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Beste bewoner, 

Wat een pracht, wat een geur, het is een topper die maand mei. 

Alles kleurt fris en jong, we voelen ons echt in ons sas, zeker na de 

mooie dagen die we al hebben mogen meemaken in april. We 

mogen hopen dat dit een mooie voorbode is voor nog heel wat 

zonnige en droge dagen. ’s Nachts een regenbui om de tuin wat 

drinken te geven en iedereen is tevreden.  

Onze smaakpapillen gaan we terug lekker kunnen verwennen met 

zoete aardbeien, asperges op verschillende wijzen bereid, likijsjes of 

een grote fruitcoupe, groentesalades en een gezellige BBQ. De 

terrasmeubelen nodigen ons allen uit om mekaar te ontmoeten en bij 

een fris glas leuke herinneringen op te halen. Moest het dan toch 

eens durven regenen, zorgen de medewerkers en vrijwilligers wel 

voor een mooi binnenshuis alternatief.   

Wanneer jullie al eens langs de vijver zijn gaan wandelen, hebben 

jullie alvast de kikkers hun concert kunnen aanhoren. Overdag is dit 

een leuk gekwakkel maar ’s nachts kan dit best irriterend zijn.  Het 

wakker worden daarentegen door het gefluit van de vogels die de 

ochtend aankondigen is dan weer een mooie compensatie. 

De werken aan het terras van woning 5 en de aanleg van een mooi 

terras ter hoogte van het centrum voor dagverzorging zijn niets te 

vroeg opgestart. We zullen er met z’n allen van kunnen genieten 

vanaf half mei onder een mooie zon en in het gezelschap van leuke  

medebewoners. Ik kom graag een fris glaasje meepikken. Tot dan! 

Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke 

Een woordje van Eddy 

Mei 

2018 

 Moet je horen! 

 .Katia, medewerkster 

 van de financiële 

 dienst is voor de derde 

 keer mama 

 geworden. Karolien is 

 de kleine zus van Rosa 

 en Willem. 

. Hilda Goethuys, 

zorgkundige in huis 

sinds 1979 gaat met 

pensioen. Ze werkte 

op woning 3 en 4 

maar was hier al toen 

Ter Meeren nog 

ziekenhuis was.  

 .Dinsdag  29 mei Ter 

 Meerens Parlement. 

 Van 14u tot 15u00 

 opleidingscentrum, 1e 

 verdiep 

 .Donderdag 7 juni 

 bedevaart naar 

 Scherpenheuvel 

 w 3, 4, 7, 8 en CDV 

  En op vrijdag 8 juni 

 voor w 1, 2, 5, 6 en 

 CDV telkens van 12u30 

 tot 18u 
 

  

Nieuwsbrief Ter Meeren 

Welkom ! 
 

We verwelkomen in ons huis als nieuwe bewoner:   

- Betty Boogaerts op woning 8 

- Hilda Slagmolders op woning 2 

- Germaine Vandoren op woning 5 

     

Afscheid 

We willen ons oprecht medeleven betuigen aan de familie en 

vrienden van             Maria De Keyser, w 2 

    Julius Bruggemans , w 5 

  

http://www.termeeren.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi258ON1tfaAhXDvhQKHT4RAvYQjRx6BAgAEAU&url=http://tuinenschietgat.be/tuintips/mei.html&psig=AOvVaw0sEDsCmTQH3Il8XsNG9dNn&ust=1524822782063997


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Ter Meerens Parlement 

 

 

 

Sinds september 2017 is in Ter Meeren Het Parlement opgericht. Dit 

is een vergadering van bewoners uit de verschillende woningen en 

bezoekers van het centrum voor dagverzorging. Wat kwam er tot 

nu toe aan bod?  
 

• Opstartvergadering 19/9/2017  

– naam bepaling van de vergadering => Ter Meerens 

Parlement 

– bespreking van de inrichting van de gemeenschappelijke 

delen van het woonzorgcentrum 

– inhoud besproken van de maandelijkse Nieuwsbrief 

– suggesties voor avondactiviteiten, de 1e dinsdag van de 

maand 

– planning van de komende bijeenkomsten 
 

• Oktober  2017: Eddy Devolder gaf uitleg over de inkomsten en 

uitgaven van het WZC 
 

• December 2017:  

– Planning van de activiteiten voor het 30 jarig bestaan van 

Ter Meeren 

– Uitleg over innovatieve arbeidsorganisatie en keuze van 

het parlement om te fungeren als focusgroep  
 

• Februari 2018: Griet Robberechts stelde het 

samenwerkingsverband tussen de 4 huizen van Woonzorgnet-

Dijleland en de toekomstperspectieven van Ter Meeren voor 
 

• Maart 2018: Ingrid Boogaerts gaf uitleg over de afsprakennota 
 

• April 2018:  

– Voorstelling van de seniorenraad van de gemeente 

Huldenberg met de vraag voor een vertegenwoordiging 

vanuit TM 

– Uitleg over een onderzoek van de KUL ivm de afname van 

spierkracht bij ouderen 

– Suggesties voor komende activiteiten en bijeenkomsten 

van Ter Meerens Parlement 
 

•  Gepland in mei: Uitleg over de verschillende beroepen in het 

woonzorgcentrum 

 

Zin om in de toekomst ook deel te nemen, je bent van harte 

welkom om mee te denken over het wonen en leven in Ter 

Meeren. Interesse in een onderwerp? Dan kan je dit doorgeven en 

vragen we een spreker hiervoor.  

Voor wat extra uitleg of suggesties kan je terecht bij Hilde Depuydt, 

stafmedewerker. Je vindt haar in de gang naast het onthaal, 

tegenover de kinezaal.  

http://www.woonzorgnet-dijleland.be/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR6eHH3NfaAhUIkRQKHYa_Bo4QjRx6BAgAEAU&url=https://www.afanja.nl/lichtlijnig/tag/vakantiereunie/&psig=AOvVaw3uoWy8wKiVFoydJgqtgYt4&ust=1524824558576061


  

Zondag 15 april van 14u tot 18u 

1 mei, Dag van de Arbeid 

In de meeste landen is de 1e mei een feestdag. Uitzonderingen hiervoor zijn Nederland, de 

Verenigde Staten, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Er wordt op deze dag niet 

gewerkt en paradoxaal genoeg vieren we op deze dag net het Feest van de Arbeid. De 

oorsprong van deze feestdag gaat terug tot 1884, en daar ligt de uitleg voor deze paradox. 

Op 1 mei van dat jaar wordt er in Chicago betoogd door de vakbonden voor het 

bekomen van de acht-urendag. In 1889 wordt 1 mei uitgeroepen tot officiële dag om te 

ijveren voor de acht-urendag. Deze zal er echter pas in 1919 komen, zo'n 35 jaar later dus! 

In 1920 beslissen de Russische Bolchevieken dat 1 mei een officiële feestdag wordt voor alle 

werkmensen, ter nagedachtenis van deze jarenlange strijd. 

 

10 mei, Hemelvaartdag 

Hemelvaartdag valt steeds op een donderdag, maar de exacte datum ligt niet vast. 

Hemelvaart wordt berekend ten opzichte van Pasen. Hemelvaart valt exact veertig dagen 

na Pasen. Op die dag wordt het ten hemel stijgen van Jezus gevierd. Het is een vrije dag in 

vele katholieke landen. Uitzonderingen hierop zijn bizar genoeg Spanje, Portugal en Italië, 

toch wel heel katholieke landen. 

 

13 mei, moederdag 

Meimaand, Mariamaand. Dit gezegde werd vroeger veel gebruikt. Het is ook nu nog 

opvallend: in de maand mei kan je geen kapelletje voorbijgaan of het is versierd met 

bloemetjes. En omdat de maand mei de Mariamaand is, worden in deze maand dan ook 

alle mama's gevierd en in de bloemetjes gezet. In België vormt Antwerpen hierop evenwel 

een uitzondering. Daar wordt moederkesdag traditioneel op 15 augustus gevierd. De 

gewoonte om moederkesdag te houden gaat terug naar de Griekse Oudheid. In de lente 

vierden de Oude Grieken Rhea, de moeder van alle goden. De Romeinen vierden de 

"matralia", het feest van de vrouwen en de moeders. De katholieken verwierpen eerst deze 

heidense gewoonten, maar langzamerhand werd de traditie nieuw leven ingeblazen. En nu 

worden onze mama's dus terug in de bloemetjes gezet, tot groot jolijt van groot en klein. 

 

20 mei, Pinksteren 

Ook Pinksteren valt niet op een vaste dag. Deze datum wordt dan weer berekend ten 

opzichte van Hemelvaart. Exact tien dagen na Hemelvaart is het Pinksteren. Op deze dag 

vieren katholieken het neerdalen van de Heilige Geest op de discipelen van Jezus. In de 

meeste landen is het een vrije dag. 

 

Communies en lentefeesten 

Traditioneel is de meimaand ook de maand bij uitstek voor communies en lentefeesten. 

Communiefeesten vallen op verschillende data, afhankelijk van de parochies. 

Dit wordt gedaan om kinderen kennis te laten maken met het geloof. Dit bestaat uit drie 

stappen: De doop, dit gebeurt meestal bij de geboorte van het kind. De eerste communie, 

dit vindt meestal plaats rond het zevende levensjaar van het kind. Tijdens de communie 

deelt het kind voor het eerst mee aan de maaltijd van de Heer. En het laatste onderdeel is 

het Vormsel, dit vindt meestal plaats rond het twaalfde levensjaar van het kind. Het vormsel 

heeft als doel het kind een sterke ziel mee te geven. 

Hoewel kinderen met een lentefeest nog niet zo lang geleden een uitzondering waren in de 

klas, zijn ze tegenwoordig lang niet meer de enige – ook niet in katholieke scholen. Met het 

lentefeest zetten 6-jarigen op een feestelijke manier de eerste symbolische stappen in een 

wereld, waar het leven wat ernstiger wordt. 

In de kijker: de feestdagen van de maand mei 

 

 

 

https://mapa.infoteur.nl/specials/communie-en-lentefeest.html


 

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

Woensdag 2 Cafetaria met Philip, Bert en Jose 

Sterrenkoor 

14u – 17u 

13u30 

Cafetaria 

Inkomhal 

Donderdag 3 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 4 Filmvoorstelling FC De Kampioenen 2 14u  Cafetaria 

Zaterdag 5 Cafetaria met Hilde, Lisette en Myriam 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 6 Cafetaria met Diane, Cornelis en Lea 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 7 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 8 Zit-turnen  

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 9 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Magda en Jules 

Voormiddag 

14u - 17u  

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 10 Cafetaria met Magda, Jules en Lea 14u – 17u Cafetaria 

Vrijdag 11 Dansvoorstelling 14u30 Cafetaria 

Zaterdag 12 Cafetaria met Martine E, Sonia en Lea 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 13 Cafetaria met Magda, Jules en Diane 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 14 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 15 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Ijskar 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

Namiddag 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woningen 

Woensdag 16 Cafetaria met Philip, Jose en Lea 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 17 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 18 Moederdagactiviteit  14u30  Cafetaria  

Zaterdag 19 Cafetaria met Maurice, Lea en Hilde 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 20 Cafetaria met Lea, Magda en Jules 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 21 Cafetaria met Magda, Jules en Lea 14u – 17u Cafetaria 

Dinsdag 22 Zit-turnen  

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 23 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Magda en Jules 

Voormiddag 

14u - 17u  

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 24 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 25 Ijssalon 14u  Cafetaria 

Zaterdag 26 Cafetaria met Martine E, Martine V en Sonia 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 27 Cafetaria met Bert, Magda en Jules 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 28 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 29 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Ijskar 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

Namiddag 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woningen 

Woensdag 30 Cafetaria met Philip, Bert en Lea 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 31 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

 

Overkoepelende activiteiten mei 2018 

 

 

 


