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Beste bewoner, 

Naarmate ik zelf ouder word, kijk ik ook al meer achterom voor wat is 

geweest. Nostalgie durven we dit als eens noemen.  Een vorm van 

heimwee, een algemeen verlangen naar vroeger, naar 'de goede 

oude tijd'. ‘Mijn’ en ‘ons’ jeugdsentiment, vervlogen herinneringen. 

Het zijn dan net deze herinneringen die bij mij, waarschijnlijk net als bij 

jou, een gevoel oproepen van dankbaarheid. 

Dankbaarheid voor zovele dingen, momenten, kansen en 

mogelijkheden. In dit gevoel van dankbaarheid wil ik dan ook jou en 

je medebewoners bedanken voor de dagelijks warme ontmoeting 

met elk van jullie. Het gedeeld vertrouwen van jou en je familie in ons 

en het gevoel van dankbaarheid doet zo’n deugd. Medewerkers en 

vrijwilligers die je dagelijks omringen en het beste van zichzelf geven, 

om jouw welzijn en comfort optimaal te verzekeren, wil ik via deze 

weg ook een grote ‘dankjewel’ als waardering meegeven voor deze 

steeds kwaliteitsvolle hulpverlening. 

Deze herinneringen en dankbaarheid kunnen we vanaf volgende 

maand bij de start van ons feestelijk jaar ten volle gaan beleven. Het 

woonzorgcentrum viert dit jaar zijn 30ste verjaardag. Een afvaardiging 

van jou als bewoner in het feest comité heeft heel actief deel 

genomen om een mooie jaarkalender op te maken. Dit zelfde feest 

comité is dan ook fier om jou en je familie met regelmaat hier te 

mogen ontmoeten op de geplande leuke activiteiten. Ik ben alleszins 

van de partij en hoop je er te mogen begroeten. 

Eddy Devolder,  

dagelijks verantwoordelijke

Een woordje van Eddy 

Februari 

2018 

 Moet je horen! 

 Dinsdag 6 februari om
14u Ter Meerens
Parlement. Griet
Robberechts,
algemeen directeur
Woonzorgnet-Dijleland
komt zich voorstellen
en geeft uitleg over
het samenwerkings-

 verband 

 .Ook op dinsdag 6
februari om 18u30
optreden van het koor 
Ennoria. De orthodoxe 
parochie “Tous les 
Saint asbl” (Alle 
Heiligen vzw) en Triada 
asbl, die het voormalig 
Blauwhof verbouwen, 
zullen dit optreden 
verzorgen. Ze brengen 
ook een hapje en een 
drankje mee. 
Burgemeester Danny
Van Goidsenhoven zal 
een openingswoordje 
doen. Iedereen 
welkom!



Nieuwsbrief Ter Meeren 

Welkom ! 
We verwelkomen in ons huis als nieuwe bewoner: 

- Maria Paeps op woning 5

- Camille Hazaert op woning 5
- Mariette Loots op woning 6

- Suzanne Hernalsteen op woning 4

- Maria Duchenne op woning 4 

Welkom ook aan Trappeniers Els, verpleegkundige in de mobiele 
equipe 

http://www.termeeren.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

 

Maandelijkse 

nieuwsbrief 

WZC Ter Meeren 

 

 

Werkten mee aan 

dit krantje:  

 

- Eddy Devolder 

- Hilde Depuydt 

- Katrien Philips 

- Ingrid Boogaerts 

- Katrien Mutton 

- Jenny Sterckx 

 

 

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 

  

 

 

 

In de kijker: Actieve familiedag voor bewoners 

en familie én medewerkers met familie 

 

 

 

Beste 

Als studenten van het eerste jaar handelswetenschappen van de 

KU Leuven, campus Brussel, hebben we voor het vak 

‘Managementproject’ de kans gekregen om een evenement te 

organiseren waarbij de winst zal gaan naar een door ons gekozen 

goed doel.  

Wij hebben ervoor gekozen om een actieve familiedag te 

organiseren in het Woonzorgcentrum ‘Ter Meeren’. We nodigen 

jullie uit om samen met jullie kinderen,  kleinkinderen of 

achterkleinkinderen ons evenement bij te staan. De familiedag zal 

doorgaan op zaterdag 10 maart 2018 in de namiddag, in de 

cafetaria van ‘Ter Meeren’.  

 

De dag ziet er als volgt uit: 

13.45u  Ontvangst 

14.10u   Verwelkoming en korte toespraak 

14.20u  Activiteiten voor de kindjes + accordeonist 

15.15u  Verzameling voor tweede activiteit 

15.20u  Bingo 

16.00u 

16.30u 

Afsluiting met dessert + toespraak familiehulp 

Einde van de familiedag 

 

We vragen 3,00 euro per persoon, hiermee kan je deelnemen aan 

elke activiteit en genieten van een lekker stukje zelfgemaakte cake 

en een drankje. 

Al deze inkomsten gaan naar het goede doel dat wij gekozen 

hebben namelijk Familiehulp. Deze organisatie staat in voor 

huishoudelijke hulp, zorg en ondersteuning aan gezinnen die het 

moeilijk hebben met het combineren van hun sociaal leven met 

hun werk. Er zal ook een promo team van Familiehulp aanwezig zijn. 

Ben je geïnteresseerd om samen met je familie naar deze actieve 

familiedag te komen en een steentje bij te dragen aan het goede 

doel? Schrijf je dan zeker in!  

Je kan je deelname bevestigen aan iemand van het animatieteam 

of stuur een mailtje naar fien.de.broyer@hotmail.com. Dit ten 

laatste op 20 februari 2018. De betaling kan contant gebeuren aan 

de dienst animatie of via een overschrijving op rekeningnummer 

BE77 3631 6932 3442, deze moet gebeuren voor 20 februari 2018. 

 

Vriendelijke groeten, 

Fien, Shirley, Akram, Faisal, Nicholas en Kevin 

 

Welkom ! 
We verwelkomen ook nieuwe vrijwilligers: 

- Gilberte Strauven, handwerk atelier 

- Lieve Judong, fotografie 

- Dominique Mellaerts, onthaal en 
maaltijdbegeleiding 

- Maria Laura Boon, levensboek 

 

http://www.woonzorgnet-dijleland.be/
mailto:fien.de.broyer@hotmail.com


 

Afscheid 

We willen ons oprecht medeleven betuigen aan de familie en vrienden van  

            Anne-Marie Van Meerbeeck, w 6                    Helene Vandezande, w 4 

            Hortense Devijver, w 4                                        Maria De Bois, w 4 

            Elisa Vranckx, w 4                                                Marie Louise Verstappen, w 1 

            Maria Sterckx, w 6 

 

Ebbie, een 12-jarige 'Spaanse Waterhond', heeft in Woning 1 & 2 haar nieuwe thuis 

gevonden. Op 18 december heeft ze zich geïnstalleerd in Woning 1. Daar verhuisde ze 

haar bench, mandje, dekentje en vooral veel speeltjes naartoe. 

Een nieuwe thuis was nodig, ze had immers haar baasje plots verloren … 

 

Met haar 84 mensenjaren is ze nog een kranige dame die graag haar dag vult met elke 

bewoner te begroeten. Daarnaast zorgt ze voor hun dagelijkse beweging; wandeling 

maken en frisse neus halen in de tuin. Aandacht vragen (en krijgen) doet ze door zich te 

laten aaien en haar speeltjes te vangen.  

's Morgens begint haar routine met de dagelijkse medicatiedruppels (ook op dat vlak past 

ze bij haar medebewoners). Daarna een frisse neus halen, ontbijtje nemen en gezelschap 

opzoeken in de living. 

 

Haar ras werd gebruikt als hulp bij vissers, jagers en ook bij de herder. Zo zal ze onze 

schaapjes steeds tellen voor ze met een gerust hart in haar mand gaat, voor een dutje. De 

Spaanse Waterhond is een veelzijdige hond met een vrolijk en betrouwbaar karakter.  Ze is 

zelfstandig en niet onbelangrijk, lief! 

 

Ebbie verwelkomt je graag op Woning 1 of 2, met haar kwispelend krulstaartje. 

 

Wij stellen aan u voor: Ebbie 

 

 

 



  

Donderdag 1 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 2 Smoutebollen voor Lichtmis 14u – 16u Cafetaria 

Zaterdag 3 Cafetaria met Martine V, Sonia en Martine E 14u – 17u Cafetaria  

Zondag 4 Cafetaria met Diane, Cornelis en Jules 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 5 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 6 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Ter Meerens Parlement  

Avondactiviteit: koor Ennoria 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u 

18u30 

Inkomhal 

Cafetaria 

Opleidingsc. 

Opleidingsc. 

Woensdag 7 Carnavalstoet 3e kleuterklas De Bolster 

Cafetaria met Philip, Lisette en Bert 

Sterrenkoor 

Voormiddag 

14u – 17u 

13u30 

Woningen 

Cafetaria 

Inkomhal 

Donderdag 8 Brei- en kaartatelier  

Eucharistieviering 

10u 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 9 Fotoreportage overzicht 2017 14u30 Cafetaria 

Zaterdag 10 Cafetaria met Myriam, Hilde en Lisette 14u – 17u Cafetaria  

Zondag 11 Cafetaria met Diane, Cornelis en Lea 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 12 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 13 Zit-turnen  10u30 – 11u15 Cafetaria 

Woensdag 14 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose en Lea  

Voormiddag 

14u - 17u  

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 15 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 16 Filmvoorstelling 14u Cafetaria 

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

Zondag 18 Cafetaria met Bert, Jules en  14u – 17u Cafetaria  

Maandag 19 Brei- en kaartatelier 10u Cafetaria 

Dinsdag 20 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woensdag 21 Cafetaria met Philip, Bert en Myriam 14u – 17u Cafetaria  

Donderdag 22 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 23 Petanque en Hoger-Lager 14u30 Cafetaria 

Zaterdag 24 Cafetaria met Hilde, Myriam en Lea 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 25 Cafetaria met Myriam, Jules en Diane 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 26 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 27 Zit-turnen  

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 28 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose en Lisette 

Voormiddag 

14u - 17u  

Woningen 

Cafetaria 

 

Overkoepelende activiteiten februari 2018 

 

 


