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Beste bewoner, 

Wat hebben we genoten van ons 30-jarig jubileumfeest. Er werd 

lekker getafeld, gezellig gekeuveld, gezongen en gedanst. Een echt 

festijn voor al de aanwezigen. Een naar oudsher georganiseerde 

tombola bracht op zijn beurt heel wat dynamiek naar boven. De 

bewoners die in Ter Meeren bleven werden individueel verwend met 

een lekkere hand- en voetmassage, een mooie lentewandeling in de 

tuin en een persoonlijk aandachtsmoment door een jonge 

zorgverlener. We hebben met z’n allen, zelden zo goed geslapen, als 

tijdens de nacht die hierop volgde.  

Wetend dat het eerste kwartaal nu voorbij is en er nog 3 kwartalen 

komen om het jaar compleet te hebben, stemt jullie waarschijnlijk 

nieuwsgierig naar wat we nog allemaal voor dit feestelijk jaar in petto 

hebben. Op de volgende pagina vinden jullie alvast de uitnodiging 

voor de komende grote activiteit.  

Beleidsmatig zijn we met de burgemeester, gemeentebestuur, 

OCMW-voorzitter en secretaris rond de tafel gaan zitten om enkele 

vragen en denkpistes met hen te bespreken. Zo zouden we graag dit 

najaar infonamiddagen  organiseren omtrent de gemeente-

raadsverkiezingen en een kiesbureau willen installeren in het 

woonzorgcentrum. Deze vraag werd alvast positief onthaald. Het 

Parlement van Ter Meeren, een variabele afvaardiging van 

bewoners, die maandelijks samenkomen, kunnen zich al bezinnen 

om gerichte vragen te  stellen aan de lokale politici dit najaar. Jullie 

wonen hier in Ter Meeren, een huis en thuis in de gemeente 

Huldenberg. Dus jullie stem is belangrijk om gehoord te worden en 

om ze dan ook nuttig en efficiënt in te zetten tijdens de verkiezingen. 

Hilde en Katrien gaan in samenspraak met de collega’s van het 

lokaal dienstencentrum activiteiten afstemmen en organiseren 

waarbij ook buurtbewoners kunnen aansluiten. Zo vergroot onze 

sociale integratie en participatie, die bij het komen wonen in Ter 

Meeren niet plots moet stilvallen maar net op een spontane, soepele 

manier kan worden verder gezet. We hebben toch allemaal nood 

aan mensen rondom ons, waarvoor we iets willen en kunnen 

betekenen. De bagage en levenswijsheid die jij en je medebewoner 

meebrengen hier mag niet verloren gaan. Ik, zowel als iedereen rond 

jou kan hier nog veel van leren. 

Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke 

Een woordje van Eddy 

April 

2018 

 Moet je horen! 
 

 Dinsdag 3 april bakken 

 we ‘boekstring’ voor 

 het avondmaal op de 

 BBQ 
 

 .Woensdag 4 april 

 kunnen kinderen 

 komen paaseitjes 

 rapen. Inschrijven via 

 inschrijvingsstrook op 

 de woningen of bij 

 animiatie 

 

 .Vrijdag 20 april Ter 

 Meerens Parlement. 

 Van 10u tot 11u30 

 opleidingscentrum, 1e 

 verdiep 
 

  

Nieuwsbrief Ter Meeren 

http://www.termeeren.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2qvDpmYzaAhXIuBQKHZ0RDe8QjRx6BAgAEAU&url=http://www.de-digitale-bemoediging.nl/greetings/ecard/gele_narcissen_tegen_een_blauwe_lucht&psig=AOvVaw3tKJZCdYCkxXtg6quAMAtY&ust=1522229714431948


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

 

 

 

Welkom ! 
 

We verwelkomen in ons huis als nieuwe bewoner:   

  

- Lucienne Michiels op woning 4 

- Valerie Crabbe op woning 5 

- Etienne De Rudder op woning 5 

- Jermaine Van Beethoven op woning 4 

- Margaretha De Greef op woning 5 

- Camille Michiels op woning 7 

- Denise Depuydt op woning 6      

Afscheid 

We willen ons oprecht medeleven 

betuigen aan de familie en 

vrienden van  

           Marie Simonne Steeno, w 5 

 Maria Meulenberghs, w 6 

 Marcel Wittemans, w 8 

In de kijker: Ter Meeren in ‘de Gazet’ 

 

 

 

Woon-zorgcentrum Ter Meeren uit Huldenberg bestaat nu dertig jaar 

en dat hebben de bewoners uitgebreid gevierd - in de aanwezigheid 

van medewerkers, vrijwilligers en familie - in De Roosenberg in Oud-

Heverlee. De ouderen gingen uit de bol op de muziek van coverband 

The Starfighters en kregen een feestmaal geserveerd. 

(Bron: Het Nieuwsblad, dinsdag 18 maart 2018) 

 

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=2ahUKEwjo44_xl4zaAhXBvBQKHQ6cBK4QjRx6BAgAEAU&url=http://myworldismymind.com/t-is-eindelijk-lente/ruim-t-is-eindelijk-lente-bol-hoera-het-is-lente-tim-hopgood-9789053414767-boeken/&psig=AOvVaw35nGQ05Q8xZwaPhPjGJVFR&ust=1522229194957593


 

  
Buurtfeest & 

Grote Prijs De Kroon 
 

Zondag 15 april van 14u tot 18u 

op het domein van WZC Ter Meeren 

Enkele sportieve initiatiefnemers, verschillende lokale renners en het beperkte 

wedstrijdaanbod zorgden ervoor dat er opnieuw een wielerwedstrijd wordt georganiseerd 

in Neerijse. De prachtige omgeving en de pittige kuitenbijters zijn de ideale locatie die door 

vele fietsliefhebbers wordt gewaardeerd. Een wedstrijd op dit parcours, waar de Brabantse 

Pijl voor Profs wordt betwist, zal de sterkste renners  voor de overwinning laten strijden. Op 

de beklimming van de Kleinwaverstaat zal het aan sfeer niet ontbreken.  De extra bergprijs 

van  125€ wordt hier verdeeld. Je waant je op een col in de grote rondes. Samen met de 

koers viert Brouwerij De Kroon hun 5 jarig bestaan en WZC Ter Meeren hun 30 jarig bestaan.  

 

Dat de aankomststreep van de Grote Prijs de Kroon hier wordt getrokken is de ideale 

gelegenheid om het eens groots aan te pakken. We hopen jou, samen met familie en 

vrienden, hier te mogen ontmoeten.  

 

 Volg de koers vanop de eerste rij. Aankomststreep aan Ter Meeren met doorgang 

van 7 ronden! 

 Op groot scherm LIVE de beklimmingen van de Kleinwaverstraat volgen. 

 De cafetaria is open en een extra drankstand van Brouwerij De Kroon wordt buiten 

opgesteld. Zo hoef je niets van de koers te missen.  

 Koor Enoria (Roemeens orthodoxe gemeenschap) opent de dag met een 

optreden om 14u aan de cafetaria 

 Kinderanimatie: kindergrime, allerlei spelen in maxi formaat, ballonnen vouwen 

 Springkasteel bij het terras van de cafetaria 

 IJskraam nIce! 

 Frietkraam vanaf 16u.  

 

Een feestelijke sportieve namiddag kondigt zich aan. NEERIJSE  FEEST !     

 



 

Zondag 1 Cafetaria met Magda, Jules en Lea 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 2 Cafetaria met Magda, Jules en Lea 14u – 17u Cafetaria 

Dinsdag 3 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Avondactiviteit: Bakharing 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

16u30 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woningen 

Woensdag 4 Cafetaria met Philip, Myriam en Bert 

Paaseitjes rapen 

14u – 17u 

14u30 

Cafetaria 

Inkomhal 

Donderdag 5 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 6 Moppennamiddag 14u Cafetaria 

Zaterdag 7 Cafetaria met Hilde, Lisette en Myriam 14u – 17u Cafetaria  

Zondag 8 Cafetaria met Lea, Cornelis en Diane 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 9 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 10 Zit-turnen  

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 11 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose en Lea  

Voormiddag 

14u - 17u  

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 12 Brei- en kaartatelier  

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 13    

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

Zondag 15 Cafetaria met Magda, Jules, Maurice en Lea 

Buurtfeest en Grote Prijs De Kroon 
14u – 17u 

Cafetaria en 

domein TM 

Maandag 16 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 17 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woensdag 18 Cafetaria met Philip, Bert en Myriam 

Modeshow Myriam confectie 

14u – 17u 

14u30  
Cafetaria  

Donderdag 19 Brei- en kaartatelier 10u Cafetaria 

Vrijdag 20 Lente crea met 2e kleuterklas De Bolster 14u Cafetaria 

Zaterdag 21 Cafetaria met Maurice, Myriam en Lea 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 22 Cafetaria met Magda, Jules en Diane 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 23 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 24 Zit-turnen  10u30 – 11u15 Cafetaria 

Woensdag 25 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose en Lea 

Voormiddag 

14u - 17u  

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 26 Brei- en kaartatelier 

Eucharistieviering 

10u 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 27 
Uitstap Brussels Floralia 12u30-17u30 

Groot-

Bijgaarden 

Zaterdag 28 Cafetaria met Martine V, Sonia en Martine E 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 29 Cafetaria met Bert, Magda en Jules 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 30 Brei en kaartatelier 10u Cafetaria 

 

Overkoepelende activiteiten april 2018 

 

 

 


