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Een woordje van Eddy
Beste bewoners,
We hebben ondertussen al wat vrieskou en lichte sneeuwval mogen
ervaren deze winter. Wandelaars hebben zich goed warm
aangekleed al kunnen uitleven, om dan nadien lekker te kunnen
genieten van een warm drankje met iets lekkers erbij. Eind januari
trakteerde ons dan op, hetzij wel noodzakelijke, water uit de Moet je horen!
hemelpoorten.
Toch moeten we deze maand er nog op bedacht zijn dat de winter
 . Ter Meerens Parlement
nog hard kan toeslaan. Wanneer we naar de historiek van de maand

op 15 februari om
februari kijken, merken we dat er in het verleden al veel kouderecords 10u30 in het
in februari werden gebroken. De eerste week van februari is vaak de opleidingscentrum
koudste periode van het jaar. Dus we gaan Sabine Hagedoren, Frank
Deboosere, Jill Peeters en nog enkele andere bekende weermannen

. Noteer alvast in je
en –vrouwen goed volgen om ons de komende weken toch nog
agenda: juniorenkoers
goed te wapenen tegen wat er gaat voorspeld worden.
Neerijse op zondag 31
Omdat Pasen dit jaar wat later in het voorjaar valt, verhuist carnaval maart in de namiddag
ook naar begin maart in plaats van februari. Dit wil natuurlijk niet

zeggen dat we deze maand ook al niet wat zot en onnozel mogen

doen. Zolang dat dit de lachspieren ten goede komt, zijn we goed

bezig. Want in Ter Meeren wordt graag gelachen. Het begint hier al

met een vriendelijke lach tijdens de begroeting van mekaar. Een
praatje, een mop, een anekdote, een mooie herinnering zijn de

deugddoeners van iedere dag.
Genieten wordt nog meer in de schijnwerper geplaatst in de passage
waar we nu lekker onze muziek kunnen gaan kiezen in de nostalgische
muziekhoek! Kom gerust er een plaatje naar keuze draaien! Gewoon
opleggen en spelen! Geen geld nodig voor een jukebox maar singles
en langspeelplaten van de jaren ’50-’60-’70 uit te kiezen en op te
leggen. Kriebelt het dan om de benen te laten swingen, stel dan
gerust het voorbeeld en ga je gang.
Wanneer ik dan langskom en
gecharmeerd ben door jullie fijne
muziekkeuze, wil ik graag met
jullie een danspasje plaatsen.
Laat de Fred Astaire en Ginger
Rogers
maar
in
jullie
bovenkomen.
Veel leesgenot,
Eddy Devolder,
dagelijks verantwoordelijke

Februari
2019

We stellen aan u voor:
Colofon
Maandelijkse
nieuwsbrief
WZC Ter Meeren
Werkten mee aan
dit krantje:
- Eddy Devolder
- Hilde Depuydt
- Katrien Philips
- Ingrid Boogaerts

Wil je reageren op
een artikel of
meewerken aan
de volgende
editie?
Contacteer Hilde
Depuydt via tel
016/47 51 13 of
hilde.depuydt@
termeeren.be

Verantwoordelijke
uitgever:
Eddy Devolder
Wolfshaegen 186
3040 Neerijse

WZC Ter Meeren behoort
tot woonzorgnetDijleland.
Meer info op:
www.woonzorgnet-dijleland.be

Tentoonstelling De Dijle en het Dijleland
Binnenkort zien jullie mooie foto’s verschijnen in de gangen van het
huis. Dit is een project van vrijwilliger Rice Ramakers, en zijn kleinzoon
Robbe De Greef. Ze trokken er meermaals samen op uit om onze
mooie regio in beeld te brengen. Hun prachtige beelden worden in de
gangen van WZC Ter Meeren tentoon gesteld. Wandel de komende
weken dus rond en haal herinneringen op aan al dat moois. Wedden
dat jullie op heel veel van deze plekken al geweest zijn.
Op vrijdag 8 februari is er de officiële opening van de tentoonstelling.
Die namiddag komt Rice vertellen over zijn project en de regio.
Hier al een korte uitleg van hem:
Waar de Dijle via haar bijrivieren haar armen spreidt, daar ligt het
Dijleland. Duizenden jaren en evenveel bronnetjes borrelden de
inspiratie op voor een actieve regio in Brabant en brachten welvaart,
welzijn en veel kennis voor haar bewoners. Bier en cultuur ook. De Dijle
is een levensader voor haar valleien en de dorpen en steden die er
open bloeiden.
De Dijle was vaak ook de stille getuige en regelmatige spelverdeler
van vele oorlogen die deze regio door de eeuwen doorkruist hebben.
En deze Dijle was ook wispelturig en ongenadig in haar kronkels en
overdonderde wie haar liefhad met veel leed en watersnood.
Laat je meedrijven met de stroom van de Dijle, dan opent zich het
boeiende verhaal van een unieke regio waarvan het hart nog
eeuwen met de bronnetjes van haar levensader zal meekloppen.
Iedereen welkom op 8/2 om 14u in de cafetaria en gedurende
verschillende weken op de tentoonstelling zelf.

In de kijker: Ter Meerens Parlement
Via deze weg willen we graag Ter Meerens Parlement nog eens aan jullie voorstellen.
Deze vergadering vindt een 10 tal keren per jaar plaats en de leden zijn bewoners vanuit
de verschillende woningen. Zij vertegenwoordigen er uw woning. Op de bijeenkomsten
worden zaken besproken over het wonen en leven in en rond Ter Meeren. Wat loopt
goed, waar kan het beter, welke ideeën zijn er, … Er komen ook op vraag van de leden
sprekers langs.
Tijdens de vorige vergaderingen werden de grote activiteiten van 2018 geëvalueerd om
zo te kijken wat er in 2019 terug aan bod moet komen. Wat komt er in 2019 dus zeker
terug op de planning:
 Activiteiten met eten en/of drinken
 Filmnamiddagen, maar ook documentaires en muziek films
 Spelnamiddagen zoals petanque, hoger-lager
 Activiteiten met kinderen
 De Christelijk geïnspireerde activiteiten
 Quiz rond een bepaald thema
 Dierendag
 Uitstappen
De uitstappen voor 2019 werden dan meteen vastgelegd:
 Bezoek aan het vernieuwde museum van Tervuren op vrijdag 1 maart in de
namiddag
 Bedevaart naar Scherpenheuvel op 14 en 20 juni (in 2 groepen) in de namiddag
 Daguitstap naar Bokrijk op 13 september
Laat deze data ook alvast weten aan familie en vrienden, misschien willen ze wel mee als
begeleiding.
Er werden ook al enkele sprekers uitgenodigd.
 Op vrijdag 15/2 komen de kinesitherapeuten uitleg geven over hun functie en voor
wat je allemaal bij hen terecht kan. Dit om 10u30 in het opleidingscentrum, 1 e
verdiep oude bouw.
 Vrijdag 22/3 zal dokter Segaert spreken over ouderdomskwaaltjes.
 En vrijdag 26/4 is het onderwerp ‘Ons geheugen en dementie’. Opnieuw is het
dokter Segaert die uitleg geeft over dit thema.
Was je voordien al aanwezig op de vergaderingen, dan ken je al het reilen en zeilen.
Nog nooit geweest? Geen probleem, elke bewoner van het WZC en bezoeker van het
DVC is steeds welkom.
Hopelijk tot op één van de komende vergaderingen.
Hilde en Katrien

Welkom !
We verwelkomen in ons huis als nieuwe bewoner:
André Van Sever in woning 4
Simonne Dillemans in woning 3
Ovied Standaert in woning 6
Welkom ook aan
Sarah Van Deuren, zorgkundige op w 1-2
Veerle De Boe, verpleegkundige op w 1-2
Brian Roekens, maaltijdbegeleider w 1-2 en animator
Anne Godefroidt, maaltijdbegeleider w 5-6

Afscheid
We willen ons oprecht medeleven
betuigen aan de familie en
vrienden van
Maria Vandenplas, w 6
Suzanna Beuselinck, w6

Overkoepelende activiteiten februari 2019
Vrijdag 1
Zaterdag 2

Smoutebollen voor Lichtmis

14u

Cafetaria

Cafetaria met Martine E, Martine V, Sonia

14u – 17u

Cafetaria

Zondag 3

Cafetaria met Magda, Jules, Ronny

14u – 17u

Cafetaria

Maandag 4
Dinsdag 5

10u
Voormiddag
10u30 – 11u15
14u30
14u – 17u
10u
14u

Cafetaria
Inkomhal
Cafetaria
Cafetaria
Cafetaria
Cafetaria
Cafetaria

14u

Cafetaria

14u – 17u
14u – 17u
10u
10u30 – 11u15
Voormiddag
14u – 17u
10u
14u

Cafetaria
Cafetaria
Cafetaria
Cafetaria
Woningen
Cafetaria
Cafetaria
Cafetaria

10u30
14u

Opleidingsc.
Cafetaria

Zaterdag 16

Brei- en kaartatelier
Bibliotheek
Zit-turnen
Eucharistieviering
Cafetaria met Philip, Bert, Lea
Brei- en kaartatelier
Muziekatelier
Vertelnamiddag “Dijleland” en opening
fototentoonstelling
Cafetaria met Maurice, Philip, Lea
Cafetaria met Diane, Magda, Jules
Brei- en kaartatelier
Zit-turnen
Winkelkar
Cafetaria met Philip, Jose, Lea
Brei- en kaartatelier
Muziekatelier
Ter Meerens Parlement
Carnavalbal met 3de kleuterklas “De
Bolster”
Cafetaria met Martine E, Martine V, Sonia

14u – 17u

Cafetaria

Zondag 17

Cafetaria met Magda, Jules, Bert

14u – 17u

Cafetaria

Maandag 18

Brei- en kaartatelier
Luisteren naar klassieke muziek
Bibliotheek
Zit-turnen
Eucharistieviering
Cafetaria met Philip, Magda, Jules
Brei- en kaartatelier
Muziekatelier
Natuurdocumentaire
Cafetaria met Hilde, Myriam, Lisette

10u
14u
Voormiddag
10u30 – 11u15
14u30
14u – 17u
10u
14u
14u
14u – 17u

Cafetaria
Cafetaria
Inkomhal
Cafetaria
Cafetaria
Cafetaria
Cafetaria
Cafetaria
Cafetaria
Cafetaria

Cafetaria met Diane, Cornelis, Lea
Brei- en kaartatelier
Luisteren naar klassieke muziek
Zit-turnen
Winkelkar
Cafetaria met Philip, Jose, Bert
Brei- en kaartatelier
Muziekatelier

14u – 17u
10u
14u
10u30 – 11u15
Voormiddag
14u – 17u
10u
14u

Cafetaria
Cafetaria
Cafetaria
Cafetaria
Woningen
Cafetaria
Cafetaria
Cafetaria

Woensdag 6
Donderdag 7
Vrijdag 8
Zaterdag 9
Zondag 10
Maandag 11
Dinsdag 12
Woensdag 13
Donderdag 14
Vrijdag 15

Dinsdag 19

Woensdag 20
Donderdag 21
Vrijdag 22
Zaterdag 23
Zondag 24
Maandag 25
Dinsdag 26
Woensdag 27
Donderdag 28

