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Beste bewoner, 

 

De herfst is weer in ’t land. Bomen in de mooiste herfstkleuren, maar 

helaas ook weer donkere dagen en nog meer van de regen die we 

in september al hebben mogen ervaren. Maar binnen het huis en de 

woningen zorgen wij samen met jullie dat er dagelijks een grote 

portie zon en licht aanwezig is dankzij de gezellige warmte en 

genegenheid die we naar mekaar toedragen. 

Het najaar is tevens ook de aftrap om ons te bezinnen over het 

volgende jaar en de jaren die daarop volgen. Via de pers krijgen we 

met regelmaat van de klok te horen dat er heel wat uitdagingen 

onze kant uitkomen. De vergrijzing van de bevolking neemt toe, 

waardoor de zorgnoden en zorgvragen evenredig mee stijgen. Er is 

ook nood aan een andere vorm van zorg, waarbij maatwerk steeds 

belangrijker wordt. Maar het aantal zorgmedewerkers die 

momenteel op de arbeidsmarkt komt, baart ons ook zorgen. Het 

toenemend aantal zorgvragers is nog steeds groter dan het aanbod 

zorgverleners. En dit is waar we in de toekomst moeten mee werken. 

Ons hoofd in het zand steken en wachten tot dit zichzelf oplost, zou 

getuigen van een slecht management. 

Daarom willen met Woonzorgnet-Dijleland, waar woonzorgcentrum 

ter Meeren deel van uit maakt,  een organisatie zijn in beweging. 

Waar we zeker nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaan. We gaan 

samen in WZC Ter Meeren kijken hoe we de zorg voor morgen anders 

en beter kunnen organiseren. Dit omvat zowel zorg voor jullie, 

bewoners, in de eerste plaats, maar ook voor jullie onmiddellijke 

omgeving, familieleden en mantelzorgers. Hierbij willen we als 

werkgever in de organisatie natuurlijk de medewerkers niet uit het 

oog verliezen. Zij zullen in de zorgen voor morgen een prominente rol 

spelen. 

Kortom weer een rijk gevulde periode waarmee we de organisatie 

nog beter gaan profileren als een toonaangevende voorziening in 

de ouderenzorg. Jullie horen ongetwijfeld met regelmaat hier meer 

over in de volgende brieven. 

 

Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke 

Een woordje van Eddy 

Oktober 

2017 

 Moet je horen! 
 
  Dierendag op vrijdag 

20 oktober. Vanaf 14u 
welkom in de cafetaria 
samen met 5e leerjaar 
basisschool De Bolster 
 

 Seniorenfeest in 
Huldenberg op 
zaterdag 21 oktober. 
Inschrijven verplicht 
 

 Iedereen welkom op 
de 2e avondactiviteit: 
Reisverhaal met 
professionele foto’s 
door Patris Wagemans. 
Dinsdag 24 oktober 
van 18u tot 20u in de 
cafetaria 

 
 Op 27 oktober : 

verkoop van Zapatta 
Shoes, O’lijf en JF-Looks 
vanaf 14u in de 
cafetaria 

 
 Op 2 november om 

14u30, mis overleden 
bewoners met nadien 
koffietafel. 

 
 
 

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:  De leestafel  

   en andere media in de inkomhal 

 

 

Welkom ! 
We verwelkomen in ons huis als nieuwe 
bewoner: 

- Julius De Volder, woning 4 

- Maria Criegers, woning 8 

 

Er starten ook nieuwe medewerkers: 

- Sofie Philipsen, verpleegkundige 

op woning 3/4 

- Axelle Aerts, zorgkundige op 

woning 7/8 

De inkomhal is onlangs weer een beetje anders ingericht. Of 

anders gezegd, er is wat meubilair bijgekomen. Centraal in de hal 

is er nu een leestafel. Daar worden regelmatig nieuwe tijdschriften 

gelegd en een dagelijkse krant. Kom dus gerust langs om rustig 

wat te lezen of samen met anderen door tijdschriften te bladeren. 

Nadien laat je alles gewoon op de tafel liggen, zodat iedereen 

iets te lezen heeft.  

Zoals voorheen blijft ook de bibliotheek daar gehuisvest en de 

vrijwilligster Chris helpt jullie er graag verder, om de 14 dagen op 

dinsdag ochtend. Tussendoor uitgelezen en graag een ander 

boek, spreek gerust iemand van animatie aan.  

Wat vind je verder nog op deze plaats. In de hoek staat er een 

uitstalkast voor brochures en folders over allerhande 

onderwerpen. Misschien iets interessants bij om mee te nemen 

naar je kamer.  

En uiteraard blijft ook de dranken en snoep automaat op zijn 

vertrouwde plek staan.  

Kom snuisteren in alle lectuur die er te vinden is. En ondertussen zin 

in een tasje koffie, dan kan je terecht in de koffiehoek van de 

Passage. Wees welkom! 

Han, zorgkundige 

w3/4 werd de trotse 

papa van dochter 

Loes. In de vorige 

nieuwsbrief hadden 

we Han foutief aan 

w5/6 toevertrouwd. 

Onze excuses Han. 

 

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


 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Mooi gezegd!  Onderstaand gedicht werd ons toegezonden, auteur onbekend. 

 

 

 

Afscheid 

We willen ons 

oprecht medeleven 

betuigen aan de 

familie en vrienden 

van  

 

Jules ‘D Hoore, w4  

Maria Philips, w8 

 

 

  

Wil je een treinkaartje kopen, 

nee, niet naar de balie lopen. 

Daar is niemand meer te zien, 

je kaartje komt uit een machien. 

Je moet dan overal op drukken 

in de hoop dat het zal lukken. 

Pure zenuwsloperij, 

achter jou zie je een rij, 

kwaad en tandenknarsend staan, 

want de trein komt er al aan. 
  

Bij de bank wordt er geen geld 

netjes voor je uitgeteld. 

Want dat is tegen de cultuur, 

nee je geld komt uit de muur. 

Als je maar de code kent, 

anders krijg je nog geen cent. 

Om je nog meer te plezieren, 

mag je internet bankieren 

Allemaal voor jouw gemak, 

alles onder eigen dak. 

Niemand die er ooit om vroeg: 

blijkbaar is het nooit genoeg. 
  

 

Man, man, man wat een geploeter, 

alles moet met een computer, 

anders doe je echt niet mee. 

Op www en punt be 

vind je alle informatie, 

wie behoedt je voor frustratie? 

Als dat ding het dan niet doet, 

dan word je toch niet goed. 

Maar dan roept men dat je boft, 

je hebt immers Microsoft. 
  

Ach, je gaat er onderdoor, 

je raakt gewoonweg buiten spoor. 
Nee, het is geen kleinigheid, 

oud worden in deze tijd. 
 

Om mee te kunnen met de moderne tijd, 

starten we deze winter met PC lessen. Interesse 

of vragen, kom dan zeker naar de infosessie op 

dinsdag 17 oktober om 14u30 in de cafetaria. 

Daar zal Katrien Philips samen met jullie naar de 

interesse peilen om te kijken welke 

computerprogramma’s nadien worden 

uitgelegd. Al wat kennis of nog nooit gehoord 

van Facebook, Skype, Word, Google, Internet, 

… iedereen welkom! 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieiNqXusDWAhWGlxoKHfODAi8QjRwIBw&url=http://thegameroom.wikia.com/wiki/PC&psig=AFQjCNGdSQ1xXslsh-Zp8RrPSzZzkYqGkg&ust=1506432929756415
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil_JaxvMDWAhXNSxoKHfLRBTIQjRwIBw&url=http://zoom.nl/foto/landschap/rood-met-witte-stippen-paddestoelen.1475299.html&psig=AFQjCNHpVp_yRb5pfNtwRoyYOxfYfrZE4g&ust=1506433483780345


Zondag 1 Cafetaria mat Magda, Jules en Diane  14u – 17u Cafetaria 

Maandag 2 Brei- en kaartatelier  

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 3 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woensdag 4 

 

Cafetaria met Philip, Lea en Jose 

Koor Sterren  

14u – 17u 

13u30 – 14u30 

Cafetaria 

Opleidingsc. 

Donderdag 5 Brei- en kaartatelier  

Infosessie Zorgpunt 

10u 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 6 Wafelenbak: Brusselse wafels 14u – 16u Cafetaria 

Zaterdag 7 Cafetaria met Martine V, Sonia en Martine E 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 8 Cafetaria met Magda, Jules en Bert 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 9 Brei- en kaartatelier  

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 10 Zit-turnen  

Eucharistieviering  

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 11 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Lea en Jose 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 12 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 13 Film FC De Kampioenen  14u Cafetaria 

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

Zondag 15 Cafetaria met Cornelis, Diane en Lea 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 16 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 17 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Infosessie computerles 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u30 

Inkomhal 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 18 Cafetaria met Philip, Bert en Jose 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 19 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 20 Dierendag samen met 5de leerjaar de Bolster 14u Cafetaria 

Zaterdag 21 Seniorenfeest Huldenberg 

Cafetaria Martine V, Sonia en Martine E 

12u30 

14u – 17u 

Huldenberg 

Cafetaria  

Zondag 22 Cafetaria met Magda, Jules en Lea 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 23 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 24 Zit-turnen  

Eucharistieviering  

Avondactiviteit: reisverhalen met foto’s 

10u30 – 11u15 

14u30 

18u-20u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Opleidingsc. 

Woensdag 25 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Magda en Jules 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 26 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 27 Zapatta Shoes, O’lijf en JF-Looks 14u Cafetaria 

Zaterdag 28 Cafetaria met Maurice, Lea en Magda 14u – 17u Cafetaria  

Zondag 29 Cafetaria met Magda, Jules en Lea 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 30 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 31 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Ter Meerens Parlement (bewonersraad) 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u 

Inkomhal 

Cafetaria 

Opleidingsc 

 

Overkoepelende activiteiten oktober 2017 


