
      

Woonzorgcentrum Ter Meeren 
Wolfshaegen 186, 3040 NEERIJSE 

info@termeeren.be 

016/47 13 51 

www.termeeren.be 

 
  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste bewoner, 

Ik sta versteld dat de connectie van 2017 met 1917 in ons 

woonzorgcentrum zo levendig is. Zo hebben we in mei meneer Jules 

D’Hoore zijn 100ste verjaardag mogen vieren en in juli werd ook voor 

de 100ste verjaardag van meneer Raf Steeno een groots feest 

opgezet. Het clubje van de 100 jarigen in ons woonzorgcentrum 

groeit zo mooi aan.  Mevrouw Sylvie Mertens heeft dan net voor de 

nationale feestdag, haar 104 levensjaren hier met toeters en bellen 

gevierd. Mevrouw Florence Vonck, ons vierde clublid zal dan in het 

najaar de taart voor haar 101ste verjaardag mogen aansnijden. 

Het blijft telkens opnieuw verrassend en sterk intrigerend jouw 

levensverhaal te mogen horen en hier samen met je verder een mooi 

deel aan te mogen breien. Ons mooi ondersteunend instrument, 

‘Mijn rijk gevuld leven’ is een schat van informatie en een 

terugkijkboek voor jou als  bewoner en je omgeving. Een uitdaging 

om de wensen en ideeën verder te ontplooien en gestalte te geven 

met familie, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers die jou hier 

omringen. Boeiend en verrijkend, leerrijk en inspirerend voor ons en 

de verschillende generaties die je hier omringen. Terugblikkend op 

een tijd waar in een hels tempo veel is veranderd. Dankzij jou leren wij 

terug stil te staan bij vele mooie dingen des levens die wij zelf aan ons 

durven laten voorbij gaan, zonder dit te beseffen. Tijd maken voor 

mekaar. Gezellig even zitten kijken naar de natuur, een gezellige 

babbel zonder grootspraak of opschepperij. Genieten van de 

natuurlijke geluiden, zonder stoorzenders van radio, teevee en GSM-

signalen en vingergetokkel erop. Augustus is hiervoor natuurlijk de 

uitgelezen maand, als de weergoden ons meezitten natuurlijk. Echt 

zomerweer geeft ons de kans om naar buiten te komen en in je 

voetsporen te treden en ons even weg te laten zinken in de jaren ’50 

en ’60. De gedachte aan expo ‘58 is hier een ideaal plaatje om naar 

terug te keren met al de troeven van destijds. Een lekkere filterkoffie 

drinken op een terrasje, een stukje Côte d’Or chocolade ‘dessert58’ 

gevuld met praliné of lekker likken aan het bijna niet meer terug te 

vinden unieke ijsje in de vorm van drie kleuren en smaken, tussen 

twee wafeltjes. We mogen best zeggen dat het voor jou een mooie 

tijd was en wij er samen met jou naar kunnen terugblikken en 

herinneringen ophalen. Bedankt hiervoor. 

Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke 

Een woordje van Eddy 

Augustus 

2017 

Moet je horen! 

 
 
  Geheugensteuntje 

om  je vrienden en 
familie uit te nodigen 
op de Vlaamse kermis 
met Ter Meeren zingt, 
zondag 17 september 

 
 Woensdag 6 sept 

modeshow Myriam 

 
 Vrijdag 15 sept 

brillenbus 
 

Nieuwsbrief Ter Meeren 

http://www.termeeren.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

 

 

 

Wij stellen aan u voor:  

Bewonersvergadering Ter Meeren 

 

 

 

 

  

 

 

Wonen en leven in WZC Ter Meeren is een dagdagelijks gegeven voor 

108 bewoners, gehuisvest in 8 verschillende woningen. Het wonen en 

leven hier organiseren is voor iedereen anders en wordt op diverse 

manieren ingevuld. De ideeën, meningen en inbreng van elk van jullie 

hierover, willen we in de toekomst graag meer horen.  

Daarom richten we vanaf september een maandelijkse 

bewonersvergadering in. Hoe deze ‘raad’ in Ter Meeren zal heten, dat 

zal alvast één van de eerste agendapunten worden.  

Hilde Depuydt zal deze vergadering organiseren en voorzitten. Een 

deelname van minstens 1 bewoner per woning is wenselijk. Maar 

meerdere bewoners uit één woning kan natuurlijk ook. Weet dat je 

dan je woning kan vertegenwoordigen op deze vergadering. Het is 

niet de  bedoeling dat er persoonlijke dingen besproken worden. Het 

is samen overleggen en bespreken hoe en aan wat we aandacht 

willen geven. Wat loopt goed, waar hebben we graag verandering. 

Eens iemand uitnodigen om rond een bepaald onderwerp te komen 

praten enzovoort.  

Heb je interesse om deel te nemen aan deze vergaderingen. Geef je 

naam dan door aan Hilde of aan je woonzorgcoördinator. De 

opstartvergadering zal doorgaan op dinsdag 19 september 2017 van 

14u tot 15u30 in het opleidingscentrum, 1e verdiep oude bouw. 

Bewoners die zich opgegeven hebben, liefst voor 15 september, 

krijgen nog een persoonlijke uitnodiging. Na deze eerste bijeenkomst 

kan je dan nog vrij beslissen of je je taak als woningvertegenwoordiger 

op deze raad wil opnemen. Wees welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Welkom ! 
 

We verwelkomen in ons huis als 
nieuwe bewoner: 

Marie-Josee Vandermosten op 
woning 8 
 
Juliette Stockmans op woning 
3 
 
Palmyra Bogaert op woning 3 
 
Adeline De Herdt op woning 8 
 
Jef Thijs op woning 4 
 

Er starten ook nieuwe 

vrijwilligers: 

Sandra Van Espen, logistieke 

ondersteuning op w 1-2 

Mik Michiels, logistieke 

ondersteuning op w 3-4 

 

Afscheid 

We willen ons oprecht 

medeleven betuigen aan 

de familie en vrienden van  

José Van Uytven, w 3 

Gustave Craps, w 8 

Leonardo Di Pilato, w 3 

Ghislaine Van Elsen, w 6 

 

 

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


 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 In de kijker: Frankrijk en Duitsland 

 

 

 

 

Deze maand willen we 2 typische vakantielanden even in de kijker plaatsen.  

Vrijdagnamiddag 4 augustus zal er in de cafetaria een Franse namiddag plaatsvinden en 

op vrijdag 11 augustus een Duitse namiddag. Wat je kan verwachten is nog een 

verrassing, maar we lichten al een tipje van de sluier met wat weetjes over beide landen.  

 

Frankrijk is voor Belgische toeristen één van de populairste vakantiebestemmingen. Door 

de grote variatie aan bezienswaardigheden en mogelijkheden die het land biedt, komen 

er het hele jaar door toeristen naar Frankrijk. De meest bezochte regio's zijn Île-de-France 

(Parijs), Auvergne-Rhône-Alpes en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Maar ook Normandië, 

Bretange, De Loire en Champagne streek zijn populaire vakantiebestemmingen. Frankrijk is 

het meest bezochte land ter wereld. 

De Franse keuken is een internationaal gewaardeerde keuken met een lange traditie. 

Traditioneel heeft elk gebied van Frankrijk een eigen kenmerkende keuken: in de keuken 

van het noordwesten van Frankrijk worden veel boter, room (crème fraîche) en appels 

gebruikt, terwijl de Provençaalse keuken veel olijfolie, kruiden en tomaten gebruikt; de 

keuken van Zuidwest-Frankrijk wordt gekenmerkt door het gebruik van eendenvet, foie 

gras (ganzenlever), eekhoorntjesbrood en pens; de keuken van noordoostelijk Frankrijk is 

afgeleid van de Duitse keuken. Hierin worden reuzel, worsten, bier en zuurkool gebruikt. De 

Franse wijn en de Franse kaas vormen een integraal onderdeel van de hele Franse keuken, 

zowel als ingrediënten als bijgerechten.  

 

En wat weten we over Duitsland? Duitsland heeft de beschikking over een uitstekend 

netwerk van snelwegen, waardoor er in korte tijd grote afstanden kunnen worden 

afgelegd. Het meest typerende van de Autobahn is dat op een groot gedeelte geen 

maximum snelheid geldt. Wel is er een adviessnelheid van 130 kilometer per uur. 

De Autobahn heeft overigens een bijzondere geschiedenis. Autobahnen zijn ooit voor het 

eerst aangelegd door Adolf Hitler. Hij wilde zijn leger in sneltreinvaart van A naar B kunnen 

verplaatsen en zo zijn de eerste Duitse Autobahnen ontstaan. 

Duitsland staat bekend om uitstekend bier. Enkele bekende merken zijn Veltins, Bitburger 

en Warsteiner. In iedere plaats in Duitsland is wel een zogenaamde biergarten te vinden. 

Dit is een soort van terras zonder veel opsmuk, waar mensen speciaal heen gaan om bier 

te drinken. 

Er kan ook gegeten worden bij het bier. Traditionele Biergarten-specialiteiten zijn 

Schweinshaxe (gegrild varkensvlees), worstsalade, radijsjes, Brezel met Leberkäse, Obatzter 

(camembert met boter, uien en paprika) en Steckerlfisch (gebakken vis). 

Schlagermuziek is Duitstalige volkmuziek. Schlager betekent eigenlijk niets anders dan hit. 

De onderwerpen van de liedjes kunnen heel divers zijn en ook de schlager-artiesten zijn 

niet bepaald over één kam te scheren. Deze vorm van muziek is al jaren erg populair bij 

onze oosterburen, maar kent ook in ons land de nodige liefhebbers. 

Duitsland is ook sprookjesachtige gevels, véél geschiedenis, knusse winkelstraatjes (zeker 

tijdens de vele kerstmarkten)en de wijnfeesten lang de oevers van de Rijn en de Moezel.  

 

Velen onder jullie hebben waarschijnlijk fijne eigen vakantieherinneringen bij het lezen van 

dit alles. Wel, laat ze gerust horen op de themanamiddagen en indien je nog foto’s hebt 

van vakantie in deze landen, zeker meebrengen! Tot dan! 

  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-C%C3%B4te_d%27Azur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8me_fra%C3%AEche
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ganzenlever
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eekhoorntjesbrood
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Duitse_keuken&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reuzel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_wijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_kaas
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpypSqm4HVAhVDBBoKHUOvDmEQjRwIBw&url=http://www.simpele-recepten.nl/keuken/franse-recepten&psig=AFQjCNH3Y4yFouvxzmXYF8o927hPVRTv7w&ust=1499860884195166
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwsNb2m4HVAhXL2RoKHSg3DWAQjRwIBw&url=http://www.simpele-recepten.nl/keuken/duitse-recepten&psig=AFQjCNH5EivUtkrsWQzPiaJXR0u8oNZU-A&ust=1499862067128823
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKsousnIHVAhXR0RoKHVP6C10QjRwIBw&url=http://www.zwerfkatinleuven.be/activiteit/voorbije-activiteiten/kaas-en-wijnavond/&psig=AFQjCNFAF-7vLd4JZAggpmVMbCER3cGteA&ust=1499862187090968
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifse35nIHVAhXICBoKHRQCDlcQjRwIBw&url=https://www.libelle.nl/food/gezonde-hotdog/&psig=AFQjCNHO0-xRMe9QGWuiRx-FrdKJvfUemA&ust=1499862367235738


Dinsdag 1 Zit-turnen 

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 2 Winkelkar 

Koor ‘Sterren’ 

Cafetaria met Philip, Bert en Jose 

Voormiddag 

13u30-14u30 

14u – 17u 

Woningen 

Opleidingsc. 

Cafetaria 

Donderdag 3 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 4 Franse namiddag 14u Cafetaria 

Zaterdag 5 Cafetaria met Martine, Martine en Sonia  14u – 17u Cafetaria 

Zondag 6 Cafetaria met Lea, Magda en Jules 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 7 

 

Brei- en kaartatelier  

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 8 Bibliotheek 

Zit-turnen 

IJssalon 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woningen  

Woensdag 9 Cafetaria met Philip, Magda en Jules 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 10 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 11 Duitse namiddag 14u Cafetaria 

Zaterdag 12 Cafetaria met Maurice, Lisette en Lea 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 13 Cafetaria met Bert, Magda en Jules 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 14 Brei- en kaartatelier  

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 15 Cafetaria met Magda, Jules en Lea 14u Cafetaria 

Woensdag 16 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Lea en Magda 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 17 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 18 Komische vakantie film 14u Cafetaria 

Zaterdag 19 Cafetaria met Martine, Martine en Sonia 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 20 Cafetaria met Magda, Jules en Lea 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 21 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 22 Bibliotheek 

Zit-turnen 

IJssalon  

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u 

Inkomhal 

Cafetaria  

Woningen 

Woensdag 23 Cafetaria met Philip, Magda en Jules 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 24 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 25 /   

Zaterdag 26 Cafetaria met Lisette, Myriam en Hilde 14u – 17u Cafetaria  

Zondag 27 Cafetaria met Cornelis, Diane en Lea 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 28 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 29 Zit-turnen 

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 30 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Bert en Jose 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 31 Brei- en kaartatelier  

Bedevaart Scherpenheuvel w1,2,5,6 

10u 

13u-18u 

Cafetaria 

Uitstap 



 


