Betreft : 30 jarig bestaan WZC Ter Meeren

Neerijse, 10 januari 2018

Beste,

Met veel feestvreugde willen wij uw aandacht vestigen op het feit dat Ter Meeren in 2018
een fijne tijd tegemoet gaat. Het woonzorgcentrum is dan al 30 jaar een huis waar warme
zorg geboden wordt. Waar bewoners hun levensverhaal verder zetten, samen met hun
naasten en deskundige medewerkers. Dit willen we zeker niet onopgemerkt voorbij laten
gaan.
In de loop van 2018 worden er talrijke activiteiten georganiseerd. Hier een overzicht van wat
er tot nu toe vanuit de werkgroep festiviteiten ingepland staat voor de bewoners:
-

Vrijdag 2 maart: officiële opening tentoonstelling 30 jaar Ter Meeren. Voor deze
tentoonstelling zouden wij graag zoveel mogelijk foto’s hebben van toen de bewoners
ongeveer 30 jaar oud waren. Indien u ons dergelijke foto kan bezorgen, kunnen wij
deze gebruiken in de tentoonstelling. Wij bezorgen u deze foto zeker terug.

-

Zaterdag 10 maart: actieve familiedag i.s.m. studenten KUL. Uitnodiging met
inschrijvingsmogelijkheid in bijlage

-

Vrijdag 16 maart van 11u30 tot 17u: feest in CC De Roosenberg in Oud- Heverlee
voor alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers. We nodigen hier ook graag de
familieleden (maximum 2 familieleden per bewoner) uit om mee deel te kunnen
nemen aan dit feest. Hiervoor vragen we per familielid een bijdrage van 25€ p.p.
In de woningen hangt een inschrijvingslijst waar je kan intekenen. Inschrijven kan ook
via

een

mailtje

naar

woonleefkundige@termeeren.be.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Inschrijving is definitief na betaling via overschrijving vóór 1 maart
2018.……………………………….
o

op rekeningnummer BE 86 7343 7003 0050

o

met vermelding van ‘de naam van de bewoner van wie je familie bent’ + ‘feest
16 maart’
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-

Zondag 15 april: koers junioren met aankomst aan Ter Meeren

-

Vrijdag 27 april: uitstap naar Brussels Floralia

-

Donderdag 30 augustus: uitstap naar dierentuin Planckendael

-

Vrijdag 23 november: free podium

Verder zouden we graag overgaan tot de inrichting van een ontspanningsruimte met de
aankoop van een tovertafel. Een tovertafel brengt mensen met een speciale zorgbehoefte in
beweging, door middel van interactieve lichtprojecties. Dit kost echter heel wat geld en
daarom spreken we sponsors aan. Ken je zelf nog iemand of een firma die misschien
interesse heeft om dit project te steunen, dan kan dit op 2 manieren:

-

Men stort een vrij bedrag op rekeningnummer BE 86 7343 7003 0050 met vermelding
‘sponsoring tovertafel’

-

Men kan ons materialen schenken. Hiermee organiseren we een tombola op 16/3
waarvan de opbrengst naar de tovertafel gaat

Indien men dit wenst, wordt de sponsor vermeld op onze diverse activiteiten. Daarvoor stuurt
u ons het logo door (jpg formaat) naar hilde.depuydt@termeeren.be. Via dit mail adres kan u
ook verdere informatie krijgen.

We hopen u te zien op één of meerdere van onze activiteiten.

Met vriendelijke groeten,

In naam van de werkgroep festiviteiten
Eddy Devolder

Hilde Depuydt
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