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Beste bewoner, 

Waar is de tijd dat er nu gezellig rond de Leuvense stoof werd 

gezeten? Buiten was het aan het vriezen en speelden de kinderen in 

het witte sneeuwtapijt. Moeders waren aan het poetsen, koken, 

wassen, bakken of breien. Vaders lazen na een zware dagtaak de 

krant met de pijp in de mond. Als we niet echt buiten moesten zijn, 

bleven we binnen. Het was toen, het was anders. 

Vandaag moeten we volgens de weerman niet onmiddellijk sneeuw 

verwachten. Het is eerder grijs, miezerig en niet echt koud. Het is niet 

het weer, maar de feeststemming rondom ons, die het bericht 

meegeeft dat 2018 eraan komt. 2017 is weeral voorbij gevlogen. Het 

is net alsof de jaren ook korter worden zoals de dagen. Niettemin 

hebben we er een mooi jaar opzitten. We hebben typisch Belgisch 

weer gekend zonder echt grote uitschieters.    

In de woningen en daar buiten ben ik getuige van jullie deelname 

aan het dagelijks leven in Ter Meeren. Het stemt me dan ook steeds 

intens gelukkig jullie verhalen te mogen aanhoren waarin jullie met 

respect en dankbaarheid naar de medewerkers kijken. Het doet 

deugd dit ook te mogen doorgeven aan hen, die jullie hier dagelijks 

omringen. We zijn dan ook fier om al jullie neergeschreven 

commentaren, gebundeld te overhandigen aan de medewerkers. 

Ben je benieuwd, wat andere bewoners hebben neergeschreven? 

Wel kijk dan maar in één van de vele verspreide exemplaren van het 

‘Dank je wel’ boekje. Dit boekje ligt in iedere zithoek. Moest je het 

toch nergens kunnen terugvinden, kan je aan het onthaal zeker nog 

een exemplaar opvragen. 

Voor 2018 wens ik jullie allen heel veel mooie, warme momenten toe. 

Zet alvast een groot teken in jullie nieuwe kalender op vrijdag 16 

maart 2018. Dan nemen we jullie letterlijk mee in ons 30-jarig verhaal. 

 

Eddy Devolder,  

dagelijks verantwoordelijke 

Een woordje van Eddy 

Januari 

2018 

 Moet je horen! 

 
 

 In de inkomhal staat 
een PC waar je op kan 
werken, het internet 
raadplegen, mail 
checken.  
Hulp nodig? Hou de 
magneetborden op de 
woningen  in het oog 
voor de data van de  
PC lessen.  

 
 

 . Vrijdag 2 februari is er 
opnieuw de jaarlijkse, 
smoutebollenbak voor 
Lichtmis. 

 
  

Nieuwsbrief Ter Meeren 
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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 

  

 

 

 

In de kijker: 30 jaar Ter Meeren in 2018 

 

 

Met veel feestvreugde zetten wij Ter Meeren dit jaar in de kijker. We 

gaan een fijne tijd tegemoet. Het woonzorgcentrum is 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: 

 

- Vrijdag 2 maart: officiële opening tentoonstelling 30 jaar Ter 

Meeren (meer hierover op volgende bladzijde) 

- Zaterdag 10 maart: actieve familiedag i.s.m. studenten KUL. 

Uitnodiging volgt in de nieuwsbrief van februari 

- Vrijdag 16 maart:  van 11u30 tot 17u feest in CC De 

Roosenberg in Oud- Heverlee voor alle bewoners, 

medewerkers, vrijwilligers. Ook 2 familieleden per bewoner 

kunnen, mits een bijdrage van 25€ p.p. , deelnemen aan dit 

feestgebeuren. Een uitnodiging met inschrijvingsstrook wordt 

spoedig verspreid.  

- 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 

 

Daarnaast 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, kom dan gerust een sponsorbrief halen bij Hilde 

Depuydt of geef volgende informatie door. ‘U kan een vrij bedrag 

storten op rekeningnummer BE 86 7343 7003 0050 met vermelding 

SPONSORING TOVERTAFEL’ 

 

Nog ideeën om er een feestelijk jaar van te maken? Geef dit dan 

door aan een deelnemer van de werkgroep festiviteiten. 

 

Elise Vanbinnebeek, Mil Pauwels, Maria Tubala, Katrien Philips, Peter 

Claes, Ingrid Boogaerts, Anneleen Smets, Marina Keustermans, 

Bernadette Detienne, Katrien Mutton en Hilde Depuydt 

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=0ahUKEwjOypWov6fYAhWMVhQKHQyuB50QjRwIBw&url=http://www.be-ja.nl/media/fotos/30-jarig-bestaan/&psig=AOvVaw0NOlaWlEQ_2VCtwhl5AZCW&ust=1514371407074823
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 In de kijker:   

 

 

Welkom ! 

 
We verwelkomen in ons huis als nieuwe 
bewoner: 

- Maria Crabbe op woning 1 

- Paul Peeters op woning 4 

- Seraphine Van Aerschot op woning 3 

- Simonne Gillekens op woning 4 

 
Welkom ook aan Carine Mbabazi, 
zorgkundige op woning 3-4   

Afscheid 

We willen ons 

oprecht medeleven 

betuigen aan de fa 

milie en vrienden 

van  

Florence Vonckx, w 4 

 

José Lemmens, w 5 

 

Vorig jaar was er naar aanleiding van erfgoed dag een tentoonstelling over de 

geschiedenis van Ter Meeren. Voor het 30 jarig bestaan plannen we een andere soort 

tentoonstelling en daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Graag zouden we zo veel 

mogelijk foto’s hebben van jullie, van toen je ongeveer 30 jaar oud was. Ga dus terug in de 

tijd. 

Ook van personeelsleden willen we graag foto’s, toen ze 30 jaar waren. Voor wie nu nog 

jonger is dan 30, wordt het een hele opgave om iedereen nog te herkennen. Breng je foto 

binnen bij Hilde of bij de dienst animatie. Wil je je foto graag onmiddellijk terug, dan nemen 

we hier een kopie van.  

 

In een 2e deel van de tentoonstelling worden foto’s getoond van het wonen en leven in Ter 

Meeren gedurende die 30 jaar. Op de officiële opening op 2 maart worden ook de 

gepensioneerde medewerkers uitgenodigd. Misschien vinden ze zichzelf wel terug. Of wie 

hier al vele jaren werkt of woont, zal zichzelf ook nog in een jongere versie tegenkomen.  

 

Geeft vast vele boeiende verhalen uit het verleden. Maar zonder jullie input is dit niet 

mogelijk. Duik dus massaal in jullie foto boeken of dozen en laat de foto’s maar komen! 

 

 

 

 

 

Wij stellen aan u voor : Tentoonstelling 30 jaar Ter Meeren 
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Maandag 1 Nieuwjaarsdag. Cafetaria met Lea, Myriam en 

Diane 
14u – 17u Cafetaria 

Dinsdag 2 Zit-turnen  

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 3 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose en Bert 

Sterrenkoor 

Voormiddag 

14u – 17u 

13u30 

Woningen 

Cafetaria 

Inkomhal 

Donderdag 4 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 5 Nieuwjaarsbingo met prijzen 14u Cafetaria 

Zaterdag 6 Cafetaria met Martine V, Sonia en Martine E 14u – 17u Cafetaria  

Zondag 7 Cafetaria met Diane, Cornelis en Lea 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 8 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 9 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woensdag 10 Cafetaria met Philip, Lea en Myriam 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 11 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 12 Nieuwjaarsreceptie 14u Cafetaria 

Zaterdag 13 Cafetaria met Lea en Maurice 14u – 17u Cafetaria  

Zondag 14 Cafetaria met Bert, Lea en Maurice 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 15 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 16 Zit-turnen  

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 17 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose en Maria-Laura  

Voormiddag 

14u - 17u  

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 18 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 19 Bewegingsparcours 14u Cafetaria 

Zaterdag 20 Cafetaria met Martine V, Sonia en Martine E 14u – 17u Cafetaria  

Zondag 21 Cafetaria met Diane, Jules en Lea 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 22 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 23 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woensdag 24 Cafetaria met Philip, Bert en Lea 14u – 17u Cafetaria  

Donderdag 25 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 26 Nieuwjaarsbal 14u30 Cafetaria 

Zaterdag 27 Cafetaria met Hilde, Myriam en Lisette 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 28 Cafetaria met Katrien, Jules en Lea 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 29 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 30 Zit-turnen  

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 31 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose en Lea 

Voormiddag 

14u - 17u  

Woningen 

Cafetaria 

 

Overkoepelende activiteiten januari 2018 

 

 


