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Beste bewoners, 

We hebben nog wat moeite links en rechts van de overschakeling 

naar het zomeruur. Een ochtend geeuw is hier de herkenning voor 

diegene die de winter blues nog wat in zijn lijf zitten heeft. 

Daartegenover staat wel het mooie licht, de kleuren in tuin en 

hopelijk méér zonlicht dan grauwe wolken die dan mogelijk aprilse 

grillen durven geven.  

Ook voor jullie die snakkend naar de buitenlucht tuurden de voorbije 

maanden, breekt nu een tijd aan van meer bewegen en buiten 

komen. De tuin en vijver gaan verkennen. Hier en daar even 

pauzeren op een stoel of een bank en lekker keuvelen met een buur 

of familie.  

Zijn de spieren opgewarmd? Zijn de rollators gesmeerd. Zijn we klaar 

om dit verhaal aan te gaan? Sommigen zeggen dan overmoedig ja, 

maar toch is een goede voorbereiding hier niet misplaatst. Samen 

met de kine’s en/of familie vooraf eens gaan oefenen in het 

kinélokaal is geen overbodige luxe. De angst om te vallen moet ook 

overwonnen worden. En daar gaan we samen tijdens de maand 

april werk van maken. Het is trouwens gedurende de week van 24 tot 

30 april reeds de 6de editie van de week van valpreventie. Onze 

kinesisten werken een mooi programma uit om jullie allen stapsgewijs 

zelfzekerder te maken. Ze geven  jullie die knepen van het vak mee 

om het risico op vallen tot een minimum te herleiden. De focus ligt in 

april dus op bewegen, de beste remedie tegen vele kwalen. Want 

rust roest is een gezegde dat er niet om liegt.   

Het zijn net de voordelen van bewegen en meer actief zijn, zoals het 

behoud van gezondheid, kracht en vertrouwen waardoor we langer 

onze onafhankelijkheid kunnen bewaren. 

Ik hoop jullie de komende mooie lentedagen vaak te mogen 

begroeten tijdens jullie wandeling. 

Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke 

Een woordje van Eddy 

April  

2017 

Moet je horen! 
 
Hou deze data al vrij: 

 
 

o Elke vrijdag in mei een 
overkoepelende 
activiteit 

- 5 mei 
fotoreportage 

- 12 mei verwen-
namiddag  voor 
vrouwen 

- 19 mei lentebal 
- 26 mei wandelen 

 
o Vrijdag 2 juni: 

bedevaart naar 
Scherpenheuvel 

 

Nieuwsbrief Ter Meeren 

 

 

We verwelkomen in ons huis  als nieuwe bewoner: 

 Alice Stroobants in woning 1 

En we mogen ook een nieuwe vrijwilliger verwelkomen:  

 Evi Vandecraen, vrijwilligster op woning 1 en 2 

Welkom ook aan: 

 Olivier Van Pee, maaltijdbegeleider w 5-6 

 Sofie Philipsen, verpleegkundige w 3-4 

Welkom ! 

http://www.termeeren.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAraehyvbSAhUH2xoKHYXMBDwQjRwIBw&url=http://blog.seniorennet.be/fotospel_van_mailgroep_fotografie/archief.php?startdatum%3D1270418400%26stopdatum%3D1271023200&bvm=bv.150729734,d.d2s&psig=AFQjCNFwJs9UnydCgMGKlEVsDelA5IOIkA&ust=1490700445734568


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

woonzorgnet-Dijleland.   

Meer info op: 
www.woonzorgnet-

dijleland.be 

  

 

 

 

 

Mooi gezegd 
 

 
Omdat ik op leeftijd ben, ben ik aardiger voor mezelf, en minder kritisch op 

mezelf geworden. Ik ben mijn eigen vriend geworden. 

Ik heb te veel dierbare vrienden deze wereld zien verlaten, te vroeg;   

voordat zij konden begrijpen hoe groot de vrijheid  is met het ouder 

worden.   

Wiens zaak is het, als ik ervoor kies om te lezen, of om te computeren, tot 

04:00 uur in de morgen, of slapen tot 's 12.00 uur 's-middags? 

Ik zal dansen met mezelf op die prachtige muziek van de 50, 60 & 70  's,  

en als ik op hetzelfde moment, zou willen huilen om een verloren liefde,  

zal ik dat doen. 

Ik zal op het strand lopen, in een badpak dat strak is gespannen over een 

uitpuilend lichaam, en ik duik  met overgave in de golven, als ik daarvoor 

kies, ondanks de medelijdende blikken van de jetset. 

Ook zij zullen er ooit oud uit gaan  zien.    

Ik weet dat ik soms vergeetachtig ben.  

Maar nogmaals, een deel van het leven ben ik ook vergeten.  

En misschien herinner ik me uiteindelijk de belangrijkste dingen.  

Zeker, door de jaren heen, is mijn hart wel eens gebroken.  

Hoe kan  je hart niet breken, als je een geliefde verliest,   

of wanneer een kind lijdt,  

of zelfs als iemand 's geliefde huisdier wordt aangereden door een auto?   

Maar, gebroken harten geven ons kracht , begrip en mededogen.  

Een hart dat nooit is gebroken,  is ongerept en steriel,  
en zal nooit de vreugde kennen van het onvolmaakte.   

Ik ben gezegend lang genoeg geleefd te hebben om mijn haar grijs te zien 

worden, en mijn jeugdige lachen is voor altijd geëtst in de diepe groeven 

op mijn gezicht.   

Zo velen hebben nooit gelachen,  

en zo velen zijn gestorven voordat hun haar zilver kon worden.  

Als je ouder wordt, is het makkelijker om positief te zijn.   

Het kan je steeds minder schelen wat andere mensen van je denken.  

Ik twijfel niet meer aan mezelf.   

Ik heb zelfs het recht verdiend om het fout te hebben.  

Dus, om je vraag te beantwoorden, ik vind het fijn oud te zijn.  

Het heeft mij bevrijd. Ik hou van de persoon die ik ben geworden.  

Ik zal niet eeuwig voortleven, maar in de mij resterende tijd,   

zal ik geen tijd verspillen met klagen wat had  kunnen zijn,  

of mij zorgen te maken over wat er nog zal komen.  

En ik zal iedere dag een dessert eten (als ik daar tenminste lust toe heb). 

 

Albert Haelemeersch 

Ingezonden door Magda Vanooy, vrijwilligster van het eerste uur. 

Afscheid 

We willen ons oprecht                      

medeleven betuigen  aan  de familie en 

vrienden van 

Joanna De Cort, w 5 

Craessaerts Gabrielle, w 5 

 

http://www.woonzorgnet-dijleland.be/
http://www.woonzorgnet-dijleland.be/


Mijn naam is Katrien Philips. Ik ben 27 jaar oud, afkomstig uit Leefdaal en woon nu in Heverlee. 

Sinds maart 2017 vervoeg ik het animatieteam in WZC Ter Meeren. Ik behaalde een 

bachelordiploma orthopedagogie (opvoeder/begeleider) en een diploma als leraar. 

 

Eerder heb ik in Don Bosco Groenveld Plus gewerkt als ondersteuner van leerlingen met 

autisme en bij CM Leuven als educatief medewerker. Verder heb ik 11 jaar lang ervaring 

opgedaan als animator en hoofdanimator op Speelplein Kattestroof van de gemeente 

Bertem. 

Deze verschillende bezigheden tonen dat ik brede interesses heb in de sociale sector en dat 

ik open sta voor nieuwe uitdagingen. 

                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Activiteit in de kijker: Erfgoeddag – zondag 23 april 2017 

 

 

 

 

 

Neerijse, een dorp met een bijzondere zorggeschiedenis 
Wist je dat Neerijse een geschiedenis van zorg herbergt?  

Op de Erfgoeddag brengen we dit in woord en beeld in  

woonzorgcentrum Ter Meeren. Je krijgt informatie over de zorg  

vroeger, vandaag en in de toekomst. 

 

10.30 uur – Zondagswandeling: in de sporen van de  

zorggeschiedenis van Neerijse. 

Vertrek: inkomhal van het woonzorgcentrum. 

Terug: 12.00 uur, broodjes verkrijgbaar in de cafetaria. 

Onder begeleiding van Jean-Pierre De Becker. 

12.00 uur – Optreden studenten muziekacademie Fiocco in de cafetaria 

14.00 uur – We leven langer, wie zal er voor ons zorgen? 

Gesprek en debat met Lon Holtzer, Vlaams zorgambassadeur, lid van de raad van bestuur 

van Woonzorgnet-Dijleland en lid van de ethische commissie; Rita nijs, lid van de raad van 

bestuur van WZND en vrijwilligster in WZC Ter Meeren bij het maken van levensverhalen en Dr. 

Segaert, huisarts en vaste arts in WZC Ter Meeren en lid van de palliatieve werkgroep. 

Iedereen welkom. 

14.30 en 15.30 uur – Rondleiding in het woonzorgcentrum met uitleg hoe de zorg er vandaag 

aan toe gaat. 

Doorlopend – Tentoonstelling ‘Zorg in Ter Meeren vroeger en nu’ 

Deze tentoonstelling zet bekende en minder bekende orthopedische instrumenten in de 

kijker. 

De bijhorende diavoorstelling toont de geschiedenis van de zorg in Neerijse: gebouwen, 

gebruiken, gewoontes en hulpmiddelen die door de jaren bij de zorg aan bod kwamen en 

nog steeds aan bod komen. 

17.00 uur – Einde  

 

 

  

 

 

 Wij stellen aan u voor: woonleefkundige Katrien 

 

 

Met veel zin begin ik dan ook in WZC Ter Meeren aan 

de volgende uitdaging! Ik organiseer de 

overkoepelende activiteiten en ondersteun ook 

activiteiten op de woningen.  

Op donderdag ga ik afwisselend met de bewoners van 

de verschillende woningen op uitstap. Dit alles vraag 

ook een duidelijke planning die ik opmaak om aan 

iedereen door te geven.  

Je zal mij dus een beetje overal tegen komen in Ter 

Meeren. Ik kijk er naar uit om stilaan iedereen te leren 

kennen. Tot op één van de komende activiteiten! 

 



 

Datum  Uur Plaats 

Zaterdag 1 Cafetaria met Martine, Martine en Sonia 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 2 Cafetaria met Lea, Magda en Myriam 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 3 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u – 11u30 

14u – 15u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 4 Bibliotheek 

Zit-turnen 

Kaarten 

Koor ‘Sterren’ 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u 

14u 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woning 8 

Woning 2 

Woensdag 5 Cafetaria Philip, Bert en Jose 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 6 Brei- en kaart atelier 

Muziekatelier 

10u – 11u30 

14u – 15.30u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 7 Film ‘Marina’ (Rocco Granata) 14u Cafetaria 

Zaterdag 8 Cafetaria met Maurice en Lea 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 9 Cafetaria met Diane, Magda en Jules 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 10 Brei- en kaartatelier  

Luisteren naar klassieke muziek 

10u – 11u30 

14u – 15u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 11 Zit-turnen 10u30 – 11u15 Cafetaria 

Woensdag 12 Cafetaria Philip, Magda en Jules 

Paaseierenraap kinderen 

14u – 17u 

14u30 – 16u 

Cafetaria 

Woningen 

Donderdag 13 Kaarten 

Muziekatelier 

10u  

14u-15u30 

Via via 

Cafetaria 

Vrijdag 14 Kruisweg 14u30 Cafetaria 

Zaterdag 15 

 

GEEN cafetaria  

Paasviering  

 

14u30 

 

Cafetaria 

Zondag 16 Cafetaria met Magda, Jules en Jean Pierre 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 17 Cafetaria met Lea, Magda en Jules 14u – 17u Cafetaria 

Dinsdag 18 Bibliotheek 

Zit-turnen 

Kaarten 

Koor ‘Sterren’ 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u 

14u 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woning 8 

Woning 2 

Woensdag 19 Modeshow Myriam Confectie 

Cafetaria met Philip, Bert en Jose 

14u – 17u 

14 – 17u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Donderdag 20 

 

Kaarten 

Muziekatelier 

10u – 11u30 

14u-15u30 

Via via 

Cafetaria 

Vrijdag 21 Grote paasbingo met prijzenpot 14u  Cafetaria 

Zaterdag 22 Cafetaria met Hilde, Lisette en Myriam 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 23 Erfgoeddag 

Cafetaria met Lea, Philip, Magda, Jules, Diane, 

Cornelis en Bert 

10u – 17u 

10u30 – 17u 

Divers 

Cafetaria 

Maandag 24 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u – 11u30 

14u – 15u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 25 Zit-turnen 

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 26 Cafetaria met Philip, Magda en Jules 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 27 Kaarten 

Muziekatelier 

10u – 11u30 

14u-15u30 

Via via 

Cafetaria 

Vrijdag 28 Zapatta shoes en O’lijf 13u30 – 16u Cafetaria  

Zaterdag 29  Cafetaria met Martine, Martine en Sonia 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 30 Cafetaria met Magda, Jules en Bert 14u – 17u Cafetaria 

Naast dit overzicht vinden er nog woning gebonden activiteiten plaats. Deze worden 

geafficheerd op het magneetbord van de woning. 

Overkoepelende activiteiten april 2017 

 

 


