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Beste bewoner, 

Geloof het of niet, maar het is al weer de laatste nieuwsbrief van 

2017. Wanneer ik hier telkens opnieuw achter mijn PC kruip, om een 

woordje te schrijven voor  jullie, besef ik plots hoe snel de tijd wel 

gaat. Heb ik nu ondertussen jullie allen al persoonlijk eens kunnen 

ontmoeten? Het schaamrood komt dan op mijn kaken als ik hier een 

eerlijk antwoord moet op geven. Gelukkig mag ik wel stellen dat we 

mekaar wel meerdere malen hebben kunnen begroeten en 

ontmoeten in  de verschillende ontmoetingsruimten, ateliers en 

gezellige ontspannings- en belevingsmomenten. Het is voor mij net als 

voor jullie een warm feest te mogen aanschuiven aan de mooi 

gedekte tafels, wanneer er een verjaardagfeest is. Of gewoon 

omdat we er zin in hebben om een stuk taart of lekker gebakken 

wafel of pannenkoek te eten.   

Ik ben ook blij en fier dat jullie mekaar fantastisch stimuleren om deel 

te nemen aan het Parlement van Ter Meeren. We zien deze 

namiddagvergadering groeien met verschillende deelnemers vanuit 

de verschillende woningen. Het interactief contact tussen jullie als 

bewoners en ons, die samen met jullie op weg gaan, heeft mooi 

vorm gekregen. Ideeën, vragen, bedenkingen vanuit jullie kant 

vinden hier een gemakkelijk en direct klankbord. Ik, samen met de 

jullie omringende medewerkers, leren hierbij veel en trachten hierbij 

ook de aangekaarte noden in te vullen en de succesverhalen te 

bestendigen. 

2018 zal dan ook een jaar worden waarbij dit alles nog meer vorm en 

zichtbaarheid gaat krijgen. Binnen ons feestjaar van 30 jaar WZC Ter 

Meeren gaan we samen met jullie verschillende feestactiviteiten 

opzetten en beleven. Ik kijk alvast vooruit en zal graag met jullie dit 

feestelijk jaar van toeters en bellen voorzien.  

 

Eddy Devolder,  

dagelijks verantwoordelijke 

Een woordje van Eddy 

December 

2017 

 Moet je horen! 
 
 

 Op 12 december is het 
vergadering van  Ter 
Meeren’s parlement. 
Op de agenda: 
planning 2018. 
Iedereen welkom om 
14u in het 
opleidingscentrum 

 

 Hou dit alvast vrij  
- Vrijdag 12/1 

nieuwjaarsdrink 

- Vrijdag 26/1 
nieuwjaarsbal 

Beide om 14 u in de 
cafetaria 
 

 Vanaf januari komen 
de aaihonden Farine 
en Jelke op woensdag 
voormiddag ipv op 
vrijdagvoormiddag. 
Baasje Candy gaat 
met hen nog een 
bijkomende opleiding 
volgen 

 
 

Nieuwsbrief Ter Meeren 

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: Agnes Aernoudt 

 

 

Welkom ! 

 
We verwelkomen in ons huis als 
nieuwe bewoner: 

  
Simonne Verheyden op woning 1 
 
August Vandezande op woning 5 

Afscheid 

We willen ons 

oprecht medeleven 

betuigen aan de 

familie en vrienden 

van  

Yvonne Penninck, w 5 

Willy Stroeykens, w 4 

René Goossens, w 3 

 

Agnes verbleef gedurende 3 weken in WZC Ter Meeren. Ze schreef 

haar bevindingen over haar verblijf op. 

 

Verslag van mijn kortverblijf in Ter Meeren 

 

Een rusthuis had ik tot hiertoe genegeerd. Je kijkt niet graag naar je 

eigen achteruitgang. Laat ik mij voorstellen. Alles zelf willen 

beredderen, de teugels in eigen handen houden. Tot mijn lichaam 

gezegd heeft ‘STOP’. Je bent een mens en onderhevig aan de 

menselijke wetten. Ouder worden hoort er bij.  

Op aanraden van mijn kinderen een tijdje ontspannen in een 

rusthuis. Een zorghotel zoals men het in Nederland zegt.  

Zorg komt hier op de eerste plaats. Het geduld van de verpleging, 

de attenties van het personeel, de lieve aandacht voor iedereen!! 

Het was de eerste dagen een serieuze confrontatie. Onvermijdelijk 

vergelijk je je eigen toestand met wat je hier ziet. Maar ieder mens is 

uniek in het ouder worden.  

De dagdagelijkse bezigheden breken de eentonigheid van dit 

wereldje. Er is voor elk wat wils; muziek, handwerk, boeken en zelfs 

uitstapjes, … En nu en dan komt er een aaihond. Het is een schatje.  

Alle verantwoordelijkheid wordt je bespaard. En dat wil ik nog 

behouden. Mijn kinderen noemen het eigenwijsheid!? 

Ik zal van mijn kortverblijf een warme herinnering behouden en er 

dikwijls aan terugdenken.  

Felicitaties voor het beheer. Ga zo verder, het is goed.  

 

Adieu, 

Agnes Aernoudt 

http://www.woonzorgnet-dijleland.be/
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 In de kijker:   

 

 

Tijdens de seniorenweek werd er gewerkt rond het mysterieuze thema ‘Wonderen die 

verwonderen’. Vandaag de dag vinden we alles snel vanzelfsprekend, toch betekenen 

kleine dingen vaak iets wonderlijks. We organiseerden  tal van activiteiten, waardoor 

iedereen zich kon verwonderen. 

Verwenontbijt, film Mary Poppins, feestelijk avondmaal, paspoppenwedstrijd en een 

goochelshow stonden op de planning. We maakten er samen een feestelijke week van. 

Een tijdje geleden werd er voor elke gekoppelde woning een paspop en kartonnen doos 

met materiaal afgeleverd. Medewerkers en bewoners konden aan de slag. Maar omdat 

we weten dat hier kostbare tijd in gestoken werd, werd deze inzet ook beloond. Op 

donderdagnamiddag 23 november werden de poppen in de cafetaria tentoongesteld en 

beoordeeld door onze vakjury. Zowel het product als het proces werden in deze 

beoordeling opgenomen. De uiteindelijke winnaar ontving een, om het met de woorden 

van Mary Poppins te zeggen, superformidastische verrassingsmand voor de gekoppelde 

woning. 

Bedankt aan iedereen die hier aan heeft mee gewerkt. Het zijn allemaal prachtige creaties 

geworden. Daarom dat ze nog een tijdje blijven staan in de inkomhal om te bewonderen. 

Ga dus zeker een kijkje nemen! 

 
 

 

In de kijker : De paspoppen 

Overzicht van alle kerstactiviteiten:  

 

Kerstmarkt,  

 zondag 3 december 

 

Kerstreceptie,  

 zondag 17 december 

 

Kerstfanfare live optreden,  

 vrijdag 22 december 

 

Eucharistieviering,   

 woensdag 20 december  

 

Kerstconcert op DVD  

 Vrijdag 29 december 
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Vrijdag 1 Opstellen kerstmarkt Ganse dag  

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

Zondag 3 KERSTMARKT 

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

Maandag 4 Brei- en kaartatelier  

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 5 Zit-turnen  

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 6 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Lea en Maurice 

Sinterklaas op bezoek 

Voormiddag 

14u – 17u 

Namiddag 

Woningen 

Cafetaria 

Woningen 

Donderdag 7 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 8 Vlaamse Film ‘Zot van A’ 14u Cafetaria 

Zaterdag 9 Cafetaria met Lisette, Myriam en Hilde 14u – 17u Cafetaria  

Zondag 10 Cafetaria met Bert, Myriam en Lea 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 11 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 12 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Ter Meeren’s Parlement 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u  

Inkomhal 

Cafetaria 

Opleidingsc. 

Woensdag 13 Koor Sterren 

Cafetaria met Philip, Lea en Jose 

13u30 

14u – 17u 

Inkomhal 

Cafetaria 

Donderdag 14 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 15 Verwenkoffie namiddag 14u Inkomhal 

Zaterdag 16 Cafetaria Martine V, Sonia en Martine E 14u – 17u Cafetaria  

Zondag 17 KERSTRECEPTIE, geen cafetaria 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 18 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 19 Zit-turnen  10u30 – 11u15 Cafetaria 

Woensdag 20 Winkelkar 

KERST EUCHARISTIEVIERING, geen cafetaria 

Voormiddag 

14u30 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 21 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 22 Kerstfanfare 14u Cafetaria 

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

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

Maandag 25 Cafetaria met Magda, Jules en Lea 14u – 17u Cafetaria  

Dinsdag 26 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woensdag 27 Cafetaria met Philip, Bert en Jose 14u – 17u Cafetaria  

Donderdag 28 Muziekatelier 14u Cafetaria 

Vrijdag 29 Kerstconcert op DVD 14u Cafetaria 

Zaterdag 30 Cafetaria met Martine, Myriam en Sonia 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 31 Cafetaria met Magda, Jules en Lea 14u – 17u Cafetaria 

 

Overkoepelende activiteiten december 2017 

 

 


