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Beste bewoner, 

De maand juli meldt zich aan. Examenstress voor studenten, ouders 

en grootouders kan worden opzij gezet voor een welverdiende 

aankomende vakantieperiode. Toch voelde juni al net zo aan, wat 

de temperatuur betreft. We hebben onze waterbadjes en 

drankvoorraad al eerder van stal moeten halen dit jaar dan dat we 

normaal gewend zijn. Velen van ons kijken dan ook uit of we de 

komende periode nu net niet het tegenovergestelde weer in onze 

schoot geworpen krijgen. De boeren zouden misschien nog net op 

de valreep hiermee gelukkig kunnen zijn. De vakantiegangers 

daarentegen die hun vertier en rust in ons eigen land gaan opzoeken 

dan weer eerder teleurgesteld. We hopen op een mooie mix van niet 

te zwoele en onverdraaglijke hoge temperaturen en liefst de nodige 

regen voor tuin en akkervelden tijdens onze nachtrust.  

Voor de sportliefhebbers onder ons, is Wimbledon en de Tour de 

France een dagelijks terugkerend namiddagmoment. We  merken 

dat vrouwen hier dan net iets meer van mee genieten dan de 

voetbalwedstrijden die nu hiervoor plaats maken.   

Ik wil jullie allen een mooie zomer toewensen met de gekende 

boodschap van voldoende drinken en de schaduw als vriend te 

koesteren bij zeer warme dagen! 

Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke 

Een woordje van Eddy 

Juli 

2017 

Moet je horen! 

 
 
 Vanaf juli zal het 
 huiskoor ‘Sterren’ 
 repeteren telkens de 
 1e woensdag van de 
 maand. Meer info in 
 deze Nieuwsbrief 
 

 Door het warme weer 
 in juni kon de 
 bedevaart naar 
 Scherpenheuvel niet 
 doorgaan. Er is een 
 alternatieve datum 
 gereserveerd. 

- Donderdag 31/8 
voor woningen 1, 
2, 3, 4 en DVC 

- Vrijdag 1/9 voor 
woningen 5, 6, 7, 
8 en DVC 

Hou deze datum dus 
zeker vrij! 
 

 Zondag 17 september 
Vlaamse kermis en 
Ter Meeren zingt. 
Stip dit al aan in de 
agenda en laat het 
aan iedereen weten 

 

 

Nieuwsbrief Ter Meeren 

http://www.termeeren.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_6JOUldvUAhVB1BoKHTQiCiQQjRwIBw&url=http://plazilla.com/page/4295171795/zonnebloem&psig=AFQjCNEjWiSBDTSoCgLXu5WukmTWVytNSQ&ust=1498554612387647


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Het huiskoor ‘Sterren’ 

 

 

 

 

  

 

 

Muziek en zang zijn unieke instrumenten om de levenskwaliteit van 

mensen met dementie te verhogen en om nieuwe communicatie op 

gang te brengen met hun familieleden en omgeving. Zingen maakt 

mensen ‘wakker’, actiever en toegankelijker en appelleert op een 

positieve manier aan ieders vermogen. Zingen helpt om aangename 

herinneringen op te halen en aan te knopen bij een deel van de 

eigen levensgeschiedenis. Zingen geeft mensen letterlijk en figuurlijk 

een stem. 

Sinds een jaar is er in Ter Meeren ook een eigen koor gestart. Het koor 

‘Sterren’ draait op volle toeren en daarom pakken we het vanaf juli 

iets anders aan. We komen elke 1e woensdag van de maand samen 

van 13u30 tot 14u30 in het opleidingscentrum (1e verdiep oude bouw). 

Daar hebben we alle ruimte, zitten we rustig en kunnen we vele 

zangers uit de omgeving extra ontvangen. Zing je graag, hou je van 

het samen zijn, kom dan zeker mee repeteren. We pikken er een 

woensdag uit omdat families maar ook kinderen zeer welkom zijn om 

mee te zingen. Toch nog een aarzeling, gewoon eens proberen en 

dan weet je meteen hoe fijn het is. 

 

Tot op één van onze zangstonden! 

De leden van het Sterren koor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Welkom ! 

 

 

We verwelkomen in 
ons huis als nieuwe 
bewoner: 

Germaine Sterckx in 
woning 6 

 

Er start ook een 

nieuwe vrijwilliger: 

Francine Fraipont, 

activiteiten 

begeleiding en 

uitstappen  

 

 

Afscheid 

We willen ons oprecht 

medeleven betuigen aan 

de familie en vrienden van  

Julia Detiège, w 6 

Raymond Wouters, w5 

Jacqueline Ruelens, w4 

Armand Claes, DVC 

 

 

http://www.woonzorgnet-dijleland.be/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN5vCGwMnUAhUGuRoKHdgvD4YQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/alzheimernl/gedichten-over-dementie/&psig=AFQjCNEA5vefTYSD9OM4YJchHyu0dp6whA&ust=1497947606225102


                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 In de kijker: Groenten en kruiden kweken 

 

 

 

 

Vorig jaar droomden we nog van tuinieren, maar door de steun van Cera konden we deze droom 

werkelijkheid laten worden. Aangepaste kweekbakken en tuinmateriaal werden aangekocht en 

ondertussen staan de aardbeien en diverse groenten al mooi. Wel een hele klus voor de tuiniers 

onder ons om alles voldoende water te geven met het warme weer. Ga af en toe eens kijken op 

het terras van de cafetaria, dan zie je wat er groeit en bloeit. De leerlingen van Ganspoel die hier 

verblijven nemen ook een kweekbak voor hun rekening. Dus je kon hen daar af en toe eens 

tegenkomen. Tijdens de 2 zomermaanden zal het wat stiller zijn zonder hen, maar vanaf september 

zijn ze er weer volop bij.  

Onlangs kregen we het bezoek van de leden van de adviesraad van Cera. Zij kwamen graag 

kijken naar het project van Ter Meeren dat ze goedkeurden voor financiële steun. Het was fijn met 

hen kennis te maken. Ze kregen hier een korte uitleg over het woonzorgcentrum en de lopende 

projecten.  

Zin om mee de handen uit te mouwen te steken bij het tuinieren? Katrien, Bernadette en de 

bezoekers van het dagcentrum hebben je er graag bij! 

 

Hallo, mijn naam is Katrien, sinds kort verzorg ik de animatie op woning 7 en 8. Met de zomer voor 

de deur werden er veel verhalen over moestuinen en bloemperken  verteld.  Al snel werd mij 

duidelijk dat ik in de richting van een eigen moestuin moest gaan denken  om de bewoners een 

stukje terug te brengen naar die zomers van toen. Daarom wil ik jullie voorstellen aan twee tuiniers 

in hart en nieren en dankzij dit initiatief goede vrienden: Marcel en Roger. 

 

’s Morgenvroeg om 7u is het nog heel stil in woning 7 en 8. De meeste mensen worden nog rustig 

wakker. De deur van het terras staat wel al open, je hoort het water in de gieter lopen. Als we 

buiten stappen vinden we Roger en Marcel. De twee vrienden zijn al vroeg op om hun prachtige 

sla en tomatenplanten te voorzien van water voor de zon erop los brand. Marcel voegt hieraan 

toe:” In deze hitte moet de kropsla zeker 3x per dag worden gegoten!” 

Marcel woont al een aantal jaren in het WZC. Vroeger vond je hem in deze periode altijd terug in 

zijn moestuin. Zo fier als een gieter vertelt hij over zijn groenten en ervaringen.  Ook andere 

bewoners van de streek beamen hoe Marcel in het dorp gekend stond voor zijn prachtige 

moestuin en kennis van zaken. Al snel is hij enthousiast mee te werken in de tuin. Wil je iets willen 

weten over tuinieren? Marcel weet raad! 

Roger verblijft sinds enkele maanden in het WZC. ‘Ik had aan mijn huis een moestuin van 14 are 

grond. Die bewerkte ik altijd volledig met allerlei groenten. Ik deed steeds alles om met de schop! 

Dat doen ze tegenwoordig  niet meer.’  

Wanneer ik hen beide vraag wat ze van onze mini-moestuin vinden antwoorden ze hetzelfde. 

‘Plezant, we doen dit graag en de verse sla smaakt veel beter dan die uit een pakje!’ 

Het terras op de woning is een ware verzamelplaats geworden voor bewoners, familie en 

personeel. Iedereen is benieuwd hoe het gaat met de planten en wanneer ze eindelijk kunnen 

worden geoogst. Het is er gezellig samen zitten waar er vele verhalen van de zomers van weleer 

naar boven komen. Een fris drankje met verse munt kan hier zeker niet aan ontbreken. 

Ondertussen hebben we al kunnen genieten van een heerlijk zomers slaatje met verse kruiden 

recht uit de eigen tuin!  Wordt zonder meer vervolgd de komende maanden. 

Bedankt Marcel en Roger voor jullie lekkere groenten! 

 

 



Zaterdag 1 Cafetaria met Hilde, Lisette en Myriam 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 2 Cafetaria met Magda, Jules en Diane 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 3 Brei- en kaartatelier  

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 4 Zit-turnen 

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 5 Winkelkar 

Koor ‘Sterren’ 

Cafetaria met Philip, Bert en Jose 

Voormiddag 

13u30-14u30 

14u – 17u 

Woningen 

Opleidingsc. 

Cafetaria 

Donderdag 6 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 7 Sangriabar 14u Cafetaria 

Zaterdag 8 Cafetaria met Martine V, Sonia en Dirk 14u – 17u Cafetaria 

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

Maandag 10 

 

Brei- en kaartatelier  

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 11 Bibliotheek 

Zit-turnen 

IJssalon 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woningen  

Woensdag 12 Cafetaria met Philip, Magda en Jules 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 13 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 14 Dansnamiddag 14u Cafetaria 

Zaterdag 15 Cafetaria met Hilde, Lisette en Myriam 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 16 Cafetaria met Diane, Cornelis en Lea 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 17 Brei- en kaartatelier  

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 18 Zit-turnen 

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 19 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Bert en Jose 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 20 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 21 Cafetaria met Magda, Jules en Lea 14u Cafetaria 

Zaterdag 22 Cafetaria met Martine V, Sonia en Dirk 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 23 Cafetaria met Magda, Jules en Lea 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 24  Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 25 Bibliotheek 

Zit-turnen 

IJssalon  

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u 

Inkomhal 

Cafetaria  

Woningen 

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

Donderdag 27 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 28 Film uit de oude doos 14u Cafetaria 

Zaterdag 29 Cafetaria met Maurice, Lea en Lisette 14u – 17u Cafetaria  

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

Maandag 31 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

 

Overkoepelende activiteiten juli 2017 

 

 

 

 

 


