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Beste bewoners, 

Wat een warme dagen hebben we moeten trotseren in juli. Hopelijk 

in augustus nog goed weer, maar het mag toch iets frisser lijkt me. 

Bedankt aan alle medewerkers voor hun extra inzet tijdens deze hete 

dagen! 

Hieronder de songtekst van een lied van Andre Van Duin. Hopelijk 

kunnen we de rest van de zomer er op deze manier van genieten. 

 

ALS DE ZON SCHIJNT 

als ie boven aan de hemel staat is 't net of alles beter gaat  

 alles ziet er anders uit als de zon schijnt  

 iedereen komt uit z'n winterslaap door die mooie rooie koperen 

knaap  

 alles ziet er anders uit als de zon schijnt  

 niemand is zich meer van kwaad bewust, alle narigheid wordt 

uitgeblust  

 o wat is het leven fijn als de zon schijnt  

 en de allergrootste pessimist wordt een veelgevraagde humorist  

 o wat is het leven fijn als de zon schijnt  

 

 heel de wereld is een bloemtapijt, en de buurvrouw een mooie meid  

 alles ziet er anders uit als de zon schijnt  

 zilveren vogels vliegen door de lucht, ieder drama wordt een dolle 

klucht  

 alles ziet er anders uit als de zon schijnt  

 alle ziekenhuizen raken leeg, en de bakkersvrouw rolt door het deeg  

 o wat is het leven fijn als de zon schijnt  

 ja, de wereld krijgt een nieuwe kleur, overal hangt zo'n zalig, zoete 

geur  

 o wat is het leven fijn als de zon schijnt  

 o wat is het leven fijn als de zon schijnt  

 en terrasjes zitten overvol, alle mensen raken uit hun bol  

 o wat is het leven fijn in de zon  

 als de zon er toch niet was geweest was er nooit een reden voor een 

feest  

 o wat is het leven fijn als de zon schijnt 

 

Met de woorden van Andre Van Duin, 

Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke 

Een woordje van Eddy 

Augustus 

2018 

 Moet je horen! 
 

 . Avondactiviteit:  7/8 

 om 18u film ‘Confituur’ 

 in het opleidings-

 centrum 

  

 . Daguitstap naar 

 Planckendael zoo op 

 donderdag 30/8  

 

 . Noteer nu al in je 

 agenda, vrijdag 21 

 september brillenbus 

 

 . Bij 30 graden of meer 

 worden activiteiten uit 

 de planning nog

 aangepast 
 

Nieuwsbrief Ter Meeren 
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https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxn-TbssbcAhVhxYUKHf-7D0sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tingo.be/news/10378/het-wordt-volgende-week-warm-met-zon-en-zomerse-temperaturen&psig=AOvVaw1UCJCd6eXk-Qe97A12slH8&ust=1533025352429826


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

  

Gaston Trappeniers op woning 4 

 

Jozef Fannes op woning 5 

  

  

 

We stellen aan u voor: De Brillenbus 

 

 

 

Oogzorg is erg belangrijk voor ieder van ons. Denk maar aan de vele 

dagelijkse activiteiten waar een goed zicht een noodzakelijke 

voorwaarde is: lezen, schrijven, TV kijken …  

Omdat niet iedereen zich gemakkelijk kan verplaatsen halen wij de 

optieker naar hier. Er komt niet letterlijk een bus vol brillen, maar 

optieker Sarah komt met koffers vol naar Ter Meeren zodat er een 

zeer ruime keuze is aan monturen.  

 

Wat kan je verwachten? 

Het is de firma “Optic Services” die langskomt en u de mogelijkheid 

biedt om een oogmeting te laten uitvoeren, een nieuwe bril aan te 

kopen en/of uw huidige bril te laten aanpassen.  

 Met moderne apparatuur worden de ogen gemeten. Deze 

meting neemt ongeveer 30 minuten in beslag en kost 10€ 

 U kan uw eigen bril laten nakijken en ook uw naam er in laten 

graveren is mogelijk (graveren = 5€) 

 Na de meting heeft u de kans om een bril aan te kopen. Maar dit 

is geen verplichting, het is volledig vrijblijvend. U kan kiezen uit een 

ruim assortiment monturen.  

 Wanneer u een bril gekocht heeft, wordt er een nieuwe afspraak 

gemaakt om uw bril te passen. Service na aankoop van een bril is 

gratis en vindt ook plaats in Ter Meeren. 

 

Heeft u interesse, geef dit dan zeker door aan de 

woonzorgcoördinator of de dienst animatie. 

Wij raden de aanwezigheid van een familielid aan. Het is fijner om 

samen te kiezen. Plan dit bezoek dus al in je agenda op vrijdag 21 

september in de namiddag. 

 

Afscheid 

We willen ons oprecht 

medeleven betuigen aan de 

familie en vrienden van  

           Pierre De Sutter, w 5 

Maria Degreef, w 6 

Maria Blauwens, w 3 
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Zondag 15 april van 14u tot 18u 

Vakantietijd is komkommertijd wordt er gezegd. Maar niet in dit huis. Tijdens de zomer 

maanden wordt er hier alle dagen even hard gewerkt. Personeelsleden die in verlof gaan 

kunnen rekenen op het inspringen van studenten die deze taak ook met hart en ziel 

opnemen. En het is te bewonderen, tijdens één van de warmste zomers ooit in de 

metingen.  

Maar we kunnen niet enkel extra steunen op de studenten, ook de vrijwilligers zijn tijdens 

deze periode even druk in de weer als anders. En daarom zetten we hen hier eens in de 

kijker. 

Momenteel zijn er een 50 tal vrijwilligers actief in Ter Meeren. Sommigen komen dagelijks 

over de vloer, andere enkele keren per maand. Als vrijwilliger kom je op momenten dat het 

je past en kan je doen wat je graag doet. Er is voor elk wat wils. Hieronder een overzicht van 

de mogelijke vrijwilligerstaken. Daarnaast kunnen voorstellen zeker besproken worden.  

 

 Cafetaria vrijwilligers: De cafetaria van Ter Meeren is open op woensdag, zaterdag 

en zondag namiddag. Het is een belangrijke ontmoetingsplaats voor bewoners en 

bezoekers. Dit is alleen mogelijk dank zij de inzet van de cafetaria vrijwilligers. 

 Dagelijks worden er diverse activiteiten georganiseerd in Ter Meeren. Vanuit de 

verschillende woningen kunnen bewoners hier aan deelnemen. Kaarten, muziek 

namiddagen, handverzorging, brei atelier, verenigingsleven, zitturnen, uitstappen, 

avondactiviteit, wandelen en nog veel meer. Vrijwilligers gaan de bewoners in de 

verschillende woningen ophalen en begeleiden mee deze activiteiten.  

 Maaltijdbegeleiding: Op woningen 1 en 2 zijn dagelijks vrijwilligers in de weer om de 

bewoners te verwennen met een heerlijk en rustig ontbijt. Daarnaast bieden ze 

regelmatig ondersteuning op woningen tijdens het middagmaal of avondeten.  

 Vrijwilligers komen administratieve ondersteuning bieden aan het onthaal. Ze 

schakelen ook telefoons door en wijzen bezoekers de weg.  

 De chauffeurs van de minibus halen bezoekers van het centrum voor dagverzorging 

bij hen thuis op in de ochtend en zetten hen er ’s avonds terug af. Ook rijden zij 

regelmatig met de bus om op uitstap te gaan.  

 Vrijwilligers met groene vingers of handige Harry’s kunnen helpen bij de technische 

dienst. Klussen, schilderen, tuinonderhoud, … Er is genoeg te doen op zo een groot 

domein.  

 Er zijn ook vrijwilligers die aankopen doen voor de winkelkar en hier mee rondgaan in 

huis, helpen met was plooien in de wasserij of een helpende hand bieden in het 

kapsalon.  

 Vrijwilligers kunnen ondersteuning bieden in het centrum voor dagverzorging.  

Bezoekers ontvangen, helpen tijdens de dagelijkse activiteiten en hulp bieden bij de 

maaltijd. 

 Er zijn vrijwilligers die individuele gesprekken doen en voor wie wil, alles neerschrijven 

in het persoonlijk boek ‘Mijn rijkgevuld leven’. Zo veel boeiende levensverhalen in huis 

die we niet verloren laten gaan.  

 

Ken je iemand die ook zin heeft om bij dit fijne team aan te sluiten, neem dan vrijblijvend 

contact op met Katrien Philips of Hilde Depuydt. Eén van bovengenoemde taken opnemen 

of een eigen voorstel doen tot vrijwilligerswerk, we bespreken wat best aansluit bij je te 

besteden tijd, je interesses en talenten.   

In de kijker : de vrijwilligers van Ter Meeren 
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Woensdag 1 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose, Lea 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 2 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 3 Rondgaan op de woningen met verfrissend 

drankje 
Namiddag Woningen 

Zaterdag 4 Cafetaria met Martine E, Martine V, Sonia 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 5 Cafetaria met Magda, Jules, Diane 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 6 Brei- en kaartatelier 10u Cafetaria 

Dinsdag 7 Bibliotheek 

Zit-turnen  

IJskar 

Avondactiviteit: filmavond ‘Confituur’ 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

Namiddag 

18u 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woningen 

Opleidingsc. 

Woensdag 8 Cafetaria met Philip, Bert, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 9 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 10 Mexicaanse namiddag 14u Cafetaria 

Zaterdag 11 Cafetaria met Hilde, Myriam, Ronny 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 12 Cafetaria met Diane, Cornelis, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 13 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 14 Zit-turnen 

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 15 Cafetaria met Philip, Lea, Myriam 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 16 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 17 Winkelkar 

Britse namiddag 

Voormiddag 

14u 

Woningen 

Cafetaria 

Zaterdag 18 Cafetaria met Martine E, Martine V, Sonia 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 19 Cafetaria met Magda, Jules, Bert 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 20 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 21 Bibliotheek 

Zit-turnen  

IJskar 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

Namiddag 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woningen 

Woensdag 22 Cafetaria met Philip, Bert, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 23 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 24 Hawaiiaanse namiddag 14u Cafetaria 

Zaterdag 25 Cafetaria met Maurice, Lea, Ronny 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 26 Cafetaria met Lea, Magda, Jules 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 27 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetariaµ 

Cafetaria 

Dinsdag 28 Zit-turnen 

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 29 Cafetaria met Philip, Jose, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 30 Uitstap Planckendael 10u30 – 17u30 Planckendael 

Vrijdag 31 Filmdocumentaire: natuur 14u Cafetaria 

Overkoepelende activiteiten augustus 2018 

 

 

 


