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Beste bewoner, 

Ik denk dat je evenzeer als ik en iedereen die zo kan genieten van 

mooi zomerweer, verwonderd en heel raar opkeek van het weer dat 

we in de maand augustus hebben mogen genieten. Met momenten 

een straaltje zon, maar meestal verdoken achter de wolken. 

Hemelwater waar iedereen de vorige maanden naar vroeg, is er 

gekomen. Sommige bomen verloren al bladeren en je kon met 

halfoogst zelfs al paddenstoelen gaan plukken. Zeker niet de ideale 

zomermaand zoals augustus zich dikwijls presenteert. 

Nu maar hopen dat september nog wat droogs en zonnig in petto 

heeft. Want we hebben nog enkele mooie buitenactiviteiten, zoals 

de barbecues en uitstappen op de kalender staan. 

September is tevens het startschot voor heel wat leerlingen en 

studenten. Wij zetten samen met jou, je medebewoners, familie en 

vrienden ook alles in de startblokken om verder te werken aan een 

‘warme thuis’. Dit binnen de herkenbare, aangepaste en toch 

eigentijdse kleinschalige woon- en samenlevingsomgeving. We 

streven ernaar om jou en je medebewoners een veilige en intieme 

plek te bieden waar je je kan thuis voelen. Tegelijkertijd is het onze 

ambitie om de afstand tussen de samenleving en het wonen in Ter 

Meeren voortdurend te verkleinen. Hiervoor nodigen we regelmatig 

heel wat partners uit de omgeving uit, zoals het gemeentebestuur of 

verschillende verenigingen. Deel uitmaken van de naaste of ruimere 

sociale omgeving, blijft zo laagdrempelig. We willen dat je erbij hoort 

en we willen jou dan ook de kans geven om volwaardig te 

participeren aan de samenleving. Jouw bijdrage om dit mee verder 

gestalte te geven is van groot belang. Wij horen graag hoe je dit zelf 

ziet en ingevuld wilt hebben. De bewonersvergadering van dinsdag 

19 september is hierin weer een stap vooruit. En ook de 

gemeenschappelijke gebruikersraad op 20 november 2017 is een 

ideaal moment. Zet dit alvast in je agenda. Ik verwelkom je er graag. 

Tot de volgende brief alvast. 

 

Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke 

Een woordje van Eddy 

September 

2017 

 Moet je horen! 

 
 
  Bewonersvergadering 

dinsdag 19 september 
om 14. Iedereen 
welkom, minstens 1 
vertegenwoordiger per 
woning graag 
 

 Iedereen welkom op 
de avondactiviteit: 
Borrelavond met 
voordracht over 
begijnhoven in 
Vlaanderen door Rice 
Ramakers. Dinsdag 26 
september van 18u tot 
20u in de cafetaria 

 
 Han, zorgkundige w5/6 

is nu de trotse papa 
van dochter Loes. 
Proficiat! 

 
 Renilde, 

maaltijdbegeleidster 
w7/8 heeft er een 
kleindochter, Fay, bij. 

 
 

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: Tina Rosita 

Een muzikaal optreden u aangeboden door de  

cafetaria vrijwilligers 

 

 

 Welkom ! 
 

We verwelkomen in ons huis als 
nieuwe bewoner: 

 Joanna Liekens, woning 3 

 Roger Cornet, woning 6 

 Joannes Van Meerbeek, woning 7 

 Nelly Van Dam, woning 8 

 

Er starten ook nieuwe medewerkers: 

 Sarah Richir, verpleegkundige 

woning 5/6 

 Maarten Wyndaele: paramedisch 

medewerker in de zorg woning 5/6 

 Vivian Mensah: zorgkundige 

woning 1/2 

Afscheid 

We willen ons 

oprecht 

medeleven 

betuigen aan de 

familie en 

vrienden van  

Marie Jeanne De 

Roose, w 7 

Berthe Ronsse, w 8 

 

 

 Op donderdag 28 september 2017 
Om 14u, in de cafetaria 

Tina Rosita is haar carrière 

begonnen via haar 

ontdekker Will Tura, zo’n 26 

jaar geleden. Haar erelijst 

is mooi: 21 keer Vlaamse 

top tien, 56 singels, 4 lp’s, 

14 cd’s. Tina is geboren in 

een klein dorpje in 

Brabant, Nederokkerzeel, 

de bekendste witloof 

streek van België.  

Altijd en overal, waar dan 

ook zingt Tina Live. Het 

loont dus echt de moeite 

om te komen luisteren, en 

voor wie zin heeft, om 

mee te zingen en een 

dansje te doen.  

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


 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 In de kijker: Leuven kermis 

 

 

 

 

Kermis vieren is tot op de dag van vandaag een familietraditie. Elk van ons heeft wel één 

of andere herinnering aan de kermis. Familiebijeenkomsten, lekkernijen eten, bekende 

gezichten tegen komen, eerste liefje, …  

Tijdens de kermis leeft het hele dorp of stad. Er is de kermisfuif, kermiskoers, jaarmarkt, 

rommelmarkt, volksspelen en noem maar op.  

“De wondere wereld van glans en glitter” is meer dan ooit op kermis van toepassing. Door 

de technische ontwikkelingen zijn de attracties sneller, spannender, sensationeler en 

flitsender geworden, waarbij het spel met gekleurd licht een belangrijke rol speelt.  

Minder bekend is dat de kermis een lange geschiedenis kent die teruggaat tot de 

Middeleeuwen. En maar weinig mensen weten dat uit kermis allerlei zelfstandige attracties 

zijn voortgekomen zoals de bioscoop, het circus, de dierentuin en het theater.  

Foor of kermis ? 

Deze woorden worden dikwijls door elkaar gebruikt. Maar wat is eigenlijk het verschil? 

Het woord “kermis” komt van kerkmis, of kerkmisse, kercmesse, … Een plechtige mis in de 

Middeleeuwen die werd opgedragen ter ere van de patroonheilige van de kerk of ter 

herinnering aan de kerkwijding. Dit gebeurde elk jaar op de naamdag van de 

patroonheilige. Het officiële gedeelte gebeurde in de kerk, maar het feestelijke gedeelte 

buiten: op de kermis. Het religieuze karakter werd snel naar de achtergrond verdrongen. 

Mensen vonden het gewoon leuker om één keer per jaar rond de kerk hun kermis 

uitbundig te vieren.  

Het woord “foor” komt van het latijn forum (=markt) en werd gebruikt voor kermissen die 

hun oorsprong vonden in handelsforen of middeleeuwse jaarmarkten. Hier vonden 

bezoekers tussen de handelsgoederen veelal muzikanten, goochelaars, 

evenwichtskunstenaars, krachtpatsers en vuurspuwers. 

Ook jaarmarkten kennen op de dag van vandaag nog steeds de jaarlijkse wederkerende 

data, gekoppeld met de kermis. 

Deze data zij van cruciaal belang voor de kermisuitbaters, om hun beroep uit te oefenen. 

Voor hen is het op deze manier, bij manier van spreken, ‘alle dagen kermis’.  

September is traditioneel de maand van Leuven kermis, die start met de jaarmarkt.  

Deze wordt al meer dan 60 jaar in het centrum van Leuven georganiseerd. Vandaag de 

dag staat de jaarmarkt van Leuven garant voor een braderie in het centrum en 

optredens. Verder zijn er verkooppunten van streekproducten rond de Sint-Pieterskerk en is 

er een rommel- en antiekmarkt aan het station. 

De veemarkt in de Heilige Geeststraat en de vee prijskamp op het Sint-Jacobsplein zijn een 

vaststaand gegeven op de jaarmarkt. Veehouders uit de streek van Leuven komen die 

dag met hun beesten naar het centrum afgezakt. Een oude traditie, die hier in ere wordt 

gehouden.  

Om de sfeer van de kermis weer op te snuiven, trekken we er met iedereen die dit wenst 

op uit. Hou dus het activiteitenprogramma in de gaten. Leuven kermis staat er zeker bij. 
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Vrijdag 1 Bedevaart Scherpenheuvel w 3-4, 7-8  14u Uitstap 

Zaterdag 2 Cafetaria met Martine, Martine en Sonia  14u – 17u Cafetaria 

Zondag 3 Cafetaria met Lea, Magda en Jules 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 4 

 

Brei- en kaartatelier  

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 5 Zit-turnen 

Leuven kermis woning 7-8 

10u30 – 11u15 

13u – 17u 

Cafetaria 

Uitstap  

Woensdag 6 Modeshow Myriam confectie 

Cafetaria met Philip en Jules 
14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 7 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

Leuven kermis woning 2 

10u 

14u 

13u – 17u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Uitstap 

Vrijdag 8 Leuven kermis woning 1 13u – 17u Uitstap 

Zaterdag 9 Cafetaria met Maurice, Lisette en Lea 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 10 Cafetaria met Cornelis, Diane en Lea 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 11 Brei- en kaartatelier  

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 12 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Eucharistieviering  

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u30 

Inkomhal 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 13 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Lea en Jose 

Koor Sterren  

Voormiddag 

14u – 17u 

13u30 – 14u30 

Woningen 

Cafetaria 

Opleidingsc. 

Donderdag 14 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

Leuven kermis woning 5/6 

10u 

14u 

13u – 17u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Uitstap 

Vrijdag 15 Brillenbus (op inschrijving) 

Leuven kermis woning 5/6 

Namiddag 

14u 

Cafetaria 

Uitstap 

Zaterdag 16 Cafetaria met Martine, Martine en Sonia 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 17 Vlaamse kermis en Ter Meeren zingt 

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

Maandag 18 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

Leuven kermis woning 3/4 

10u 

14u 

13u – 17u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Uitstap 

Dinsdag 19 Zit-turnen 

Bewonersvergadering  

10u30 – 11u15 

14u 

Cafetaria  

Opleidingsc. 

Woensdag 20 Cafetaria met Philip, Magda en Jules 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 21 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 22 IJssalon  14u – 16u Cafetaria 

Zaterdag 23 Cafetaria met Lisette, Maurice en Lea 14u – 17u Cafetaria  

Zondag 24 Cafetaria met Magda, Jules en Bert 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 25 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 26 Zit-turnen 

Eucharistieviering 

Borrelavond thema begijnhoven  

10u30 – 11u15 

14u30  

18u – 20u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 27 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Bert en Jose 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 28 Brei- en kaartatelier  

Optreden Tina Rosita 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 29 Oorlogsdocumentaire/film 14u  Cafetaria 

Zaterdag 30 Cafetaria met Hilde, Lisette en Lea 14u – 17u Cafetaria 

 

Overkoepelende activiteiten september 2017 


