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Beste bewoners, 

November heeft zich ondertussen al aangemeld. Voor sommigen een 

verschrikkelijk sombere maand, voor anderen dan weer een gezellige 

maand. Die laatste groep gaat in ons woonzorgcentrum de komende 

periode genieten van de merkbaar kortere dagen, de livings en ook 

de daarbuiten gemeenschappelijke ruimten die mooi en warm met 

herfstkleuren worden versierd. De overgordijnen worden ’s avonds 

vroeger dichtgetrokken en het licht wordt al schemerig aangestoken. 

Hoe knus het toch plots kan zijn. Ook de keuken brengt ons hopelijk 

wat lekkerere seizoensgebonden boerenkost. Stevige gerechten met 

zware ingrediënten als kool, spek, erwten, schorseneren, witloof, 

spinazie en spruiten mogen nu zeker niet ontbreken.  

De droge namiddagen zijn dan weer uitnodigend om met een lekker 

fleecedekentje rondom ons de tuin te gaan verkennen en de mooie 

herfstkleuren op te nemen. De neus krijgt een heerlijke vochtige 

intense houtgeur binnen. Eens terug lekker binnen worden jullie zeker 

door de medewerkers getrakteerd op een lekkere warme tas koffie of 

misschien ook wel eens een gloeiende tas chocomelk? Een avant-

premiere hiervan, hebben we met z’n allen hier al mogen genieten 

met onze Barista-namiddag eind oktober. 

November is tevens de maand met de meeste feestdagen, 

Allerheiligen, Allerzielen en Wapenstilstand. Niet meteen erg 

heugelijke feesten maar niettemin feesten om even bij stil te staan  en 

onze dierbare overledenen te herdenken. De jongere generatie plakt 

er graag op 31 oktober een vanuit Engeland en Amerika 

overgewaaid fenomeen, Halloween aan vast. Kinderen verkleden 

zich dan en bellen of kloppen als het donker wordt aan bij huizen in 

de buurt die versierd zijn met pompoenen en lichtjes en roepen ‘trick 

or treat’. Meestal krijgen ze dan wat snoep toebedeeld.  

Vrijdag 2 november doen we traditiegetrouw een mooie 

herdenkkingsviering voor al de bewoners die tussen 1 november 2017 

en 31 oktober 2018  zijn overleden. Familieleden en naasten worden 

nadien uitgenodigd om samen met de huidige bewoners mooie 

herinneringen op te halen bij een lekkere tas koffie met versnapering. 

De personeelsleden en vrienden van ons allen, zullen dan op vrijdag 

23 november hun beste beentje voorzetten om jullie allen, samen met 

jullie familie en/of vrienden een leuke namiddag mee te geven onder 

de vorm van een freepodium. Ik heb hier en daar al geluiden 

opgevangen van mooie en leuke niet te versmaden optredens. 

Dus ik nodig jullie allen uit om hier talrijk aanwezig te zijn. Ik ben alvast 

van de partij. 

Veel leesgenot.  Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke 

Een woordje van Eddy 

November 

2018 

 Moet je horen! 
 

 . Seniorenweek van 19 

 tot 23 november 

  

 . Greet Huysmans werd 

 de trotse granny van 

 Wolf Rosseels 

 

 .  Niet vergeten in te 

 plannen: 

 

  - zo 2/12 kerstmarkt 

 

  - zo 16/12  

 kerstreceptie 

 

  - woe 19/12 

 kerstviering 

  

 

  
 

Nieuwsbrief Ter Meeren 

http://www.termeeren.be/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pompoen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

Gebruikersraad 

 

 

Op maandagavond 19 november is het algemene gebruikersraad in 

de cafetaria van Ter Meeren. Deze start om 19u30. Bewoners, 

familieleden, medewerkers, vrijwilligers, … Iedereen welkom.  

 

De bouwplannen van het woonzorgcentrum worden die avond 

voorgesteld. De ontwerpplannen zijn bijna rond en wie nog niet de 

kans kreeg om deze te zien, krijgt uitleg hierrond.  

 

Verdere vragen of suggesties kunnen die avond zeker besproken 

worden.  

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=2ahUKEwju4YXFraTeAhUQUhoKHTy2DUAQjRx6BAgBEAU&url=https://infragisburgerloket.infrax.be/begraafplaatsen/Mobile/Default.aspx?niscode%3D34025%26BEGRAAFPLAATS%3DLC&psig=AOvVaw0pIi24OURB1s159oGtuOjb&ust=1540651185960637
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjel7-VrqTeAhUHXRoKHW2lBRsQjRx6BAgBEAU&url=http://fieggentrio.blogspot.com/2014/11/betoverend-mooie-paddestoelen.html&psig=AOvVaw0AlKDT5lR5GPWwKXFONPM2&ust=1540652000225948


   

Welkom ! 
 

We verwelkomen in ons huis als nieuwe 

bewoner: 

 

 Maria Delang op woning 1 

 

Joanna Poels op woning 3 

 

 

  

  

 

Zondag 15 april van 14u tot 18u 

Tijdens de seniorenweek staat er weer heel wat op het programma.  

 

Zondag 18/11 start de week met een feestelijke brunch. Inschrijven hiervoor kan nog t.e.m. 9 

november bij Katrien Philips. Meer info hierover las je in de nieuwsbrief van oktober. 

 

Maandag 19/11 komt er een accordeonist optreden. Jos Louckx neemt ons vanaf 14 u mee 

voor een ganse namiddag vol muziek.  

 

Woensdag 21/11 zijn het kinderen van de muziekschool in Huldenberg die muziek in huis halen.  

Tijdens de cafetaria komen zijn tonen wat ze tot nu toe geleerd hebben. Diverse instrumenten 

komen aan bod. Wees dus op tijd in de cafetaria, want om 14u45 moeten de kinderen al terug 

naar huis.  

 

Als kers op de taart is er op vrijdag 23/11 een free podium. Verschillende medewerkers zetten 

de showmuts op en laten hun verborgen talenten zien. Mis dit zeker niet. Het wordt vast een 

namiddag om nooit te vergeten. 

Afscheid 

We willen ons oprecht medeleven betuigen 

aan de familie en vrienden van  

Margriet Ackermans, w 1 

Emiel Goossens, w 3 

 

In de kijker: Seniorenweek 

Zag je de mooie herfstboeketten onlangs in de inkomhal en in de cafetaria ? 

Eind oktober stond er plots een lieve dame aan het onthaal. Ze was net getrouwd en had 

massa’s bloemen in de auto van haar feest. Ze wou hier gaat zo veel mogelijk mensen 

plezier mee doen en ze schonk ons handenvol bloemen. We konden er verschillende 

mooie boeketten mee maken.  

Zo een heel mooi gebaar verdient een grote dank je wel!! 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTqv-Sj6vcAhVGDOwKHSpUAXIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.curieuslonderzeel.be/2017/05/20/21-05-2017-free-podium/&psig=AOvVaw3EUEkVVClwP-vsVhrgb5-P&ust=1532088081810559


 

Donderdag 1 Cafetaria met Lea, Magda, Jules 14u – 17u Cafetaria 

Vrijdag 2 Herdenkingsviering overleden bewoners 14u30 Cafetaria 

Zaterdag 3 Cafetaria met Hilde, Lisette, Myriam 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 4 Cafetaria met Magda, Jules, Ronny 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 5 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 6 Zit-turnen 10u30 – 11u15 Cafetaria 

Woensdag 7 Winkelkar 

Cafetaria met Jose, Philip, Lea 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 8 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 9 Brusselse wafels 14u30 Cafetaria 

Zaterdag 10 Cafetaria met Martine E, Martine V, Sonia 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 11 Cafetaria met Diane, Magda, Jules 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 12 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 13 Bibliotheek 

Zit-turnen 

Muziekatelier 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u 

Inkomhal 

Cafetaria 

Cafetaria 

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

Donderdag 15 Brei- en kaartatelier 

Eucharistieviering 

10u 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 16 Huiskamerorkest  14u Woning 2 

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

Zondag 18 Familiebrunch 

Cafetaria met Diane, Cornelis, Bert 

8u – 11u 

14u – 17u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Maandag 19 Brei- en kaartatelier 

Optreden accordeon 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 20 Zit-turnen 10u30 – 11u15 Cafetaria 

Woensdag 21 Winkelkar 

Cafetaria met Diane, Philip, Lea 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 22 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 23 Free Podium 14u Cafetaria 

Zaterdag 24 Cafetaria met Martine E, Martine V, Sonia 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 25 Cafetaria met Magda, Jules, Ronny 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 26 Het huis in kerstsfeer Hele dag Diverse 

Dinsdag 27 Bibliotheek 

Zit-turnen 

Eucharistieviering 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u30 

Inkomhal 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 28 Modeshow Myriam confectie 

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

Donderdag 29 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 30 Opstellen kerstmarkt Hele dag  

Overkoepelende activiteiten november 2018 

 

 

 


