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Beste bewoners, 

We zijn weer terug van een prachtige vakantie. Lekker tot rust 

trachten te komen, opruimen, vakantieoorden opzoeken waar 

water, strand en/of bergen en zon de ingrediënten zijn, terwijl hier 

de mussen van het dak vielen van de hitte. In ons 

woonzorgcentrum hebben we dit ook duidelijk geweten en 

gevoeld. Extra drinken en verkoelen zonder teveel inspanningen 

was de boodschap. De lekkere dagelijkse verfrissingen als extra 

verwennerij waren meer dan welkom. 

Vanaf maandag 3 september varen we weer op volle koers en 

verwelkomen we voor de laatste maal onze jonge buren van het 

centrum Ganspoel uit Huldenberg. Vanaf volgend schooljaar, 

opstartend in september 2019 zullen we hier op het terrein grote 

bulldozers en vrachtwagens verwelkomen die dan de volgende 18 

maanden hier het mooie weer zullen maken.  

Veel leesgenot. 

Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke 

Een woordje van Eddy 

September 

2018 

 Moet je horen! 
 

 . Ter Meerens Parlement 

 Dinsdag 4 september 

 om 14u30 in het 

 opleidingscentrum 

  

 . Noteer nu al in je 

 agenda: zondag 18 

 november, 

 familiebrunch tussen 

 8u en 11u in Ter 

 Meeren. Opbrengst 

 voor de aankoop van 

 een belevenistafel 

  Uitnodiging met 

 inschrijving volgt 

  

 

  
 

Nieuwsbrief Ter Meeren 

Welkom ! 
 

We verwelkomen in ons huis als nieuwe bewoner: 

 Bertha Parton op woning 6 

 Emiel Goossens op woning 3 

 Georgette Vanderperren op woning 3 

 Josephine Luyten op woning 7 

 

Welkom ook aan  

Anke Cott, zorgkundige op woning 1-2 

Vanessa Desmet, zorgkundige op woning 3-4 

Lieve Verreth, zorgkundige op woning 5-6 

  

  

 Afscheid 

We willen ons oprecht medeleven betuigen aan de 

familie en vrienden van  

Juliette Stockmans, w 3 

Maria Crabbé, w 1 

Yvonne Maes, w 7 

            

http://www.termeeren.be/
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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: Verkiezingen 14/10 

 

 

 

Op 14 oktober 2018 zijn het gemeentelijke en provinciale 

verkiezingen. Woonzorgcentrum Ter Meeren benadrukt het belang 

van inspraak, participatie en integratie. Vanuit die visie willen wij 

iedereen maximaal de kans geven om te gaan stemmen in oktober 

2018. We hoopten om in Ter Meeren zelf een kiesbureau te kunnen 

inrichten, maar dit zal nog niet voor deze verkiezingen zijn. Wel willen 

we er mee voor zorgen dat wie wil stemmen, ook kan gaan 

stemmen.  

Via deze weg informeren we u alvast over de stemmogelijkheden en 

welke documenten daarvoor nodig zijn.  

 

1. U wil graag zelf gaan stemmen 

Iedereen van 18 jaar en ouder mag zijn stem uitbrengen. Ook 

mensen met dementie die duidelijk kunnen aangeven op welke partij 

zij willen stemmen, kunnen deelnemen.  

Om u als bewoner de mogelijkheid te geven om zelf te gaan 

stemmen,  vragen wij de familie om ondersteuning te bieden. Voor 

diegenen waarbij familie niet kan meegaan en gedomicilieerd zijn  in 

Neerijse, voorziet Ter Meeren vervoer door een medewerker naar het 

kiesbureau in Neerijse.  Wie owv rolstoelgebruik speciaal vervoer 

nodig heeft, kan ook ondersteuning krijgen vanuit Ter Meeren.  

De voorzitter van het stembureau bepaalt of er een begeleider mee 

mag in het hokje en wie dit is (begeleider,  medewerker van het 

bureau of de voorzitter zelf). 

 

2. U wenst te stemmen met een volmacht 

Indien u wenst te stemmen, maar om bepaalde redenen niet tot in 

het stembureau kan gaan, kan u een volmacht verlenen. Hiermee 

kan u uw stem toch laten uitbrengen, door een door u gekozen 

persoon. Er zijn drie voorwaarden om een volmacht kan geven:  

1. De persoon aan wie u de volmacht geeft, moet kunnen 

stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u mag stemmen.  

2. U kan volmacht geven aan 1 andere kiezer  

3. Elke kiezer kan maar 1 volmacht krijgen.  

 

Wat moet u juist doen om een volmacht te geven:  

1. Vul het volmacht formulier in. Dit moet getekend worden 

door zowel u als de persoon aan wie u volmacht geeft.  

2. Vraag een medisch attest aan uw huisarts dat aangeeft dat 

u niet naar het stembureau kan gaan.  

3. De persoon aan wie u volmacht geeft, gaat stemmen in het 

stembureau dat op uw oproepingsbrief staat en geeft het 

medisch attest en volmacht formulier af aan de voorzitter 

van het stembureau.  

4. De volmacht krijger moet ook gaan stemmen in het 

stemlokaal dat op zijn oproepingsbrief vermeld staat voor 

zijn eigen stem.  

 

3. U kiest om niet te gaan stemmen 

Wanneer u ervoor kiest om niet te gaan stemmen, hebt u een 

medisch attest nodig van uw huisarts. Op de woningen worden de 

kiesbrieven en de medische attesten verzameld en doorgestuurd. 

http://www.woonzorgnet-dijleland.be/


   

Zondag 15 april van 14u tot 18u 

Kort samengevat  

 

1. Zelf gaan stemmen  2. Volmacht geven  3. Niet gaan stemmen  

 Oproepingsbrief 

 Identiteitskaart 

 Doorgeven indien u 

ondersteuning nodig 

heeft vanuit Ter 

Meeren 

 

 Oproepingsbrief van uzelf 

+ aan wie u volmacht 

geeft  

 Medisch attest  

 Volmacht formulier door 

beide ondertekend  

 Oproepingsbrief 

 Medisch attest 

 

 

Wat doet Ter Meeren? 

 Wij overleggen met de gemeente Huldenberg om de verkiezingsdag voor bewoners van 

Ter Meeren zo vlot mogelijk te laten verlopen 

 Op maandag 24 september wordt er een demomoment georganiseerd  om te oefenen 

op stemcomputers 

 Wij informeren bewoners in september 2018 over het politieke landschap in Huldenberg 

en de belangen voor senioren 

 Wij stellen een medewerker en vervoer beschikbaar op de dag van de verkiezingen voor 

wie in Neerijse gedomicilieerd is en niet mee kan met familie.  

 

Wij wensen u veel succes en een goede stemming.  

 

We stellen aan u voor: Tovertafel - Belevingstafel 

 

Weten jullie nog? Bij de start van het feestjaar ’30 jaar Ter Meeren’ kondigden we allerlei 

activiteiten aan en ook acties om over te kunnen gaan tot de aankoop van een tovertafel. 

Een tovertafel brengt mensen met een speciale zorgbehoefte in beweging, door middel 

van interactieve lichtprojecties. Deze tafel werd speciaal ontwikkeld voor mensen die niet 

meer kunnen deelnemen aan reguliere activiteiten. En we kunnen goed nieuws melden! 

Dank zij de gulle sponsors en acties die geld in het laadje brachten (tombola op Ter Meeren 

Feest, opbrengst drankverkoop koers, …)zijn we aan het juiste bedrag van 7100€ geraakt. 

De bestelling is dus geplaatst en vanaf eind augustus zal de tovertafel een roterende plaats 

krijgen in de kleine bij-livings van woningen 3-6. Bedankt aan iedereen die zijn steentje 

bijdroeg om dit mogelijk te maken.  

 

Maar we geven nog niet op. Naast een tovertafel,  

bestaat er ook nog een belevenistafel.  

De programma’s op deze tafel werden ontwikkeld in  

samenwerking met specialisten uit de zorg.  

De software maakt de BelevenisTafel veelzijdig,  

met toepassingen voor alle doelgroepen binnen  

woonzorgcentra.  

Stip alvast zondag 18 november aan in de agenda.  

Dan doen we de eerste actie om aan 10.000€ te  

geraken om deze veelzijdige multimedia computer  

tafel te kunnen aankopen. We organiseren die dag  

een brunch voor bewoners, familie, medewerkers,  

sympathisanten en iedereen die zin heeft om deel  

te nemen. Meer info volgt.  

Ook giften voor deze tafel zijn welkom! 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFkvPxgtvcAhVDhRoKHQAoCfYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dementie-winkel.nl/beleveniskoffer&psig=AOvVaw3UHcGdj2giRa18gXuVBX7Q&ust=1533733953206837


 

Zaterdag 1 Cafetaria met Martine E, Martine V, Lisette 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 2 Cafetaria met Magda, Jules, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 3 Brei- en kaartatelier 10u Cafetaria 

Dinsdag 4 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Ter Meerens Parlement 

Avondactiviteit: uitstap Leuven kermis 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u30 

16u30 

Inkomhal 

Cafetaria 

Opleidingsc. 

Leuven 

Woensdag 5 Cafetaria met Philip, Bert, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 6 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 7 Ijssalon 14u30 Cafetaria 

Zaterdag 8 Cafetaria met Maurice, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 9 Cafetaria met Diane, Magda, Jules 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 10 Brei- en kaartatelier 10u Cafetaria 

Dinsdag 11 Zit-turnen 

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 12 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose, Lea 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 13 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 14    

Zaterdag 15 Cafetaria met Martine E, Martine V, Sonia 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 16 Cafetaria met Magda, Jules, Bert 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 17 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetariaµ 

Cafetaria 

Dinsdag 18 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woensdag 19 Cafetaria met Philip, Bert, Myriam 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 20 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 21 Brillenbus Namiddag Cafetaria 

Zaterdag 22 Cafetaria met Hilde, Myriam, Lisette 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 23 Cafetaria met Diane, Cornelis, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 24 Brei- en kaartatelier 

Demomoment verkiezingen 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

10u – 12u 

14u 

Cafetaria 

Inkomhal 

Cafetaria 

Dinsdag 25 Zit-turnen 

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 26 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose, Lea 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 27 Brei- en kaartatelier 

Oldtimers op de parking 

Muziekatelier 

10u 

14u30 

14u 

Cafetaria  

Parking 

Cafetaria 

Vrijdag 28 Filmnamiddag 14u Cafetaria 

Zaterdag 29 Cafetaria met Martine E, Martine V, Sonia 14u – 17u Cafetaria 

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

Overkoepelende activiteiten september 2018 

 

 

 


