
voor een mannen-weten-waarom-mo-
ment! Bij de ene bewoner ging het al wat 
vlotter dan bij de andere om in de steile 
tribune op onze plaatsen te geraken. Des-
noods op handen en voeten, maar lukken 
zou het! Ivan, Dirk en Ivo lieten zich horen, 
maar Jean-Marie was de hevigste! Ook de 
studenten boven ons lieten zich muzikaal 
horen en onze mannen maar dirigeren! 
Tijdens de rust was Ivan superblij want 
zijn vrienden Rika en Rudi kwamen langs 
en zorgden weer voor een mannen-we-
ten-waarom-moment. Als surprise kwam 
Binkie nog langs voor een groepsfoto. De 
tweede helft verkozen Patrick en Carl de 
wedstrijd binnen achter glas en voor tv te 
volgen. De uitslag was niet waar we op 
hoopten, maar we hadden wel een leuke 
avond.

Dank je wel STVV, 
de jongens van Brik 5

Woensdagavond 26 oktober 2016, een gezellige drukte op Brik 5. We hadden het druk met onze STVV-

truitjes aan te trekken en onze geel-blauwe sjaals om te doen. Zelfs Brugge- en Genk-diehards deden een 

kanarietruitje aan. Op uitnodiging van Rika Baillien (ambassadrice van STVV) mochten we gratis naar de 

wedstrijd STVV-Zulte Waregem in de hoofdtribune!
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Foto 1

Scaring at the movies: 
griezelen in de Ter Heide-cinema

Scenario:
• Zoek een leuke film met een  Hal-

loweenthema.
• Versier de zaal met griezelmateria-

len en sfeerverlichting.
• Maak ook een fotohoek met kader 

voor achteraf.
• Maak er zelf een 3D-film van.
• Gebruik de film als leidraad om 

allerlei attributen door de zaal te 
laten gaan (en de filmbezoekers 
zo de prikkels letterlijk te laten 
ervaren).

• Vraag de genodigden om zich te 
verkleden als pompoenen.

Attributen: 
• een kostuum van de pompoenkoning,
• een spookkostuum,
• Halloweenslingers,
• maskers in de vorm van pompoenen 

en oranje kledij,
• bamboestokken die als bomen kun-

nen dienen en de jungle nabootsen,
• verschillende soorten licht en lampen,
• een grote trommel om de geluids-

effecten te versterken,
• rinkelende en rammelende materialen,
• kleine en grote spinnen,
• muziekinstrumentjes om de film vro-

lijk af te sluiten.

Om nog even na te griezelen kon er een 
foto genomen worden van het pompoen-
eiland met de pompoenkoning. En de af-
terparty met de nodige drank en hapjes 
kon natuurlijk ook niet ontbreken!

Hilde Steegmans, 
activeringscoördinator, campus Genk

Voor deze activiteit hebben we onze ’huisregisseurs’ aangesproken: de ergo’s en logo’s van woonbuurt Oase 
en Heuvel. Ik mocht een inkijk doen in hun draaiboek:
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Nominatie voor de Tongerse duim
Ter Heide Henisberg Tongeren telt een 15-tal vrijwilligers die een mooie meerwaarde betekenen voor de kwa-
liteit van leven van de 65 bewoners. Wij zouden voor de ‘Tongerse duim’ Hermine Jans willen nomineren.

Hermine sluit vanaf augustus 2014 
wekelijks aan bij de begeleiding van 
bewoners in één van onze zeven leef-
groepen. We kunnen op haar ook altijd 
beroep doen als er een helpende hand 
nodig is voor een of ander evenement. 
In Henis 5 is ze sterk betrokken bij het 
wel en wee van het huis.
Kortom, voor ons staat Hermine voor 
het prototype van wat we ons van een 
vrijwilliger in onze voorziening voor-
stellen.

Guido Massonnet, coördinator 
campuswerking Zuid-Limburg
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Malou Smets 40 jaar in dienst 
Het is alweer 40 jaren geleden dat Malou als diëtiste naar 
Ter Heide kwam,
met haar charmes zette ze daar de keuken in vuur en vlam.
Al snel werd duidelijk dat ze meer in haar mars had
en kwamen er heel wat aanbiedingen op haar pad.
Onder haar moederlijke vleugels zorgde ze voor iedereen,
ze gaf liefde en ondersteuning: zoals haar is er maar één.
Haar hele carrière in Genk eindigde in Huis 10
en daarna kwam ze zich van haar beste kant in Tongeren 
laten zien.
Op Berg 2 had ze meteen haar hart verloren.
Alle gasten konden haar bekoren.
Vooral Jo is blij om haar ’s morgens door de gang te horen gaan,
je hoort ze al van ver met haar hoge hakjes aan.

Naast de gasten is ze op haar kleinkinderen heel fier,
samen leuke dingen doen geeft haar veel plezier.
Naar New York gaat ze graag op reis,
dat is voor haar het ware paradijs.
Ook houdt ze van lekker eten,
dat zullen ze in Hasselt ondertussen al wel weten.
Ze is heel content met haar nieuwe stek,
nu valt eindelijk alles op z’n plek.
Bijna kan Malou aftellen naar haar welverdiende pensioen,
maar haar vergeten zal niemand doen.
40 jaar Ter Heide verdient van ons allemaal een dikke zoen,
we gaan er toch nog enkele mooie jaartjes bij doen!

Een dikke proficiat van je gasten en collega’s van Berg 2

Hoog bezoek in campus Henisberg 
Bisschop Mgr. Patrick Hoogmartens 
is bezig aan een dekenale rondgang 
naar aanleiding van ‘50 jaar Bisdom 
Hasselt’. Op vrijdag 7 oktober was hij 

te gast in het dekenaat Tongeren. Om 
10.00 uur is hij, vergezeld van Deken Rik 
Palmans, voor een kort bezoek langs-
gekomen in Ter Heide. René Meers, 

voorzitter van de 
Gebruikersraad en 
vader van Marleen, 
heeft hem ont-
vangen. Het was 
een ingetogen 
bezoek, waarbij 
geen thema uit de 
weg werd gegaan. 
We illustreerden 
opvang en bege-
leiding van perso-
nen met de groot-
ste zorgnood met 

onze film ‘Thuis’. Bij een bezoek aan 
enkele groepen kwam het tot boeien-
de gesprekken. Van de kwetsbaarheid 
van onze bewoners en de zorgzaam-
heid van de begeleiding ging het naar 
de noodzaak om als maatschappij ook 
ruimte te geven voor deze kwetsbare 
mensen. Van de weinige contacten 
die de bisschop met Ter Heide heeft 
gehad, zijn vooral de vormselvierin-
gen hem bij gebleven. Dat ouders dit 
sacrament bijzonder belangrijk vinden 
voor de bewoners, families en de ge-
meenschap, kon René alleen maar be-
vestigen. 

Guido Massonnet, coördinator 
campuswerking Zuid-Limburg
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Unieke wenskaarten voor jong en oud

Vaak laten we ons inspireren door de 
verschillende seizoenen of door thema’s 
zoals Pasen, Kerstmis, Moederdag en Hal-
loween. Het resultaat van onze creaties 
wordt steevast mee naar de leefgroep ge-
nomen, want daar zijn we o zo fier op! 
Sommige kunstwerken worden dan weer 
gebruikt om onze creakeuken en snoezel-
ruimte mee op te fleuren of aan te kleden 

in een bepaald thema. En dan blijven er 
toch nog telkens enkele prachtige maak-
sels achter. Te mooi en te speciaal om zo-
maar weg te gooien: kribbels en krabbels 
in verschillende tinten, kleurenmengelin-
gen op een blad, vingerafdrukken, enkele 
willekeurige strepen en vegen.
 
Van deze prachtexemplaren, daar wor-

den deze wenskaarten 
van gemaakt. En we 
hebben er een voor 
elke gelegenheid, voor 
jong en oud, voor elk 
wat wils. Want geef nu 
eens eerlijk toe: wat is 
er nu leuker en geeft 
je een warmer gevoel 
dan het krijgen van 
een originele wens-
kaart? Enkel al het idee 
dat er iemand speciaal 
aan jou heeft gedacht 
en zo veel moeite deed 

om een kaartje uit te kiezen dat het 
best bij jou past ... 

Elk kaartje is telkens een uniek stuk, ver-
schillend in kleine details en daarom tel-
kens ook zo bijzonder. En al dat moois 
begint keer op keer bij het eindeloze 
enthousiasme van onze bewoners. Onze 
kaartjes komen immers tot stand door het 
bundelen van verschillende talenten, op 
verschillende niveaus. Deze pareltjes zijn 
te bewonderen in de onthaalruimte van 
onze campus in Tongeren. 
En sinds enkele weken zijn ze ook exclu-
sief te koop bij Baillienke in Tongeren, de 
oudste speelgoedwinkel van het land. Zij 
hebben voor dit project een plaatsje vrijge-
maakt op de toonbank en vertellen iedere 
klant die het horen wil over onze bijzon-
dere mensen.

Dina Claassen, 
ergotherapeut woonbuurt Henisberg, 
campus Tongeren

Tijdens onze crea- en knutselactiviteiten gaan alle remmen los! Hier leven we ons uit en kunnen we 

creatief bezig zijn met allerlei materialen gaande van papier, karton en wc-rolletjes tot plastic beker-

tjes en afgedankte glazen flesjes. Die materialen scheuren, bekladden en versieren we dan met verf, 

stempels, glitters en stickers. Hoe gekker hoe liever! 

Monique Gerrits met pensioen! 
Het is ondertussen al 18 jaar geleden dat 
we een nieuwe collega in de keuken van 
Genk welkom mochten heten. Groot-
keuken was een nieuw gegeven voor 
Monique want ze kwam van de fabriek.
Aardappelen ‘pitten’ zag ze wel zitten, 
groenten snijden groot of klein vond ze 
uiteindelijk ook wel fijn.
Onze kleerkasten en lades zijn nooit meer 
zo spik en span, want ons Moniqueske 
kon er wat van. Maakte er iemand een 
beetje te veel rommel, werd die onthaald 
met het nodige gegrommel. 

Na haar 60ste gingen we haar nu en dan 

eens plagen, zo van: dat ze al hoorde bij 
de ouden van dagen.
Net als bij iedereen was het niet altijd 
rozengeur en maneschijn, toch was het 
altijd fijn je collega te zijn. 

Afscheid nemen doet altijd een beetje 
pijn, maar in de keuken zal je altijd wel-
kom zijn. 
Doe het goed in je verdere leven en pro-
beer elke dag met plezier te beleven! 

Veel succes en proficiat! 

Je collega’s Grootkeuken Genk
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Overleg leidinggevenden

Samen met onze leidinggevenden heb-
ben we vooruitgekeken naar de uitdagin-
gen die nog op ons afkomen in de nabije 
toekomst. We hebben daar een plan voor 
opgesteld, een ‘strategisch’ plan op maat 
van Ter Heide, dat de richting voor de ko-
mende jaren aangeeft. Welke uitdagingen 
komen op ons af?
• Eén van de grootste uitdagingen is na-

tuurlijk de overgang naar de Persoons-
volgende Financiering. We volgen alle 
ontwikkelingen hierrond nauwlettend 
op en vertalen ze naar onze medewer-
kers en ouders.

• Onze doelgroep vraagt voortdurende 
alertheid en een flexibele opstelling. De 
keuze voor personen met een zware 
ondersteuningsnood lijkt een goede te 
zijn en we hebben hierrond een jaren-
lange expertise opgebouwd. We willen 
de bestaande en specialistische onder-
steuning dan ook verder uitbouwen.

• We willen maximaal inzetten op een 
uitmuntende kwaliteit van bestaan 

voor elke bewoner. Dit wil-
len we doen in overleg met 
de ouders, die we als ge-
lijkwaardige partners zien. 
De omvorming van de be-
staande zorgplannen naar 
de individuele dienstverle-
ningsovereenkomst (IDO) is 
hier een illustratie van.

• We willen onze leidingge-
venden handvaten aanreiken 
om de grote veranderingen 
een plaats te geven binnen 
onze werking. Samen met de leidingge-
venden is in groepjes overleg gepleegd 
over de ondersteuning die nodig is.

Om het overleg luchtig te houden werden 
filmpjes getoond, pauzes ingelast en inter-
views afgenomen. Zo werd aan Rob Jeuris, 
onze verantwoordelijke grootkeuken, ge-
vraagd om zijn opvolgster Birgit De Bie 
op de rooster te leggen (en omgekeerd!). 
Karolien, Katleen en Sander werden door 

Paul bevraagd over hun deelname aan het 
Worldcafé en hun ‘Special’ zijn (zie ook 
verder in dit nummer). Het overleg werd 
door de deelnemers als zeer waardevol 
ervaren. We spreken af dat we minstens 
twee keer per jaar met deze groep rond 
de tafel gaan zitten. We hebben dan wel 
een hele grote (uitschuifbare) tafel nodig!

Romain Doumen,
kwaliteitscoördinator

Ter Heide wil bruggen bouwen, mensen ontmoeten, samenwerken met mensen. We willen Ter Heide dan 

ook meer in de wereld brengen en de wereld naar Ter Heide halen. Binnen Ter Heide leggen we ook dage-

lijks talloze verbindingen tussen alle medewerkers. We doen dit in de duizenden contacten die dagelijks 

plaatshebben, maar ook in geplande overlegmomenten. Op 17 november 2016 stond zo’n groot overleg-

moment gepland waarop alle leidinggevenden (inmiddels een 100-tal) waren uitgenodigd.
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De Specials van Ter Heide
Met nog meer empassie voor onze gasten

Afgelopen september lanceerden we 
een oproep om ‘Specials’ te werven, 
mensen die Ter Heide een warm hart 
toedragen. Heel wat mensen gaven 
daar gehoor aan. In een Worldcafé 
zochten we samen naar zoveel moge-
lijk interessante en gedragen ‘inhoud’. 
Daarmee willen we in de toekomst als 
een hechte groep naar buiten treden.

Maar wie zijn nu die Specials?
Specials zijn mensen, medewerkers, 
ouders, partners, vrijwilligers ... die 
het bijzondere gevoel van Ter Heide 
delen en dat willen uitdragen. Onze 
Gezellen zijn dus eigenlijk echte Specials 
avant la lettre.
Iedereen kan dus een Special worden, 

zolang hij of zij maar mee aan dit ge-
voel wil werken en het wilt delen met 
anderen, bijvoorbeeld op sociale me-
dia, binnen Ter Heide en vooral daar-
buiten.

Percepties over Ter Heide
Hoe kijken de mensen, binnen en buiten 
Ter Heide, tegen ons aan? Wat denken 
ze over ons? Dat was het doel van een 
perceptieonderzoek bij zo’n 30 mensen 
van binnen en buiten Ter Heide: mede-
werkers, Gezellen, vrijwilligers, ouders 
en partners van Ter Heide, maar ook 
buitenstaanders zoals buurtbewoners, 
medewerkers van de provincie, ste-
den en gemeenten. Allen konden zij 
vrij hun mening over Ter Heide kwijt. 

Spontaan associeerden zij Ter Heide 
met een warme, degelijke thuis waar 
alle, zeker ook de zware profielen wel-
kom zijn.
             
Met die gegevens kwamen op zater-
dag 15 oktober 2016 44 gedreven 
Specials voor de eerste keer samen. 
Ook al was het vroeg en dan ook nog 
in het weekend, de sfeer zat er met-
een goed in. Joke somde de sterktes 
nog eens op die uit het perceptieon-
derzoek naar voren kwamen: de kwa-
liteit van kleinschaligheid in een groter 
geheel, maar ook de goede samenwer-
king met de school, de levenslange zorg, 
het thuisgevoel, de kleinschaligheid in de 
leefgroepen, de betrokkenheid van de 

In onze vorige editie van Ter Heide nieuws konden jullie al kennismaken met Joke en Dirk. Zij zijn 

het dynamische team van Dwarsdenkers dat Ter Heide begeleidt om samen met personeel, ouders, 

vrijwilligers en sympathisanten een hechte community te vormen. Waarom? Omdat dit één van de 

middelen is om Ter Heide ‘uit haar bos te laten breken’.
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ouders ... Ter Heide wordt ook gezien 
als een sterke organisatie waar het 
personeel vol passie, engagement en 
empathie haar taken uitvoert, met een 
goed management, veel kennis, erva-
ring en professionaliteit. De vrijwilli-
gerswerking en de intense samenwer-
king met andere verenigingen worden 
eveneens als sterke punten ervaren.
Maar we waren die zaterdag natuurlijk 
niet enkel samengekomen om onszelf 
lof toe te zwaaien. Er zijn ook nog heel 
wat werkpunten voor Ter Heide, die 
als uitdagingen op de plank liggen. Zo 
zou de interne en externe communi-
catie moeten verbeteren, kan het ge-
meenschapsgevoel binnen Ter Heide 
versterkt worden en moeten we bin-
nen het toekomstige wettelijke kader 
van de persoonsvolgende financiering 
het thuisgevoel weten te behouden.
Joke sloot af met enkele dromen die 
uit het perceptieonderzoek naar voor 
kwamen. De spectaculairste willen we 
jullie zeker niet onthouden: een be-
zoekerscafé met snoezelruimte, een 
wellnesscomplex en algemene team-
building.

Can you feel it?
Hoog tijd dat de 44 deelnemers elkaar 
wat beter leerden kennen. Met enkele 
leuke kennismakingsspelletjes zoals 
van jong naar oud gaan staan, op al-
fabet rangschikken en per gemeente 

samen staan, lukte dat ver-
rassend goed. In een cre-
atieve en open geest kon 
het Worldcafé beginnen. 
Aan 7 tafels met dito ta-
felbegeleiders gingen we 
aan de slag. Eén tafel ver-
zamelde de verhalen uit Ter 
Heide, aan een andere tafel 
zochten we beelden bij Ter 
Heide, aan nog een andere 
feiten en gegevens over Ter 
Heide, er was een tafel met argumen-
ten voor Ter Heide, een tafel die ‘het’ 
gevoel van/bij Ter Heide zocht, een ta-
fel met ideeën over wie Special moet 
worden en waarom en ook nog een 
tafel over hoe Ter Heide zich in de me-
dia moet profileren.
Het hoeft ons natuurlijk niet te ver-
wonderen dat Ter Heide na 45 jaar 
heel wat feiten en gegevens heeft 
opgeleverd die het waard zijn om 
opgelijst te worden. Wat dacht je bij-
voorbeeld van het aantal koppeltjes 
dat op Ter Heide is ontstaan, of hoe 
lang onze vrijwilligers gemiddeld op 
Ter Heide werken, of in welke organen 
Ter Heide vertegenwoordigd wordt ... 
Allemaal feiten waarmee we Ter Heide 
goed en origineel in beeld kunnen 
brengen. Daarnaast zijn er natuurlijk 
ook heel wat sterke verhalen over Ter 
Heide te vertellen. Verhalen van onze 
medewerkers, van onze ouders en ze-

ker ook van onze gasten. Ter Heide zit 
op een goudmijn aan leuke verhalen 
en treffende anekdotes.
Bij een goed verhaal hoort ook een 
goed beeld. Het beeld dat we zeker 
moeten benadrukken is dat van dé 
grote zorgspecialist in al haar facetten 
die het geluk van de bewoner centraal 
stelt. Soms zeggen beelden en woor-
den niet alles. Dan zijn het gevoelens 
die we zoeken. We zeggen vaak dat je 
Ter Heide moet voelen en beleven om 
het echt te begrijpen. Welk gevoel is 
dat dan? Het gevoel dat Ter Heide on-
middellijk oproept bij de Specials kun 
je nog het beste omschrijven met een 
nieuw woord: ‘empassie’ (empathie 
+ passie). Ter Heide is echter ook een 
warme thuis voor ‘onze’ kinderen en 
het team van Ter Heide werkt volgens 
het T.E.A.M. principe (Together Every-
body Achieves More).

Met een duidelijk beeld, een helder 
verhaal en het juiste gevoel over Ter 
Heide konden de Specials makke-
lijk 66 argumenten opsommen om 
voor Ter Heide te kiezen, waaronder 
‘samen’ ervoor gaan, dankbaarheid 
– liefde voor en van de bewoners en 
specialisatie en expertise en inhou-
delijke programma’s de belangrijkste 
waren. De doelgroepen die wij in de 
toekomst moeten aanspreken met 
deze argumenten zijn voornamelijk 
scholen, jeugd- en sportbewegin-
gen en bedrijven. Zij kunnen immers 
goede ambassadeurs van Ter Heide 
worden door samen activiteiten te or-
ganiseren, of op onze evenementen 
kennis te maken met onze bewoners. 
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Ook bekende Vlamingen zijn in trek 
bij de Specials; als het even kon 
zouden ze graag Matteo Simoni, 
Jelle Vossen, Marc Hermans, Stijn 
Coninx, Kim Clijsters ... strikken om 
Ter Heide in de picture te brengen. 
Een bekende kop kan je organisatie 
makkelijker naar het grote publiek 
brengen, maar er zijn natuurlijk nog 
andere belangrijke kanalen zoals 
TVL, Facebook en de kranten. De 
Specials willen de deuren openzet-
ten voor onze buren en de nabijge-
legen scholen. Want onbekend is te 
vaak nog onbemind.

Actie
Met al deze fantastische ideeën ben je 
natuurlijk niets als je ze niet vertaalt 

in concrete acties. Daarom werden vijf 
duidelijke actielijnen opgezet in een 
brainstorm die plaatsvond op maan-

dag 24 oktober 2016.
Het manifest van de Specials kan be-
knopt omschreven worden als:

 

De concrete projecten en acties zullen 
in de nabije toekomst vorm krijgen.
Vele handen maken licht werk. Mocht 
je je intussen aangesproken voelen 

door het verhaal van de Specials of 
heb je nog goede ideeën, stuur dan 
gerust een mailtje naar:
inne.driesen@terheide.be.

Inne Driesen,
directeur personeel & organisatie

Wij zijn de Specials van Ter Heide.

1 Wij maken Ter Heide zichtbaar.
 De Specials willen Ter Heide uitdragen en ook anderen daartoe aanzetten. Omdat Ter Heide volgens de Specials meer be-

kendheid verdient, meer naar buiten moet treden als dé zorgspecialist, als een warme thuis voor de bewoners. Zowel intern 
in Ter Heide zelf, als extern in de ‘buitenwereld’.

2 Wij maken onze bewoners in de samenleving zichtbaar.
 De Specials willen niet alleen de naam en de organisatie Ter Heide meer kenbaar maken, ze willen ook de bewoners naar 

de samenleving brengen en op momenten zichtbaar maken. Maar ook andersom willen de Specials de samenleving naar 
Ter Heide halen, nl. de buurten naar de Ter Heide-domeinen.

3 Wij maken een connectie tussen Ter Heide/haar bewoners en kinderen/jongeren.
 De Specials willen Ter Heide en haar bewoners dichter bij kinderen en jongeren brengen. Niet alleen om onze gasten en 

mensen met een soms zware beperking te leren kennen, maar ook om hen zin te geven in engagement en wie weet studies 
en een job in die richting.

4 Wij zetten originele acties op die opvallen.
 De Specials willen onverwacht in het nieuws komen door originele acties op te zetten, soms eens aan de bomen te schud-

den of een straffe stunt uit te halen.

5 Wij initiëren projecten binnen Ter Heide of maken Ter Heide warm voor bepaalde ideeën en projecten.
 De Specials hebben zelf ook heel wat spannende suggesties voor Ter Heide. In de brainstorm was er al een breed draagvlak 

voor enkele projecten voor Ter Heide, waarin de Specials zelf ook een ondersteunende rol willen opnemen.
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Een levenslange opvang in Ter Heide 
betekent ook ... nadenken over en omgaan met het levenseinde ...

Eind 2015 hebben we met een team de 
handen in elkaar geslagen om dit thema 
verder uit te werken en bespreekbaar 
te stellen in onze voorziening. Vandaag 
staan we al een aantal stappen verder 
in het uitwerken van een visie over dit 
moeilijke onderwerp, waarmee we he-
laas allemaal vroeg of laat zullen worden 
geconfronteerd. 
Vaak hebben we – ouders, familie en 
Ter Heide-medewerkers – jarenlang ge-
zorgd voor  iemand die heel kwetsbaar 
was en daardoor ook heel bijzonder. En 
dan – soms plots – moeten we ineens 
afscheid nemen van diegene die een 
plaatsje in ons hart heeft veroverd. Dit is 
geen eenvoudige opgave en dikwijls ook 
heel confronterend ... Niet iedereen heeft 
er immers op voorhand bij stilgestaan dat 
dit kon gebeuren ... Daarnaast horen we 
ook vragen en ongerustheden bij familie-
leden of opvoed(st)ers: “Wat als het slech-
ter wordt? Wat als er acuut iets gebeurt? 
Heeft de zoveelste ziekenhuisopname 
nog wel zin? Is een reanimatie nog zin-
vol? Ik wil niet dat hij pijn heeft ...”.

Als stuurgroep vinden we het belangrijk 

dat deze vragen gesteld dúrven worden 
en dat dit thema besproken kán worden. 
We spreken dan over vroegtijdige zorg-
planning. Het is ook heel belangrijk dat 
hier op een open manier over gecommu-
niceerd wordt: “Wat denk je? Wat voel 
je? Wat vrees je?” Als team zullen we 
trachten om samen met de familie een 
aantal vragen, onduidelijkheden, bekom-
mernissen te bespreken. Specifieke me-
dische vragen kunnen dan ook worden 
uitgeklaard en eventueel ook schriftelijk 
worden bevestigd. Op deze manier zijn 
de wensen van de vertegenwoordiger 
ook gekend in acute situaties en kan de 
behandelende arts hier ook rekening mee 
houden. 

Wanneer het moment dan toch aan-
breekt dat het levenseinde onafwendbaar 
is, willen we onze bewoners zeker de 
beste zorgen blijven geven, ook in deze 
laatste dagen en uren van hun leven. Pal-
liatieve zorg betekent voor ons dat we er 
alles aan doen om – in alle omstandighe-
den – zoveel mogelijk comfortzorgen te 
bieden. Dit alles liefst in de vertrouwde 
omgeving, zodat we hem/haar nog kun-

nen verwennen met iets lekkers, met een 
leuke activiteit of een fijne massage ... 
Uiteraard zullen we hierin worden geleid 
door wat de bewoner zelf en zijn/haar 
familie wenst. Comfort staat boven alles. 
Comfort betekent pijn zo goed mogelijk 
onder controle houden, een comforta-
bele houding, zoeken naar alternatieven 
wanneer het slikken moeilijker wordt (bv. 
vloeibare medicatie i.p.v. pillen, ingedikte 
dranken, gemixte voeding, alternatieve 
voeding ...), zorgen voor een rustgevende 
sfeer ... Onze bewoners verdienen een 
comfortabel levenseinde, omringd door 
iedereen die hen graag ziet. 

Heb je vragen rond deze thema’s? Aar-
zel zeker niet om ze te stellen. De maat-
schappelijk werker of verpleging van jouw 
woonbuurt helpt je graag verder! 
Er zijn ook foldertjes ontwikkeld met 
korte info rond vroegtijdige zorgplanning 
en palliatieve zorg in Ter Heide. Vraag er-
naar bij de maatschappelijk werker van je 
woonbuurt.

Hilde Neesen, 
Stuurgroep palliatieve zorg Ter Heide

In de media hoor je regelmatig termen als ‘wilsverklaring, vroegtijdige zorgplanning, palliatieve 

zorg, euthanasie ...’. In Ter Heide merken we dat we ook regelmatig worden geconfronteerd  met 

deze thema’s en dat er nog veel vragen hierrond leven, zowel bij familieleden als bij medewerkers.



Campusnieuws Tongeren

Ter Heide stelt kalender editie 2017 voor

De making-of van de Ter Heide-kalender 
vond plaats in de maand september 
en werd tot in de kleinste puntjes 
netjes voorbereid door onze verant-
woordelijke communicatie, Hilde 
Kubben. Al maanden op voorhand 
is ze op zoek gegaan naar passende 
thema’s en attributen. De kalender is 

zelfs zo goed afgestemd dat de be-
wonertjes die Movie Time als thema 
uitbeelden ook effectief een trui dra-
gen met de afbeelding van een be-
kende film erop! Bedankt Hilde, voor 
al je inspanningen; het resultaat mag 
er zijn en dat is grotendeels door 
jouw inzet! 

Er werd hard gewerkt om 
de beste foto’s te bekomen. 
Onze modellen waren dan 
ook zeer geconcentreerd en 
genoten van de aandacht die 
hen te beurt viel. De keuze 
viel op zowel jonge als iets 
oudere bewoners en ook alle 
campussen zijn goed verte-
genwoordigd in de 2017-
versie. Het was een heuse 
belevenis voor iedereen. Ook 
verschillende leefgroepmede-
werkers hebben hun gasten 

geholpen om het prachtige resultaat 
mee vorm te geven. We willen jullie 
dan ook die leuke beelden niet ont-
houden.

We zijn er zeker van dat onze kalen-
der zal uitgroeien tot een succes. En 
we willen met onze kalender scholen 
bereiken en hen laten kennismaken 
met ons jaarprogramma. Ze kunnen 
dan zien dat onze bewoners vreugde 
kunnen hebben met dezelfde activi-
teiten als hen.

Deze kalender kon enkel tot stand 
komen dankzij de medewerking van 
de sponsors van Ter Heide Movie 
Time! Bedankt voor jullie vertrouwen 
en steun!

Deze Ter Heide-kalender, een bijzon-
der kerst- of nieuwjaarsgeschenk, kan 
de uwe zijn voor de democratische 

Bijna net zo beroemd als de Pirellikalender maar veel mooier, warmer en vooral zedelijker, is onze 

allernieuwste Ter Heide-kalender. Iedereen herinnert zich waarschijnlijk nog de befaamde Ter Heide-

kalendertegeltjes met daarop steeds een jaarkalender. Wel, net dat idee was voer voor een moder-

nere versie waarbij vooral onze bewoners in de spotlights stonden. Onze gasten zoals ze zijn met 

hun hobby’s, hun kleine pleziertjes, hun idolen ... kortweg hun geluk even in de kijker plaatsen.
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prijs van 5 EUR. U steunt er tevens Ter 
Heide mee en beschikt hiermee met-
een over een handig overzicht voor 
2017 met alle Ter Heide-activiteiten. 
De kalender is verkrijgbaar op de sec-
retariaten van onze campussen.

Bedankt Kris Hermans
Bij een mooie kalender horen uiter-
aard mooie foto’s. Wie mooie foto’s 
zegt, zegt Kris Hermans. Fotografie is 
al vanaf zijn puberteit een ware pas-
sie. Als kind maakte hij vroeger voor-
al foto’s van dieren. De vele cursussen 
die hij volgde en zijn onverzadigbare 

honger naar perfectionisme brach-
ten hem de nodige skills bij om mee 
te draaien in deze snel evoluerende 
multimedia. Naast studiofotograaf is 
hij dus ook natuurfotograaf en eve-
nement– en huwelijksfotograaf. Hij 
geeft verder workshops natuurfoto-
grafie en diverse lezingen bij foto-
clubs en avondscholen.
In het dagelijks leven is Kris een leer-
kracht wetenschappen in de derde 
graad van het Virga Jessecollege van 
Hasselt. Tijdens de fotoreportage 
voor de Ter Heide-kalender kwamen 
de diverse vaardigheden van Kris naar 

boven. Hij heeft het beste uit onze 
bewoners gehaald en hen helemaal 
doen stralen. Hij heeft net zoals het 
logo van Ter Heide onze bewoners in 
hun eigenheid ‘omarmd’!
Kris, oprecht bedankt voor alle in-
spanningen die je hebt geleverd en 
de fantastische samenwerking die we 
hebben mogen ervaren.

U kunt zijn werk bekijken op 
www.studiofoto.be.

Inne Driesen, 
directeur personeel & organisatie



 

Medewerker in de kijker

22

Onze nieuwe vertrouwenspersonen
wie zijn ze en wat drijft hen?

Je kan de vertrouwenspersoon raad-
plegen tijdens de werkuren zowel voor 
feiten van geweld, pesterijen of onge-
wenst seksueel gedrag als voor alle an-
dere situaties waarbij er sprake is van 
psychosociaal leed op het werk. 
De vertrouwenspersoon zal in eerste 
instantie luisteren naar jouw verhaal en 

je raad geven. Soms volstaat het om je 
hart te luchten zonder verder vervolg. 
Indien je dat wenst, zoekt de vertrou-
wenspersoon samen met jou naar een 
constructieve oplossing door andere 
betrokkenen te benaderen via een in-
formele weg (gesprekken, verzoening, 
bemiddeling). Gezien de vertrouwens-

persoon gebonden is door het be-
roepsgeheim, blijft alles wat je vertelt 
vertrouwelijk. 
Om in een mum van tijd alles te we-
ten te komen over onze vertrouwens-
personen, legden we hen het vuur aan 
de schenen door middel van de ‘old 
school’ vriendenboekvragen.

Op het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk van 21 oktober 2016 werden drie nieu-
we vertrouwenspersonen aangesteld, namelijk: Elke Ostach (campus Tongeren), Manuel Van Oppen 
(campus Genk) en Sarah Blervacq (campus Tongeren). Samen met Bert Was – hij blijft als vertrou-
wenspersoon campus Genk – zal dit team zich ontfermen over het psychosociale welzijn van de 
medewerkers van Ter Heide.

Voornaam + naam: Bert Was

E-mail: bert.was@terheide.be

Telefoonummer Ter Heide:  2106

Ik ben jarig op: 16 februari

Mijn sterrenbeeld: Waterman

Het liefst eet ik: BBQ 

Wat ik echt niet lust: rauw witloof

Mijn lievelingsdier: roofvogels en mijn geiten

Mijn hobby’s: sporten, werken in de tuin en met de kin-
deren eropuit trekken

Favoriete sport: lopen en fietsen

Lievelingsmuziek: zeer breed: van Arctic Monkeys tot 
Zappa

Mijn lied van dit moment: Nick Cave & The Bad Seeds 
– Rings of Saturn

Leukste tv-programma: De Ideale Wereld en Radio Gaga

Mijn favoriete film: Pulp Fiction

Het leukste boek: De helaasheid der dingen (Dimitri 
Verhulst) en Humo

Favoriet vakantieland: Zuid-Frankrijk

Ik ben een grote fan van: de natuur

Ik heb een hekel aan: egotripperij

Mijn grootste droom: ooit op pensioen kunnen gaan 
in een goede gezondheid met kinderen die goed op hun 
pootjes zijn terechtgekomen

Bert Was
 

Voornaam + naam: Sarah Blervacq

E-mail: sarah.blervacq@terheide.be

Telefoonr. Ter Heide:  012 39 83 98

Ik ben jarig op: 14 november

Mijn sterrenbeeld: Schorpioen

Het liefst eet ik: Italiaanse recepten met pasta

Wat ik echt niet lust: een kaasschotel

Mijn lievelingsdier: paard

Mijn hobby’s: mijn gezin ... 

Favoriete sport: wandeling in het veld met de kids

Lievelingsmuziek: 80’s

Mijn lied van dit moment: Imany – Don’t be so shy

Leukste tv-programma: So you think you can dance

Mijn favoriete film: Dirty Dancing

Het leukste boek: boek dat ik aan mijn zoontjes voor-
lees ... ‘De kleur van emoties’

Favoriet vakantieland: Mauritius

Ik ben een grote fan van: gezelligheid, gemoedelijk-
heid

Ik heb een hekel aan: onrechtvaardigheid, gemene uit-
spraken en oordelen

Mijn grootste droom:  dat mijn kinderen een gelukkig 
leven tegemoet gaan, zonder al te grote zorgen ...  En 
dat mijn gezin, familie en de mensen van wie ik veel hou 
gezond mogen blijven en ik met hen nog vele mooie mo-
menten mag beleven!

Sarah Blervacq
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Onze nieuwe vertrouwenspersonen
wie zijn ze en wat drijft hen?

Nieuwsgierige neus ...

 

Voornaam + naam: Elke Ostach

E-mail: elke.ostach@terheide.be

Telefoonummer Ter Heide:  7704

Ik ben jarig op: 1 maart 

Mijn sterrenbeeld: Vissen

Het liefst eet ik: spaghetti bolognaise

Wat ik echt niet lust: chocolade-ijs en chocoladepudding

Mijn lievelingsdier: poes

Mijn hobby’s: warme babbels hebben, dansen

Favoriete sport: zwemmen

Lievelingsmuziek: salsamuziek

Mijn lied van dit moment: Stand by me

Leukste tv-programma: Safety First

Mijn favoriete film: The Broken Circle Breakdown

Het leukste boek: Het neusgatenperspectief 
(Paul Antipoff)

Favoriet vakantieland: Frankrijk

Ik ben een grote fan van: het emotionele brein van 
de mens 

Ik heb een hekel aan: schijnheiligheid

Mijn grootste droom: dat Ter Heide voor iedereen een 
fijne en warme plek is om te werken

Elke Ostach

Cindy: Hoe ervaar je je job binnen Ter Heide?
Lieve: Wij, als kinesisten, hebben een heel uiteenlopende job. Dit 
gaat van individuele behandelingen, diagnostiek opvolgen, aan-
meten van orthopedische materialen tot hulp geven bij het eten 
en zelfs tot het onderhoud van de fietsenstalling. Je ziet dus dat 
je als kinesiste hier van alle markten thuis moet zijn. Het liefst doe 
ik natuurlijk de individuele behandelingen, want dan bent je echt 
met de bewoners zelf bezig waarbij ik mijn vak kan uitoefenen.

Cindy: Is er genoeg uitdaging?
Lieve: Ongeacht dat we hier veel ‘onderhouds’be-

handelingen hebben, waarbij we ervoor zorgen 
dat onze bewoners hun capaciteiten kunnen 
behouden, vind ik het toch belangrijk dat we 
deze nog steeds blijven uitvoeren om zo onze 
bewoners op ‘punt’ te houden. De meeste uit-
dagingen heb je natuurlijk bij de acute gevallen 

en postoperatief. Dan kan ik natuurlijk weer alles op alles zet-
ten om een mooie vooruitgang te verkrijgen. Wanneer je de 
bewoners dan dagelijks ziet verbeteren, wetende dat je hieraan 
hebt meegewerkt, geeft je dat een trots gevoel en dat is uitein-
delijk de reden waarom we onze job doen.

Cindy: Werk je ook nog buitenuit als kinesitherapeut? Vertel ons 
eens iets over je loopbaan?
Lieve: Ik werk naast mijn job op Ter Heide ook nog thuis in 
een privépraktijk. Hier zie ik van alles de revue passeren en 
die afwisseling maakt dat mijn job boeiend blijft. Zolang 
ik deze beide jobs nog kan blijven combineren, zal ik 
dat ook blijven volhouden, ongeacht de lange werk-
dagen. Ik ben één van die uitzonderingen die nog 
altijd graag en veel werkt en meestal nog met een 
glimlach. Volgende zomer ben ik 18 jaar aan het werk 
en blijf ondertussen volle bak verder werken.

 

Voornaam + naam: Manuel Van Oppen

E-mail: manuel.vanoppen@terheide.be

Telefoonummer Ter Heide:  3213

Ik ben jarig op: 25 januari

Mijn sterrenbeeld: Waterman

Het liefst eet ik: geen voorkeur, schep maar op!

Wat ik echt niet lust:  ik eet eigenlijk alles, maar fruit 
heb ik liever niet warm gemaakt

Mijn lievelingsdier: tijger

Mijn hobby’s: muziek spelen, Koyle

Favoriete sport: voetbal en andere balsporten, aikido

Lievelingsmuziek: de zwaardere metalgenres

Mijn lied van dit moment: Soldier of fortune van Deep Purple

Leukste tv-programma: Game of Thrones

Mijn favoriete film: Lord of the Rings-trilogie

Het leukste boek: Viktor the Assassin - serie van Tom Wood

Favoriet vakantieland: het land is niet bepalend voor 
een al dan niet geslaagde vakantie

Ik ben een grote fan van: daar ben ik te nuchter voor, 
vrees ik

Ik heb een hekel aan: onrechtvaardigheid

Mijn grootste droom: dat mijn kinderen goed terecht-
komen in het leven

Manuel Van Oppen

Deze editie stelt Cindy Vanspauwen, leefgroepmedewerker Huis 2 campus Genk, haar ‘nieuwsgierige neus-
vraag’ aan Lieve Vanempten, kinesitherapeut woonbuurt Woonerf, campus Zonhoven. Lieve zal volgende 
editie een vraag stellen aan een andere collega.



Ik werk binnen Ter Heide als verant-
woordelijke van de grootkeukens in 
Genk, Zonhoven, Borgloon en Ton-
geren. Hiervoor heb ik al enige erva-
ring opgedaan in andere grootkeu-
kens en als zelfstandige diëtiste. Mijn 
grootste taak bestaat op dit moment 
uit de opstart en opvolging van het 
nieuwe VMS-systeem binnen onze 
grootkeukens. 
Onze bewoners kijken vaak uit naar 
de maaltijdmomenten. Dit is voor hen 
erg belangrijk en daarom wil ik ervoor 
zorgen dat hun maaltijden aan hun 
behoeften zijn aangepast en ook lek-
ker zijn. Ik vind het super dat ik dit 
allemaal mag doen en kijk ernaar uit 
om binnen Ter Heide het voedingsge-
beuren nog verder op punt te stellen.

Medewerker in de kijker

Nieuwe medewerker
In deze rubriek stellen we graag enkele nieuwe medewerkers voor. Wij vroegen deze keer aan drie 
nieuwe gezichten om zichzelf in Ter Heide nieuws even voor te stellen. Aan het woord zijn: Birgit De 
Bie, Deborah Severijns en Erwin Dilissen.

Birgit De Bie

Dag allemaal! Ik ben Deborah Severijns. 
Sinds 1 oktober 2016 heb ik de eer om 
binnen Ter Heide mijn nieuwe job als 
paramedisch coördinator in te vullen. In 

de afgelopen anderhalve maand heb ik 
al kunnen kennismaken met een groot 
deel van onze bijzondere bewoners en 
medewerkers, de rest zal hopelijk snel 
volgen.
Op Ter Heide Movie Time merkte ik dat 
ik nog maar het tipje van de ijsberg 
heb ontdekt en dat Ter Heide nog veel 
mooier is dan ik me vooraf kon voor-
stellen. Om te vermijden dat jullie je 
blijven afvragen wat ik doe (neen, ik 
ben geen nieuwe stagiaire!) en van-
waar ik kom (Lommel, een eindje rijden 
dus), wil ik jullie met dit stukje graag de 
gelegenheid geven om mij wat beter te 
leren kennen. 
In 2006 ben ik afgestudeerd als kine-
sitherapeut. Ik ben meteen na mijn af-
studeren met volle goesting aan de slag 
gegaan in een zelfstandige praktijk als 
kinderkinesitherapeut. Na een tijdje be-

gon het te kriebelen om mijn horizon te 
verbreden en kreeg ik de kans om in Pel-
lenberg aan een onderzoeksproject over 
verhoogde spierspanning mee te wer-
ken. Door de ervaring die ik hier opdeed, 
kon ik in Hasselt beginnen lesgeven in 
de opleiding Revalidatiewetenschappen 
en Kinesitherapie. In de voorbij 6 jaar 
aan de Universiteit Hasselt combineerde 
ik lesgeven met onderzoek naar spier-
vermoeidheid bij personen met Multiple 
Sclerose. Ondertussen ben ik getrouwd 
met Jurgen en heb ik twee prachtige 
dochters gekregen, Kato en Fien. Na 
het verdedigen van mijn doctoraat werd 
het tijd om een nieuwe uitdaging aan te 
gaan! Deze uitdaging heb ik gevonden 
in Ter Heide. Ik ben ontzettend blij met 
het warme onthaal dat ik kreeg van alle 
collega’s en ik kijk uit naar een fijne sa-
menwerking in de toekomst!

Deborah Severijns



Sprokkelnieuws

Medewerker in de kijker
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Nieuwe medewerker
Wat kan ik over mezelf vertellen? Ik 
ben 35 jaar en woon samen met mijn 
vrouw en 2 dochters in Eksel. Mijn 
vrije tijd is vooral gevuld met old-
timer auto’s en een gezonde portie 
sporten.

De functie die ik ga uitvoeren is 
‘coördinator projecten logistiek’. Dit 
wil o.a. zeggen dat ik de nieuwbouw- 
en renovatieprojecten mee ga opvol-

gen. Mijn verwachting bij Ter Heide is 
dan ook om met een leuk team het 
hele logistieke gebeuren in goede ba-
nen te leiden. Ik hoop dat mijn vorige 
werkervaringen als werf/projectleider 
hier een mooie bijdrage kunnen le-
veren. Eén van de dingen die me zo 
aanspreekt bij Ter Heide is de open en 
warme communicatie. Je krijgt van bij 
het begin het gevoel deel uit te maken 
van de familie van Ter Heide.

Erwin Dilissen

Dat opvoedsters heel veelzijdige meisjes zijn, daar zijn we het allemaal over eens. Maar die van Berk 1 
hebben nog een ‘bovengebruikelijk’ talent (dat is VAPH-taal!). Iets wat niet van je wordt verwacht, 
maar wat je toch doet, met enthousiasme, met toewijding zelfs. Ze hebben namelijk dit uitzonderlijk 
talent: zonder dat je het in de gaten hebt, draaien ze je rond hun vinger! Schoon om te zien.

“Onze weekendlogé, Vanessa, die 
heeft zóóó’n praktische cape!! Ge-
woon maar over het hoofd trekken en 
ze zitten er helemaal onder. Dat is wat 
anders dan die jassen aansleuren. Wil 
je eens zien hoe ze eruitziet?” “Ja ...”

“Praktisch voor in de zomer als het ‘s 
morgens nog wat fris is buiten, of lek-
ker warm onder hun wintercape voor 
op de fiets ...” “Ja ...”
“Dat is toch niet zo moeilijk te maken, 
hé?”  “Neen ...”

“Dat zou iets zijn voor óns mannekes 
...” “Eigenlijk wel ja ...”

Eigenlijk ... heel goed opgemerkt, heel 
bekommerd ook en heel creatief!
Dus ...

Zo moet je dat dus aanpakken!



Ter Heide Movie Time

Een vervolg kon dan ook niet uitblij-
ven! Het is natuurlijk tot het laatste 
moment in spanning afwachten welke 
films in première gaan. We hadden 
geluk dat er dit jaar een echte kaskra-
ker in het lijstje stond: ‘De Premier’. 
We mikten evenwel op een breed 
publiek en dus niet alleen op volwas-
senen, maar ook kinderen. De ideale 
combinatie werd gevonden met de 
allernieuwste Sint-film ‘Sinterklaas & 
het mysterie op de stoomboot’.

Toen ik Bart, één van de initiatiefne-
mers en bezielers van het evenement, 
begin november in zijn Plantencen-
trum tegen het lijf liep, meldde hij mij 
onmiddellijk dat de voorverkoop maar 
traag op gang kwam. Ikzelf was er re-
delijk gerust in, het was nog vroeg en 
als Bart ergens zijn schouders onder 
zet dan komt dit wel in orde. Op 11 
november 2016 konden we uiteinde-
lijk 1000 mensen ontvangen, waaron-
der veel kinderen en een grote groep 
bewoners: twee filmzalen van telkens 
300 personen voor ‘De Premier’ en 

twee filmzalen van 
200 personen voor 
de Sinterklaasfilm.

Vrienden en sympa-
thisanten zorgden 
voor een vlekkeloos 
verloop, waarbij een 
welkomstdrankje na-
tuurlijk niet mocht 
ontbreken. Beide 
films waren een groot 
succes. Ik zat in de 
filmzaal naast mijn 
kleinzoon voor de 
Sint-film. Hij had zich 
net geïnstalleerd met 
een grote zak snoep 
toen het reclame-
filmpje ‘Enrique’s Place’, gemaakt door 
onze huisfilmmaker Rik, werd gespeeld. 
Zijn aandacht werd getrokken door de 
mooie beelden die Rik had gemonteerd. 
Hij vergat zelfs helemaal zijn snoep en 
keek heel geïnteresseerd naar de mooi 
in beeld gebrachte bewoners en mede-
werkers van Ter Heide.

Proficiat Rik, het heeft ook dit jaar weer 
gewerkt ... Na de voorstelling heb ik al-
leen maar positieve klanken gehoord, de 
Premier-kijkers vonden het superspan-
nend, terwijl er voor de kinderen nog een 
ontmoeting met de Sint op het program-
ma stond. Al gauw stond er een meter-
slange wachtrij, al viel het wachten mee 
dankzij de rijkelijk uitgedeelde snoep 
door de pieten. Mooi om te zien hoe de 
kinderen contact zochten met onze bij-
zondere bewoners, zij het heel subtiel, 
door een vlugge aanraking bijvoorbeeld.

Kortom: 
Niks dan contente mensen; missie 
meer dan geslaagd! Meer dan 1000 
mensen die op een plezante manier 
de weg naar Ter Heide hebben ge-
vonden, kinderen die een leuke voor-
middag hebben beleefd waarbij ze 
hebben kunnen kennismaken met de 
bijzondere wereld van Ter Heide.

Romain Doumen,
kwaliteitscoördinator

In 2015 zijn we op zoek gegaan met een aantal enthousiaste mensen naar een initiatief om veel 

mensen kennis te laten maken met Ter Heide. Aangezien de herfstmaanden een ideaal moment 

zijn om eens een film te gaan zien, werd Ter Heide Movie Time in het leven geroepen. Met ‘De 

Kampioenen’ als publiekstrekker lokten we dan ook 1700 mensen naar de Euroscoop in Genk.

Gezellennieuws

26



Ter Heide Movie Time Kienavond Brikhof

De kienavond vond plaats onder de 
deskundige leiding van de Werkgroep 
Feestelijkheden. Z’n 140-tal mensen 
hadden een leuke spelavond, waarbij 
tal van prachtprijzen waren te ver-
dienen. Wat dacht je van een unieke 
vliegtuigvlucht met een ULM-toestel, 

of een schitterende hoofdprijs zoals 
de teppanyakigrill, diverse elektroni-
sche toestellen zoals mixers en boor-
machines, cadeaubonnen van ver-
schillende gerenommeerde zaken uit 
de streek ... 
Al deze prijzen werden ingezameld 

door ouders van onze bewoners. Een 
bijzonder woord van dank gaat dan ook 
uit naar de ouders en de gulle gevers 
– sponsors. Ook culinair was het een 
geslaagde avond, want de taart was al 
aan de pauze verorberd en de erwten-
soep met rookworst smaakte zeer har-
telijk. Er waren ook enkele bewoners 
aanwezig die erg genoten hebben van 
de avond. De sfeer was zeer goed en 
in het bijzonder toen alle deelnemers 
bij het buitengaan nog een set appe-
len ontvingen, geschonken door de 
Belgische fruitcentrale. Zo kon ieder-
een met een prijs naar huis. Kortom, 
een activiteit die zeker voor herhaling 
vatbaar is in de toekomst!

Inne Driesen, directeur personeel & 
organisatie
Guido Massonnet, coördinator 
campuswerking Zuid-Limburg

Op vrijdag 18 november 2016 vond de eerste kienavond in Ter Heide Brikhof plaats. De voorgaande 20 

edities waren telkens kaartavonden. Het enthousiasme hiervoor was niet enkel bij de organisatoren 

groot, maar ook ouders, personeelsleden en buren kwamen massaal opdagen.

Gezellennieuws

Super Loyens Day steunt Ter Heide

Hij was actief in meerdere verenigingen 
in Riemst. Om het eerste lustrum te vie-
ren omvatte de ‘Super Loyens Day’ dit 
jaar naast een voetbaltornooi en een 
barbecue ook een after party. De op-
brengst (2.500 euro) gaat integraal naar 
Ter Heide, campus Henisberg. “Het geld 
gaan we gebruiken voor de vernieuwing 
van de zonnewering. De gebouwen 
werden opgetrokken in 1999 en intus-
sen is de zonnewering versleten. Dus 
moeten we ze systematisch vervangen’, 
aldus directeur Frank Smits.

De vrienden van Peter Loyens uit Vlijtingen organiseerden voor het vijfde jaar op rij een benefiet om hun 

overleden makker te gedenken. Peter stortte in maart 2011 in mekaar tijdens een wedstrijdje zaalvoetbal.



Personalia

Geboortes
Ida, dochtertje van Rachel Gielen
(leefgroepmedewerker Huis 5)
en Bart Theberath
(leefgroepmedewerker Huis 6)

Lio, dochtertje van Goele Dalemans
(hoofdopvoedster Ven 4, Genk)
en Alessandro Coppola

Linn, dochtertje van Karolien Boonen
(leefgroepmedewerker Brik 2)
en Brecht Van Pol

Overlijdens
Alfonsine Vankriekelsvenne
schoonmoeder van Ria Jaeken
(leefgroepmedewerker Ven 3, Genk)

Eddy Martens
papa van Dano Martens
(bewoner Huis 3, Genk)

Germaine Derboven
moeder van Eric De Ceulaer
(bewoner Berk 1, Zonhoven)

Hélèna (Lenie) Brassé
schoonmoeder van Ilse Sourbron
(leefgroepmedewerker Henis 3, Tongeren)

Jacqueline Deneuker
bewoner Berk 1, Zonhoven

Maria Akkermans
schoonmoeder van Marilène Van Dyck
(leefgroepmedewerker Brik 3, Borgloon)

Omer Pans
vader van Pascal Pans
(bewoner Eik 4, Zonhoven)

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

Ado Biesmans leefgroepmedewerker Henis 4 Tongeren

Alessio Piscopo leefgroepmedewerker Huis 7 Genk

Aster Machiels leefgroepmedewerker Linde 3 Zonhoven

Astrid Denayer geneesheer Heuvel Genk

Corry Haesen medewerker grootkeuken Tongeren

Damine Van Hees leefgroepmedewerker Ven 1 Genk 

Deborah Severijns paramedisch coördinator Genk

Elien Wanten leefgroepmedewerker Berg 1 Tongeren

Ellen Crama leefgroepmedewerker Berk 2 Zonhoven

Els Poncelet leefgroepmedewerker Brik 4 Borgloon

Erwin Dilissen coördinator projecten en logistiek Genk

Ine Pirotte medewerker onderhoud Onderhoud

Kari Feys verantwoordelijke externe communicatie a.i. Genk

Kathy Schepers leefgroepmedewerker Meers 2 Borgloon

Luc Wevers medewerker technische dienst Genk

Matthias Moeskops leefgroepmedewerker Linde 1 Zonhoven

Mariska Jooris leefgroepmedewerker Eik 2 Zonhoven

Ronny Valkeneers medewerker technische dienst Technische dienst

Silke Debossines leefgroepmedewerker Brik 1 Borgloon

Stéphanie Raithel leefgroepmedewerker Huis 6 Genk

Vicky Micoli leefgroepmedewerker Spar 1 Zonhoven

Huwelijken
Christel Jansen, 
medewerker grootkeuken Borgloon
huwde met Roland Ramaekers

Sven Kenens, 
medewerker economaat, Genk
huwde met Karolien Kastermans

Niké Mertens, 
zorgcoördinator woonbuurt Eik, Zonhoven
huwde met Tim Verhoeven
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Ter Heide in de mediaIn memoriam

Lieve Jacqueline

Onze blonde sotsetriene,
je vond het geweldig als we dit voor 

je zongen, je gierde van het lachen.

Van je leven voor Ter Heide bij ma 
en pa weten we niet zo veel. Wel de 
verhalen die we de laatste weken te 
horen kregen van je familie. Je familie 
die naast je stond, samen met ons, de 
laatste dagen voor je vertrek.

Je kwam aan op de Berk in 1982. Je 
eerste huisje was Berk 2. En als we de 
verhalen horen van de ouwe garde, 
was je niet min. Maar je had hun hart 
gestolen net als dat van ons op jouw 
manier ... met jouw mooie lach, met 
je prachtige mooie blauwe ogen.

In november 1998 kwam je naar 
Berk 1. Je laatste thuis, waar je ook 
op jouw tempo bent mogen gaan. 
Met je eigen problemen, was je een 
vrolijke meid. Je was altijd aan het la-
chen ... zoveel plezier, zoveel te har-

der muziek of onze stemmen, zoveel 
te beter.
Tot de laatste weken, toen wisten we 
dat er iets fout was. Je lachmomen-
ten werden minder, je was je eigen 
niet, je had pijn ...
De lach die er nog af en toe was, was 
er precies om ons een plezier te doen. 
Maar het ging niet meer ...
Samen met je familie en je voogd heb-
ben we, met veel verdriet, besloten je 
te laten gaan ... op jouw tempo ... op 
jouw manier.

Lieve Jacqueline
Onze blonde sotsetriene
Doe ons Mientje, Marij, Luth en de 
rest van onze sterretjes de groeten.
Het ga je goed mooie meid, met de 
mooie glimlach op je snoet ...

Bewoners en personeel Berk 1

Jacqueline Deneuker, bewoner van Berk 1

30 april 1963 
17 oktober 2016 

 

Ter Heide verwelkomt nieuwe priester
Goede vrienden

Graag wil ik mij even voorstellen. 
Ik ben priester Marcel Jans en help 
graag in Ter Heide voor zover ik kan 
en mijn gezondheid het toelaat in 
het voorgaan in de vieringen. En dit 
in samenwerking met de pastorale 
werkgroep van Ter Heide.

Ik ben geboren in Zonhoven op 
30/03/1939 in een gezin van 5 kin-
deren. Pa was mijnwerker en ma 
deed het huishouden. Het hele 
gezin was actief in de volwassen- 
en jeugdbewegingen. Mijn lagere 
school liep ik in Zonhoven centrum 
en mijn collegejaren in het Klein 
Seminarie van Sint-Truiden. Mijn 
priesterstudies deed ik in het Groot 

Seminarie in Luik.
Ik werd tot priester gewijd in Luik op 
5 juli 1964. De voornaamste plaat-
sen waar ik werkzaam ben geweest 
zijn: als kapelaan in Zolder (13 jaar), 
op het bisdom in Hasselt als jeugd 
pastoraal en voor begeleiding bij de 
parochieraden (21 jaar), als pastoor 
voor de 4 parochies van Zonhoven 
(16 jaar) en nu ben ik al 3 jaar op 
pensioen.
Heel graag en van harte wil ik dienst-
baar zijn in de pastorale werkgroep 
van Ter Heide. De vieringen die ik 
tot nu toe mocht voorgaan waren 
degelijk verzorgd door de mensen 
van de pastorale werkgroep. De 
aanwezigheid van vele ouders, fa-
milieleden en vrienden bewonder 
ik. Er is een fijne onderlinge band.

Proficiat en dank, mensen van de 
pastorale werkgroep.

Groeten

Marcel Jans
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Woordje van de redactieraad
De gezelligste dagen van 
het jaar komen eraan, 

het eindejaar staat voor de deur. 
Als ik ’s avonds naar huis rij, zie ik 
in sommige woonkamers al de fon-
kelende lichtjes van een kerstboom 
schijnen. Ikzelf ben nog van de oude 
stempel en wacht tot Sinterklaas is 
gepasseerd. Bij mij thuis is het traditie 
dat de eerste zondag na Sinterklaas de 
kerstboom wordt opgebouwd. Ik kan 
er uiteraard wel begrip voor opbren-
gen dat de mensen dit doen voor de 
gezelligheid en de aangename sfeer. 
Ik denk dat vele mensen deze periode 
dan ook zien als ‘de gezelligste dagen 
van het jaar’. 
In vele landen hebben deze eindejaars-
dagen bovendien een andere traditie, 
zowel Sinterklaas als de Kerstman zijn 
figuren die in verschillende landen een 
andere betekenis hebben en op een 

andere manier worden gevierd. Ook 
onze bewoners genieten van deze tra-
dities op hun eigen manier. Voordat de 
Sint langskomt in Ter Heide ben ikzelf 
aan het aftellen samen met één van 
onze bewoners tot de dag dat ‘hij’ 
komt. Ivan komt dan stilletjes vragen 
in de deuropening van mijn bureel: 
“Hoeveel nachtjes moet ik nog slapen?” 
Gino komt me vertellen dat hij héél 
flink is en helemaal geen schrik heeft 
van de ‘Zwarte Pieten’. Ik merk op dat 
naarmate het einde van het jaar nadert 
alle gasten zichzelf héél braaf vinden 
en hierin ook bevestiging zoeken.
Ik engageer mezelf dan ook al vele 
jaren om in de rol te kruipen van hel-
pende hand van Sinterklaas. Hier kan 
ik echt van genieten, ’t is te zeggen ... 
hier kan ik samen met onze bewoners 
van genieten. Mijn hoofddoel van die 
avond is om samen met mijn collega’s 

op alle gezichtjes een mooie lach te 
toveren. Ik zie ieder jaar weer die blije 
gezichten als het ‘pakje’ tevoorschijn 
komt. Dat is toch zalig.
Daarom wil ik graag de boodschap 
geven aan alle kinderen, ouders en 
personeelsleden van Ter Heide om 
samen ten volle te genieten van deze 
traditie. De redactieraad van het Ter 
Heide nieuws wenst dan ook iedereen 
vreugdevolle kerstdagen toe en een 
goed eindejaar!
Foto’s en artikels voor de volgende edi-
tie mogen tegen 9 maart 2017 recht-
streeks aan hilde.kubben@terheide.be 
of aan de leden van de redactieraad 
worden bezorgd. 

Genk: hilde.kubben@terheide.be
Zonhoven: tony.antheunis@terheide.be
Borgloon: cynthia.gilissen@terheide.be 
Tongeren: guido.massonnet@terheide.be 
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Activiteitenkalender
Kaart- en kienavond campus Zonhoven: vrijdag 3 februari 2017

Mosselfestijn Wielerclub De Jokers campus Zonhoven: 18 & 19 februari 2017

Kaart- en kienavond campus Tongeren: vrijdag 17 maart 2017

Brunch campus Zonhoven: zondag 19 maart 2017

Ter Heide tocht WSV-Winterslag vzw: zaterdag 25 maart 2017

Carnavalsstoet  campus Genk - Zonhoven: vrijdag 31 maart 2017 

 21ste Ter Heide Happening campus Zonhoven: zondag 14 mei 2017  

1ste communie campus Genk of Zonhoven: zaterdag 20 mei 2017

Viswedstrijd “Meylandtvijvers”: donderdag1 juni 2017

Zomerfeest Henisberg campus Tongeren: zondag18 juni 2017


