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Beste bewoners, 

 

We voelen de laatste dagen al de kilte van de herfst  binnen 

sluimeren. Het licht wordt al vroeger aangestoken. Hier en daar 
durft  er al eens iemand de verwarming wat opendraaien. De 

dekentjes zijn proper gewassen en liggen in handbereik om 

gezellig ’s avonds onder weg te dompelen. Ja, het was een zomer 
die we niet snel zullen vergeten. Maar de prachtige kleuren die er 

nu aankomen stemmen ons ook wel goedgezind. Bovenal was het 

een prachtjaar dat  nu letterlijk en figuurlijk zijn vruchten afwerpt. 
Lekkere trossen druiven uit  de lokale serres, appelen en peren o zo 

groot en zoet van smaak. Ieder seizoen brengt zo zijn heerlijke 
deugden met zich mee.  

Naast de deugden worden we ook weer alert  gemaakt om zuinig 

om te springen met energie, want er gaan maar even 6 van de 7 
kerncentrales t ijdelijk dicht. Gelukkig hebben we zaklampen in 

voorraad en verwarmen we ons met gas.   

Zondag 14 oktober 2018 wordt weer een drukke dag voor de 

polit iek. We gaan weer met z’n allen stemmen voor een nieuw 

gemeentebestuur en provincieraad. Ter Meeren hecht veel belang 
aan inspraak, en besteedt zorg aan part icipatie en 

maatschappelijke integrat ie van ouderen. Vanuit  die visie wordt 

alles in het werk gezet om jou als bewoner maximaal de kans te 
bieden zelf actief deel te nemen aan het democratische proces 

en de verkiezingen. 

Zo hebben we samen met de gemeente op maandag 24 

september jou kennis laten maken met het elektronisch stemmen 

en organiseren we de dag van de verkiezing aangepast 
(bus)vervoer en begeleiding voor de bewoners die niet samen met 

hun familie kunnen gaan stemmen.   

De voorzitter van een stembureau bepaalt of er een iemand mee 
mag achter het gordijnt je van het stemhokje. Die helpende hand 

kan dan een familielid, een begeleider of een aangestelde van 
het kiesbureau zelf zijn. 

Zolang je kan en zelf ook wilt  gaan st emmen, zolang je kan 

aangeven welke part ij of polit icus jouw voorkeur geniet, moet dat 
zo probleemloos mogelijk verlopen. Daar zetten we als zorgende 

en maatschappelijk betrokken organisat ie graag op in. 

 

Oktober 

2018 

 Moet je horen! 
 

 . Ter Meerens Parlement 

 Dinsdag 2 okt ober 

 om 14u30 in het  
 opleidingscentrum 

  

 . Vrijdag 12 okt ober is 

 het  dierendag in 

 samenwerking met 6e 
 leerjaar van 

 basisschool De Bolst er. 
 Iedereen welkom in 

 de cafet aria vanaf 

 13u30 om allerlei 
 dieren t e aaien 

 

. Zat erdag 20 okt ober 

seniorenfeest  in 

Huldenberg. 
Inschrijvingen via 

animatie 
 

 . Kat rien Steurs, 

 medewerker cent rum 

 voor dagverzorging 

 werd de t rotse mama 
 van Mirre 
 

Nieuwsbrief Ter Meeren 

http://www.termeeren.be/


 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
     

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Colofon 

 
Maandelijkse 

nieuwsbrief 

WZC Ter Meeren 
 

 

Werkten mee aan 
dit  krantje:  

 
- Eddy Devolder 

- Hilde Depuydt  

- Katrien Philips 
- Ingrid Boogaerts 

 
 

 

Wil je reageren op 
een art ikel of 

meewerken aan 

de volgende 
edit ie? 

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 

  
 

 

 

Net als in je brievenbus thuis dest ijds zullen verschillende part ijen hier 

ook pamfletten en kaart jes verspreiden om jouw stem trachten 
binnen te halen. Sommige kandidaten voor de komende 

verkiezingen gaan hier zeer ver in en vragen je om via volmacht 

formulieren, die mee verzonden of gegeven worden, voor hen te 
stemmen. Ter Meeren wil hier melden dat we ons volledig neutraal 

willen gedragen. We steunen deze methodes niet en willen je alert  
maken dat niemand je kan dwingen tot het geven van een 

volmacht. Dit  is een beslissing die je zelf neemt en ook aan wie je 

deze doorgeeft. 
We zouden het een gemiste kans vinden indien we niet maximaal 

zouden inzetten om jou de  mogelijkheid te geven je stem uit  te 

brengen, en er zo duidelijk als burger bij te horen.  
 

Veel leesgenot. 

Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke 

Afscheid 

We willen ons oprecht medeleven betuigen aan de 

familie en vrienden van  

Virginia, Juliette Jochems, w 6 

  

 

Beukennootjes, paddenstoelen 
Dwarrelblaadjes, rood en geel 

Lekkere noten en kastanjes 

Vind je in de herfst  heel veel 
Maar ook mist  en hagelbuien 

Regenvlagen, hondenweer 
Doe je paraplu dan open 

En geen druppel raakt je meer 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzscbJxdrdAhVOLBoKHRirA_cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.travelvalley.nl/algemeen/vijf-redenen-om-in-de-herfst-op-vakantie-te-gaan&psig=AOvVaw363xdmNiSVuEepqbZ8ugMd&ust=1538115664468645
http://www.woonzorgnet-dijleland.be/


   

Welkom ! 
 

We verwelkomen in ons huis als nieuwe bewoner: 

 

 Victor Van Craen op woning 6 
 

Welkom ook aan  
  

 Jarno David, logist iek medewerker in de vlinderploeg 

 

Zondag 15 april van 14u tot 18u 

Op maandag 19 november 2018 start  de seniorenweek. Naar aanleiding hiervan geven we op 

zondag 18 november graag het startschot met een brunch. De opbrengst van deze brunch 
gaat naar de aankoop van een BelevenisTafel (info hierover in de Nieuwsbrief van september).  

De brunch is uiteraard een gezellige start van de dag met al je genodigden.  
 

We nodigen jullie dan ook graag uit  om op zondag 18 november 2018, tussen 8u en 11u, 

samen te komen brunchen in WZC Ter Meeren. We stellen onze cafetaria die dag open voor 
een gezellig brunchbuffet. Deze brunch is grat is voor bewoners, voor anderen (familieleden, 

bezoekers van het CDV,  medewerkers, buurtbewoners, vrijwilligers,…) vragen we 15 euro, voor 

kinderen tot en met 12 jaar vragen we 10 euro. Betaling gebeurt ter plaatse de dag zelf. 
 

Wie graag mee komt brunchen kan inschrijven voor 9 november bij de dienst animatie. 
Dit  kan door je naam door te geven aan het onthaal of bij Katrien Philips. 

Kom je niet alleen, dan krijgen we graag onderstaande gegevens 

 
Naam bewoner: ……………………………….. (gratis) 

Volwassenen:            ……personen (x15 euro) 
Kinderen (t .e.m. 12j): …...personen (x10 euro) 

 

Trommel dus je vrienden en familie bijeen en kom samen ontbijten. 
 

Tot dan! 

Katrien, in naam van de werkgroep fest iviteiten. 

In de kijker: brunch op zondag 18 november 
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Maandag 1 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 2 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Ter Meerens Parlement 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u30 

Inkomhal 

Cafetaria 

Opleidingsc. 

Woensdag 3 Cafetaria met Philip, Magda, Jules 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 4 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 5 Herfststukjes maken 14u  Cafetaria 

Zaterdag 6 Cafetaria met Maurice, Lea, Ronny 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 7 Cafetaria met Magda, Jules, Ronny 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 8 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 9 Zit-turnen 

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 10 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose, Lea 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 11 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 12 Dierendag 14u Cafetaria 

Zaterdag 13 Cafetaria met Martine E, Martine V, Sonia 14u – 17u Cafetaria 

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

Maandag 15 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 16 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

Inkomhal 

Cafetaria 

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

Donderdag 18 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 19 Petanque en Hoger-Lager 14u30 Cafetaria 

Zaterdag 20 Cafetaria met Ronny en Maurice 

Seniorenfeest 

14u – 17u 

12u30 

Cafetaria 

Huldenberg 

Zondag 21 Cafetaria met Bert, Magda, Jules 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 22 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 23 Zit-turnen 10u30 – 11u15 Cafetaria 

Woensdag 24 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose, Lea 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 25 Brei- en kaartatelier 

Eucharistieviering 

10u 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 26 Koffie- en chocomelknamiddag 14u30 Cafetaria 

Zaterdag 27 Cafetaria met Martine E, Martine V, Sonia 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 28 Cafetaria met Diane, Magda, Jules 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 29 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 30 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woensdag 31 Cafetaria met Philip, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Overkoepelende activiteiten oktober 2018 

 

 

 


