
 

 

Ter Heide viert 50-jarig bestaan 

Op 8 maart 2021 viert Ter Heide zijn 50-jarig bestaan. In deze coronatijden is een groot feest met 

toeters en bellen echter niet aan de orde. Ter Heide kiest er daarom voor om van 2021 een 

feestjaar te maken waarin medewerkers en bewoners binnen hun bubbels op een kleine, maar 

fijne manier vieren kunnen vieren hoe ver ze de afgelopen 50 jaar gekomen zijn. Hiervoor worden 

verschillende activiteiten uitgewerkt doorheen het jaar. 

Groei doorheen de jaren 

Ter Heide begon op 8 maart 1971 als een nieuwe zorgvoorziening in Genk met een beginploeg van 9 

personen en een eerste groep van 5 bewoners. De doelgroep was Limburgse jongens van 0-12 jaar 

met een verstandelijke beperking. Na afronding van alle werken bood campus Genk plaats aan 60 

kinderen. 3 jaar later kwamen hier nog 60 plekken voor tieners bij. 

Deze tieners werden tegen alle verwachtingen van die tijd in volwassen. Daarom opende in 1980 

campus Zonhoven met plek voor 120 volwassenen met een verstandelijke beperking. Ook deze 

plaatsen werden al snel ingevuld en in 1996 breidde Ter Heide zijn werking uit naar Borgloon. Aan 

het eind van de eeuw opende ook campus Tongeren zijn deuren. 

Van de beginjaren tot nu was de organisatie continu in ontwikkeling. Inmiddels is Ter Heide 

uitgegroeid tot een grote voorziening met 4 campussen, 650 medewerkers en zo’n 430 bewoners 

met een meervoudige beperking verspreid over Midden- en Zuid-Limburg.  

Evoluties binnen de doelgroep 

De noden en behoeften van de bewoners van Ter Heide evolueerden ook doorheen de jaren. Ter 

Heide specialiseerden zich steeds meer en we verwelkomde ook nieuwe doelgroepen. Sinds enkele 

jaren biedt de organisatie een plek aan kinderen met autisme en breidden de gedragstherapeutische 

werking uit met een GES+-werking. Het is dan ook zeer belangrijk om voortdurend af te stemmen op 

de behoeften van de bewoners en van de samenleving. 

Paul Geypen vertelt: “De focus van Ter Heide ligt op goed leven en levensgeluk voor onze bewoners. 

We kijken steeds naar de mogelijkheden van mensen en niet naar hun beperking. Vroeger werd wel 

voornamelijk gekeken naar de beperkingen van onze bewoners, maar daar zijn we intussen van 

afgestapt. We willen mensen in hun kracht zetten en de nadruk leggen op hoop en positiviteit. Soms 

kunnen onze bewoners maar kleine stapjes vooruitzetten, maar die kleine stappen hebben wel een 

grote impact.”  

De voorbije 50 jaar heeft Ter Heide een hele vooruitgang gemaakt, maar er staan ook in de toekomst 

nog uitdagingen op de agenda. In Ter Heide blijft het belangrijk om hier verder op in te spelen samen 

met de ouders en familieleden van de bewoners.  

Een coronaveilig feestjaar 

https://www.jeugdhulp.be/organisaties/ges-voorziening


 

 

COVID-19 stak een stokje voor de grote festiviteiten die Ter Heide gepland had rond zijn 50-jarig 

bestaan. In de plaats van grote evenementen start op 8 maart een feestjaar vol kleine acties en 

feestjes. Zo kunnen medewerkers en bewoners toch genieten van een feestelijk jaar. 

Bij een verjaardag hoort taart. Dat zullen alle bewoners op 8 maart geweten hebben. In twee 

leefgroepen van Ter Heide is het die dag extra feest. Bewoners Luc Peeters (campus Borgloon) en 

Johan Claes (campus Zonhoven) maakten namelijk deel uit van de startgroep van 5 bewoners die in 

1971 als eerste opstartte. Omdat zij ook al 50 jaar in Ter Heide verblijven, zullen ze extra in de 

bloemetjes gezet worden. De leefgroepen zorgen voor een feestelijk moment binnen de 

leefgroepbubbel en krijgen een extra speciale taart. Waar mogelijk, wordt tijdens het 

bezoekweekend dat hieraan voorafgaat ook een klein moment voorzien met het knuffelcontact van 

deze bewoners. 

Ook medewerkers wil de directie met een lekkere verrassing bedanken voor al hun harde werk. 

Verder moeten de bewoners en medewerkers van Ter Heide hun vaste vrijwilligers door de 

coronamaatregelen al een hele tijd missen. Om hen een hart onder de riem te steken, kunnen zij zich 

in de loop van volgende week ook aan een klein geschenk verwachten. 

Om ook de rest van het jaar in het thema ’50 jaar Ter Heide’ te blijven, werken de medewerkers van 

Ter Heide verschillende activiteiten uit die ze samen met de bewoners kunnen uitvoeren. Voor de 

medewerkers wordt in de maanden mei en juni verder een themaspel uitgewerkt waarmee ze 

zichzelf van hun zotste kant kunnen laten zien.  

Ouders, vrijwilligers, gepensioneerden en andere betrokkenen kunnen de festiviteiten vanop een 

afstand volgen via een speciale editie van Ter Heides magazine Ter Heide nieuws. Om het jaar af te 

sluiten, wordt in het najaar ook een officieel moment voorzien met de Raad van Bestuur van IGL. 

Hopelijk zorgen de vooruitzichten op een gevaccineerde bevolking ervoor dat Ter Heide na 2021 zijn 

50-jarig bestaan met uitstel kan vieren met alle personen die betrokken zijn bij de organisatie en er 

momenteel niet bij kunnen zijn. 

 

 

Over Ter Heide 

Ter Heide biedt professionele ondersteuning aan 430 personen met een meervoudige beperking. 650 medewerkers geven 

hiervoor elke dag het beste van zichzelf. Dit doen ze verspreid over 4 campussen in Limburg: Genk, Zonhoven, Borgloon, 

Tongeren. Ter Heide is bovendien een warme thuis voor zijn bijzondere bewoners. We willen in Ter Heide veel mensen 

ontmoeten en samen met hen aan de weg timmeren voor een goed en kwaliteitsvol leven voor onze bewoners. 

 

 

Voor meer informatie over Ter Heide kan je terecht op www.terheide.be, op onze Facebookpagina of LinkedInpagina. 

Voor meer informatie over dit persbericht of foto’s kan je contact opnemen met Kari Feys: tel.: 089 39 01 26, e-mail: 

kari.feys@terheide.be. 

http://www.terheide.be/nieuws
https://www.iglimburg.be/
http://www.terheide.be/
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mailto:kari.feys@terheide.be

