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Beste bewoner, 

Wie heeft er momenteel nog problemen om zich te verwarmen? Wat 

een zomerse temperaturen we nu al een hele tijd mogen ervaren 

doet éénieder wel puffen en ook al wel eens zuchten. We zijn steeds 

zo tevreden dat de lente zich presenteert en we terug buiten van de 

mooie kleurpracht kunnen genieten, naast de zangsalvo’s van de 

vogels. Maar we zeggen allemaal al wel eens smalend ‘trop est trop’. 

En ja dit is dan ook zo een moment. Gelukkig is onze onmiddellijke 

omgeving gespaard gebleven van hevige wolkbreuken met de 

ernstige gevolgen van ondergelopen kelders. Enkele kilometers 

verder in Kortenberg en Steenokkerzeel was het andere koek. Vooral 

natte, verweekte koek en miserie. 

Het parlement heeft opnieuw enkele bewoners weten te overtuigen 

om samen met hun collega medebewoners een mooie informatie-

uitwisseling mee te geven. Twee bewoners hebben zich kandidaat 

gesteld (en ook unaniem bevestigd gekregen door het voltallige 

parlement) om de brede maatschappelijke wensen en grieven als 

afgevaardigden vanuit Ter Meeren in de seniorenraad te Huldenberg 

te gaan duiden. We kijken alvast uit naar hun eerste ervaring en 

feedback. We zijn wel fier met z’n allen dat we een hechte 

gemeenschap zijn die dit ook willen uitdragen. We wonen en werken 

hier tenslotte met meer dan 220 personen.  

De eerste stappen tot maatschappelijke integratie en participatie zijn 

duidelijk zichtbaar gezet. Wie weet is dit mogelijk een 

voorbereidende stap tot 1 of meerdere mogelijke verkiesbare 

residenten bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2024? Wie 

weet! Regionaal zouden we dan wel geschiedenis schrijven. De steun 

en omkadering willen wij alvast garanderen. ‘We go for it’ of ‘Wir 

schaffen das’ hebben de groten van deze wereld al eens 

voorgezegd. Tot volgende maand. 

Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke 

Een woordje van Eddy 

Juni 

2018 

 Moet je horen! 
 

 . Dinsdag 5 juni kaart en 

 gezelschapsspel 

 avond van 18u tot 20u 

 in het 

 opleidingscentrum  

  

 . 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 
 

 . Mis en processie 

 samen met 

 Basisschool De Bolster, 

 zondag 24 juni om 10u 
  

Nieuwsbrief Ter Meeren 

http://www.termeeren.be/
https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPjN7YqK_bAhWMtRQKHWLtCfAQjRx6BAgBEAU&url=http://topknot.se/2014/06/19/juni/&psig=AOvVaw28OtWKdCC5z0zS28wKWYSZ&ust=1527834333022839


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

 

 

 

We stellen aan u voor:  

Zomer 2018 = WK voetbal 

 

 

 

Binnenkort staan we samen als twaalfde man achter onze rode 

duivels. We hopen hen naar de finale in Rusland te supporteren. Om 

helemaal in de sfeer van het WK te komen, organiseren we tijdens dit 

WK een pronostiek. Waag je kans, en wie weet. 

We splitsen de pronostiek op in twee delen. Begin juni krijgen jullie het 

formulier waarop jullie de voorspelling van de Rode Duivels tijdens de 

groepsfase kunnen noteren. Later komt er een formulier voor de 

eindrondes. 

Op deze formulieren kunnen jullie dan, per wedstrijd van de Rode 

Duivels, aanduiden wie deze zou winnen en wat de score zal worden. 

De deadlines om deze ingevulde papieren in te dienen ligt telkens 

voor de aanvang van de eerste wedstrijd. Voor de groepsfase is deze 

deadline 17 juni, voor de eindrondes is dit 29 juni. Geef de ingevulde 

formulieren af aan een personeelslid van je woning. De dienst 

animatie komt deze formulieren dan ophalen.  

Op het einde tellen we de uitslagen samen, per gekoppelde woning. 

Zo komen we tot een eindresultaat en weten we welke gekoppelde 

woning deze pronostiek gewonnen heeft.  

 

Hierbij al een overzicht van de data waarop onze Rode Duivels hun 

beste beentje voorzetten tijdens de groepsfases: 

 

   Wedstrijden België groep G      

   18 juni: 17u België-Panama          

   23 juni: 14u België-Tunesie 

   28 juni: 20u Engeland- België   

 

Winnaar van de fotowedstrijd: 

“De tijd van Toen: Dertigers” 

 

Met 22 juiste antwoorden is 

Nancy Landrain (zorgkundige 

op woningen 7 en 8) de trotse 

winnaar van onze 

fotowedstrijd. 

Ze ontving hiervoor een 

verrassingsmand vol met 

allerlei lekkernijen. 

 

Proficiat, Nancy!  

                                                              

Duurzaamheid en aandacht voor het milieu wordt  in Ter Meeren 

ter harte genomen. Deze ecologische pijler proberen we via 

verschillende acties uit te werken. Zo worden de wc’s in huis 

gespoeld met regenwater. De voorbije en komende dagen is het 

water vaak bruin van kleur. Bij navraag aan de firma die de filters 

vervangt, blijkt dit te komen door de korte maar hevige stortbuien 

van de laatste dagen. Het oogt niet zo mooi, maar kan zeker geen 

kwaad. Niet ongerust zijn dus als je geen klaar en helder water hebt 

bij het doorspoelen.  

http://www.woonzorgnet-dijleland.be/
https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt883PuKjbAhXCRhQKHbkLCV4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.suprabazar.be/inspiratie/ontdek-nieuwe-outfits-rode-duivels-wk-2018-supra-bazar/&psig=AOvVaw2mTRI1XGGLq5r24w9UtFTv&ust=1527598075880720


   

Welkom ! 
 

We verwelkomen in ons huis als nieuwe bewoner: 

 

Albert Van Fraechem op woning 4 

Joannes Servaes op woning 5  

  

Welkom ook aan Thomas Wullen, nieuwe 

vrijwilliger onthaal en cafetaria 

Afscheid 

We willen ons oprecht medeleven 

betuigen aan de familie en vrienden 

van        

 Lucienne Michiels, w 4  

 Hilde Verbomen, w 3 

Zondag 15 april van 14u tot 18u 

Opera, film, muzikale voorstellingen, … Een heleboel culturele activiteiten worden in de 

druivenstreek en Leuven aangeboden.  

Ook in Ter Meeren staat het culturele leven niet stil en trekken we er geregeld op uit om 

naar deze voorstellingen te gaan.  

Cultuur om 14 uur, in Den Blank te Overijse of De Bosuil in Jezus-Eik, heeft elk jaar opnieuw 

een mooi programma. Afgelopen seizoen konden we genieten van ‘The Cast’ die Hits van 

Will Tura zong, een café chantant met allemaal Franstalige liederen, Andrea 

Croonenberghs en Wanda Joosten zongen Nederlandstalig kabaret en ‘JL band: Last but 

not least’ bracht ons een eerbetoon aan James Last. Dit was keer op keer genieten van 

hoogstaande klassiekers.  

De laatste uitstap van dit seizoen is een dansnamiddag in De Fraat in Eizer. 

 

Het klassieke muziekatelier lokt op maandag namiddag heel wat bewoners naar de 

cafetaria die genieten van dit muziek genre. Greet brengt daar Mozart, Choppin, Hayden, 

Beethoven en vele anderen in ons midden. Gewoon luisteren en genieten op deze heerlijke 

tonen.  

 

Alsof dit alles nog niet voldoende was, kwam er nog een muziek genre bij: opera. 

Met "Opera in de Cinema" op maandagnamiddag beleven we de meest spraakmakende 

opera's live vanuit de Metropolitan Opera in New York. Deze wereldvermaarde 

topproducties worden in de allerbeste omstandigheden vertoond: op groot scherm en in 

High Definition. Een onvergetelijke ervaring voor élke operaliefhebber. Onlangs gingen 

verschillende bewoners kijken naar de opera Luisa Miller van Verdi en naar 

Cendrillon van Massenet, een weelderige interpretatie van het Assepoester verhaal. 

 

Binnenkort verschijnen de brochures voor het komende seizoen van diverse culturele 

activiteiten. Dat start in september. Zin om eens mee op stap te gaan, geef dit dan zeker 

door aan de dienst animatie. Want dat we er terug op uit trekken, dat staat vast! 

 

In de kijker: culturele activiteiten 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8rpTG7vXaAhWEzxQKHbVpDOsQjRx6BAgBEAU&url=https://focusophasseltextraatjes.wordpress.com/2010/01/12/operakalender-vertoningen-kinepolis/&psig=AOvVaw2VRv5Svp2wkCLfSCr0S9jd&ust=1525860229621979
https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOgqDc7_XaAhVGWhQKHZsPDv8QjRx6BAgBEAU&url=http://docplayer.nl/60211165-De-bosuil-felix-sohie-den-blank-gemeenschapscentrum-gemeenschapscentrum-cultuurcentrum-iva.html&psig=AOvVaw3E3TnQpVbHjQ7WGW2zfiPa&ust=1525860436510449


Vrijdag 1 Petanque en Hoger-Lager 14u30 Cafetaria  

Zaterdag 2 Cafetaria met Marine E, Magda en Jules 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 3 Cafetaria met Diane, Cornelis en Lea 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 4 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 5 Zit-turnen 

Avondactiviteit: kaart- en gezelschapsspel 

10u30 – 11u15 

18u - 20u  

Cafetaria 

Opleidingsc. 

Woensdag 6 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose, Myriam,Thomas 

voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 7 Bedevaart Scherpenheuvel w 3-4, 7-8,CDV 13u Uitstap 

Vrijdag 8 Bedevaart Scherpenheuvel w 1-2, 5-6,CDV 13u Uitstap 

Zaterdag 9 Cafetaria met Hilde C, Lisette, Lea 14u - 17u  Cafetaria 

Zondag 10 Cafetaria met Bert, Magda, Jules 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 11 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 12 Bibliotheek 

Zit-turnen  

IJskar 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

Namiddag 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woningen 

Woensdag 13 Cafetaria met Philip, Bert, Myriam 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 14 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 15 Mannencafé voor Vaderdag 

Vieren 5 jarig bestaan CDV 

14u 

14u 

Weerafhank. 

CDV 

Zaterdag 16 Cafetaria met Martine E, Magda, Jules 14u – 17u Cafetaria 

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

Maandag 18 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 19 Zit-turnen 10u30 – 11u15 Cafetaria 

Woensdag 20 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose, Lea 

voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 21 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 22 /   

Zaterdag 23 Cafetaria met Lea, Maurice, Lisette 14u - 17u  Cafetaria 

Zondag 24 Eucharistieviering met processie 

Cafetaria met Magda, Jules, Diane 

10u 

14u – 17u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Maandag 25 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u  

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 26 Bibliotheek 

Zit-turnen  

IJskar 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

Namiddag 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woningen 

Woensdag 27 Cafetaria met Philip, Bert, Jules, Thomas 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 28 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 29 Voetbalactiviteit met snack en drankje 14u Cafetaria 

Zaterdag 30 Cafetaria met Lea, Magda, Jules 14u – 17u Cafetaria 

 

Overkoepelende activiteiten juni 2018 

 

 

 


