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Beste bewoner, 

Hopelijk heeft het winteruur je slaapritme niet te fel verstoord en heb 

je kunnen genieten van een extra uurtje nachtrust?  ’s Avonds is het 

nu al een goed uur vroeger donker en ’s morgens kunnen de vroege 

vogels nog even genieten van een verlengde klare ochtend. 

Alhoewel dit binnen enkele weken ook niet meer merkbaar zal zijn, 

wanneer we afstevenen op de kortste dag van het jaar. Toch is dit 

onze standaardtijd zoals jullie hem tot voor 30 jaar altijd hebben 

gekend. Want het was in 1977 dat we voor het eerst in de zomer onze 

klok toen een uur vooruit moesten zetten. Stel dat we zouden 

stoppen met het schuiven van uren, dan zouden we dus altijd in het 

winteruur leven. 

De maand november is ook de maand van herdenkingen en 

feesten. Onze dierbaren die er niet meer zijn herdenken we in het 

woonzorgcentrum ter Meeren met een mooie eucharistieviering met 

aansluitend een gezellige koffieklets waar we mooie herinneringen 

ophalen en uitwisselen met elkaar. Maar ook de creatieve geest 

wordt opnieuw sterk aangesproken. Zo kan  je samen met je 

medebewoners mooie creaties ontwikkelen op vlak van kleding, 

poëzie en / of teksten die dan in een wedstrijd jouw teamkleuren 

kunnen vertegenwoordigen. Wie weet ga jij, samen met je 

medebewoners-teamgenoten niet met de hoofdprijs lopen. Het 

team animatie en de jouw dagelijks omringende medewerkers zullen 

je erg gauw de nuttige informatie verstrekken en ook ondersteunen 

om dit project mooi te laten slagen. November is trouwens jouw en 

jullie maand, waar er een hele week festiviteiten op gezet worden. 

Kijk zeker de activiteitenkalender na. 

Ik ontmoet jullie graag op één van deze festiviteiten. Waar er feest is, 

wil ik natuurlijk niet ontbreken. Tot binnenkort! 

Eddy Devolder,  

dagelijks verantwoordelijke 

Een woordje van Eddy 

November 

2017 

 Moet je horen! 
 
 

 Iedereen welkom op 
de 3e avondactiviteit: 
Kaaskroketten met 
rauwkostbordje in een 
feestelijk kleedje. 
Dinsdag 21 november 
om 17u in het 
opleidingscentrum. 
Inschrijven verplicht bij 
animatie. 
 

  Opendeurdag: op 
19/11/2017 zet Ter 
Meeren zijn deuren 
open van 13u30 tot 17u 
Geïnteresseerden 
kunnen kennismaken 
met het wonen en 
leven hier. Bezoekers 
krijgen info over het 
zorgaanbod en kunnen 
een rondleiding volgen 
doorheen het huis. 
Rondleiding om 14u en 
om 15u. 

 

 

 
 
 

Nieuwsbrief Ter Meeren 

Welkom ! 
We verwelkomen in ons huis als 
nieuwe bewoner: 

 Emiel Van Humbeeck op 
 woning 4 
 Willy Stroeykens op woning 4 
 

http://www.termeeren.be/
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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: Seniorenweek 

‘Wonderen die verwonderen’ 

 

 
Binnenkort is het weer zo ver. Maandag 20 november start de week 

van de derde leeftijd. 

Het thema waar we dit jaar rond werken is “Wonderen die 

verwonderen”. Vandaag de dag vinden we alles snel 

vanzelfsprekend. Toch betekenen kleine dingen die wij voor elkaar  

doen vaak iets wonderlijks.  

Die week organiseren we tal van bijzondere activiteiten,  waardoor 

elke bewoner zich kan verwonderen. 

Verwenontbijt, Mary Poppins film, feestelijk avondmaal, 

paspoppenwedstrijd en een verrassingsnamiddag staan op onze 

planning. We maken er samen een feestelijke week van voor 

iedereen die hier woont, werkt of op bezoek komt. 

Jullie vragen je waarschijnlijk af waarom er plots voor de woning 

een paspop en kartonnen doos stonden? 

De reden waarom dit materiaal werd afgeleverd is dat er een 

wedstrijd  van start gaat tussen de gekoppelde woningen en DVC. 

De bedoeling is dat jullie samen, medewerkers en bewoners deze, 

nog naakte, paspop omtoveren tot een prachtig, feeëriek figuur. 

Al het materiaal, in de kartonnen doos, staat ter beschikking van 

jullie model. Uiteraard mogen jullie ook zelf dingen toevoegen. 

Omdat we weten dat jullie hier kostbare tijd in gaan steken, willen 

we deze inzet ook belonen. Op donderdagnamiddag 23 november 

worden de poppen in de cafetaria tentoongesteld en beoordeeld 

door onze vakjury. Zowel het product als het proces worden in deze 

beoordeling opgenomen.  

De uiteindelijke winnaar ontvangt een, om het met de woorden 

van Mary Poppins te zeggen, superformidastische verrassing voor 

de gekoppelde woning. 

 

Laat jullie creatieve kunsten dus de vrije loop! 

Succes, Katrien Philips en Katrien Mutton 

http://www.woonzorgnet-dijleland.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSubrKz4bXAhXBORoKHdWiDqoQjRwIBw&url=http://www.tekst-plaatjes.com/leuke-tekst-plaatjes/leuke-verwondering-tekst-plaatjes.html&psig=AOvVaw3KaUikYXxLEfRNTH4XFpSU&ust=1508843796475582


 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 In de kijker:   

 

 

Afscheid 

We willen ons 

oprecht medeleven 

betuigen aan de 

familie en vrienden 

van  

Jose Goossens, w 3 

Aline Feyaerts, w 7 

Julien Devolder, w 4 

Mama van Viktorija 

Ostrauskaite 

 

  

Nog een maand te vroeg, maar hier al een overzicht van de komende 

kerstactiviteiten. Zo kan dit ingepland worden in de agenda’s en kunnen familie 

en vrienden uitgenodigd worden. 

 

 Kerstmarkt. Kom genieten van de kerstsfeer tijdens de kerstmarkt in de 

gangen en ruimtes van het woonzorgcentrum op zondag 3 december. Dit 

tussen 13u30 en 17u. Cafetaria doorlopend open. 

 

 Kerstreceptie. Graag nodigen wij u en uw familie uit op de kerstreceptie in 

de woningen. Deze vindt plaats op zondag 17 december van 14u tot 17u. 

Vooraf inschrijven via de inschrijvingsstrook die verspreid wordt. 

 

 Eucharistieviering. De kerstviering gaat door op woensdag 20 december 

om 14u30 in de cafetaria van Ter Meeren. Deze zal opgeluisterd worden 

door het kinderkoor Vitamine Z. Iedereen welkom om mee te vieren.  

 

Men zegge het voort … 
 

 

In de kijker :kerstactiviteiten 

Op 2 november om 14u30 herdenken wij de overleden bewoners in een 

eucharistieviering. Waarom net op deze dag? Hier een beetje geschiedenis.  

Op Allerzielen worden alle overledenen herdacht. Veel mensen gedenken hun 

gestorven familieleden en vrienden door het bezoeken van en het plaatsen van 

bloemen op het graf of de gedenkplaats van de overledene. De traditie stamt, 

voorzover bekend, uit de abdij van Cluny (Frankrijk) waar abt Odilo in 998 bepaalde 

dat alle met Cluny verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen de gestorvenen 

op bijzondere liturgische wijze moesten herdenken. In de 14de eeuw werd deze 

herdenkingsdag algemeen in de Rooms-Katholieke Kerk. 

Allerzielen is een dag van gebed voor allen die uit dit leven zijn heengegaan en nog 

niet voor altijd bij de Heer zijn. Daarbij hoort ook een bezoek aan het kerkhof, een 

traditie die tot op de dag van vandaag op vele plaatsen wordt voortgezet. Tijdens 

de eredienst (de Kerk heeft een eigen liturgie voor de overledenen) worden de 

namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://pixabay.com/en/christmas-ball-red-christmas-stars-152190/&psig=AOvVaw3m4oIOWIEKihsParxVOZoa&ust=1508925271346581
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4q9mpuonXAhUDvBoKHRbfDOcQjRwIBw&url=http://weblog.borsato.nl/log/gerdje?action%3Dzoeken%26zoek%3D%26paginanr%3D26&psig=AOvVaw1R5yIXahXVJCA28KLLxlJe&ust=1508941152555190


Woensdag 1 Cafetaria met Philip, Lea en Jose 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 2 Brei- en kaartatelier  

Herdenkingsviering overleden bewoners 

10u 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 3 Sjoelen, petanque of Hoger Lager wedstrijd 14u  Cafetaria 

Zaterdag 4 Cafetaria met Martine V, Sonia en Martine E 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 5 Cafetaria met Magda, Jules en Lea 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 6 Brei- en kaartatelier  

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 7 Zit-turnen  10u30 – 11u15 Cafetaria 

Woensdag 8 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Magda en Jules 

Koor Sterren 

Voormiddag 

14u – 17u 

14u 

Woningen 

Cafetaria 

Inkomhal 

Donderdag 9 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 10 Herfstbal  14u30 Cafetaria 

Zaterdag 11 Cafetaria met Maurice, Lea en Magda 14u – 17u Cafetaria  

Zondag 12 Cafetaria met Bert, Magda en Jules 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 13 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 14 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woensdag 15 Cafetaria met Philip, Bert en Jose 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 16 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 17 Muziek DVD André Rieu 14u Cafetaria 

Zaterdag 18 Cafetaria Martine V, Sonia en Martine E 14u – 17u Cafetaria  

Zondag 19 Cafetaria met Magda, Jules en Lea 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 20 Brei- en kaartatelier 

Goochelshow 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 21 Zit-turnen  

Eucharistieviering  

Avondactiviteit: feestelijk avondeten 

10u30 – 11u15 

14u30 

17u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Opleidingsc. 

Woensdag 22 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Magda en Jules 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 23 Brei- en kaartatelier  

Jureren paspoppenwedstrijd 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 24 Film Mary Poppins 14u Cafetaria 

Zaterdag 25 Cafetaria met Lisette, Myriam en Hilde 14u – 17u Cafetaria  

Zondag 26 Cafetaria met Cornelis, Diane en Lea 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 27 Het huis in kerstsfeer  Ganse dag Diverse 

Dinsdag 28 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woensdag 29 Cafetaria met Philip, Bert en Jose 14u – 17u Cafetaria  

Donderdag 30 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

 

Overkoepelende activiteiten november 2017 
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