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Beste bewoners, 

We zeggen de laatste jaren toch wel terecht dat de seizoenen van 

nu niet meer zijn zoals deze van toen. Wat een zachte maand 

november ligt er nu achter ons. Zacht, gemoedelijk betrokken en met 

een heerlijke familiewarmte. Dit hebben we deze maand in Ter 

Meeren mogen ervaren tijdens de overheerlijke en druk bezochte 

brunch. De meezingers gebracht door genietbare artiesten tijdens 

het free podium waren de kers op de taart, als afsluiter van de week 

van de derde leeftijd. 

Nu maken we ons op voor de komst van de Sint en zijn gevolg om 

dan de huizen mooi onder te dompelen in een gezellige Kerstsfeer.  

Dit zal de korte dagen van december gezellig inkleuren. Iedereen 

kijkt wel uit naar een mooie koude doch geen natte winter. Als het 

dan toch even met een verlanglijstje mag, graag een witte Kerst met 

de vuile dooi ’s nachts zodat we overdag hier geen last van hebben. 

Spekgladde wegen trachten we ook te bannen zodat het verkeer in 

Vlaanderen niet plots stil komt te vallen. 

De aankoop dit jaar van de tovertafel was een schot in de roos voor 

de gehuisveste ouderen die weggezonken zijn in hun dementie. De 

glimlach die op hun gezicht verschijnt, naast de verschillende 

ongeziene interacties die er plots naar voor komen tussen ouder en 

kind en/of partner, doen iedereen rondom deze oudere persoon met 

dementie met verstomming slaan. Een meer dan geslaagd project 

waar de opgehaalde centen en sponsoring voor ons 30-jarig bestaan 

dankbaar naar toe zijn gegaan. 

We willen dan ook via deze weg de gulle schenkers nogmaals 

hartelijk danken. 

Ons volgend af te vinken project is nu meer dan ooit de 

belevenistafel die voor alle gehuisveste ouderen een enorme 

acitviteitsboost en sociale interactie zal teweegbrengen. Tijdens onze 

Kerstmarkt op zondag 2 december trachten we via mooi 

aangeboden artikelen hier nog een duitje in het zakje te doen. 

Ik schuim alvast naar jaarlijkse traditie de mooie kraampjes af en doe 

me graag te goed aan de lekker aangeboden zoetigheden. Ik hoop 

jullie er allen te mogen begroeten. 

 

Veel leesgenot. 

Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke 

Een woordje van Eddy 

December 

2018 

 Moet je horen! 
 

 . Ter Meerens Parlement 

   donderdag 27/12 om 

 14u30 in het 

 opleidingscentrum 

  

 . Sinterklaas en zwarte 

 Piet komen op 6/12 

 zowel bewoners als 

 medewerkers 

 verwennen met 

 lekkers 

 

  

  

 

  
 

Nieuwsbrief Ter Meeren 
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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 

  

 

 

 

We stellen aan u voor:  

3 generaties aan het werk in TM 

 

 

 

Wisten jullie dat er in huis verschillende families samen aan het werk 

zijn? Deze maand stellen we ‘Papie’ Rene, Nancy, Sven en Jarno aan 

jullie voor.  

Nancy Landrain, zorgkundige op woning 7-8 is zeker geen 

onbekende in Ter Meeren. In 1988 startte ze hier als schoolverlater. Ze 

heeft Ter Meeren dus zien groeien en veranderen.  

Nancy vertelt: In augustus 1988 ben ik begonnen op ‘het gelijkvloers’ 

zoals ze toen zeiden. Er was in het gebouw zelfs nog een zwembad 

aanwezig. Daar deden voordien de kine’s van De Kliniek 

behandelingen in. Na 5 jaar op die afdeling is het toenmalige 

Rusthuis open gegaan. En op die afdelingen, huidige woningen 7 en 

8 ben ik nu al 25 jaar aan het werk. Ik doe mijn werk heel graag. 

Vooral het contact met de bewoners en een praatje maken, 

stemmen me gelukkig. Ik vind ook dat ik veel waardering terug krijg 

van hen. Als ik de klok 30 jaar zou kunnen terug draaien, dan zou ik 

net hetzelfde doen als nu.  

Op woningen 7-8 hebben we een heel tof team. Ik ben trouwens niet 

de enige die hier al 30 j werkt, vele collega’s hebben hun hart aan 

Ter Meeren verloren. Ook ik doe mijn job nog even graag als de 1e 

dag. En het feit dat mijn 2 zonen hier nu ook werken maakt me fier.  

 

Begin 2016 is Sven David, Nancy haar oudste zoon, het logistieke 

team komen versterken. Ook hij doet niet enkel zijn werk graag, maar 

geniet van de sociale contacten.  

 

Vorig jaar leerden we dan Rene kennen, de vader van Nancy. 

Sommigen onder ons kennen hem beter als ‘Papie’. Hij kwam af en 

toe in Ter Meeren op bezoek bij enkele dorpsgenoten. Toen ze op 

een dag een 4e man zochten om te kaarten, is de bal aan het rollen 

gegaan. Hij startte hier met 2 keer per week kaarten en ondertussen 

is Rene een enthousiaste vrijwilliger die nog steeds mee kaart, maar 

ook helpt bij activiteiten en allerhande. En als er niet echt iets 

georganiseerd wordt, dan springt hij gewoon binnen om met 

verschillende bewoners een babbel te komen doen. Een man uit de 

duizend dus.  

 

Enkele maanden geleden vervoegde dan de jongste zoon Jarno het 

team van Ter Meeren. 

Als 18 jarige volgt hij 

misschien ook zijn 

mama op en blijft hij 

hier minstens 30 jaar 

aan het werk. Want zo 

klinkt het bij hem, ik 

doe mijn logistieke 

werk graag en wil hier 

niet meer weg.  

 

Bedankt alle 4 voor dit 

fijne interview. Hopelijk 

allemaal nog lang in 

TM! 

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


   

Welkom ! 
 

We verwelkomen in ons huis als nieuwe 

bewoner: 

 

 Paulette Vanhaelen op woning 4 

 

Welkom ook aan Ann Snijders, 

woonzorgcoördinator op woningen 7-8

  

  

 

Zondag 15 april van 14u tot 18u 

De maand december is een gezellig maand, vol met feesten en extra kerstactiviteiten. 

Hieronder een overzicht zodat dit ingepland kan worden in de agenda’s. 

 

 Kerstmarkt. Kom genieten van de kerstsfeer tijdens de kerstmarkt in de gangen en 

ruimtes van het woonzorgcentrum op zondag 2 december. Dit tussen 13u30 en 17u. Er 

zijn 24 standhouders ingeschreven. Cafetaria doorlopend open.  

 

 Sinterklaas. Op 6 december komt Sinterklaas in de namiddag langs en Zwarte Piet laat 

voor iedereen wat lekkers achter. 

 

 Kerstreceptie. U en uw familie zijn welkom op de kerstreceptie in de woningen. Deze 

vindt plaats op zondag 16 december van 14u tot 17u. Vooraf inschrijven verplicht. 

 

 Leuvense kerstsfeer. Op dinsdag 18 en donderdag 20 december gaan we op uitstap 

naar de kerstmarkt van Leuven. Vertrek om 11u, middagmaal in Leuven en nadien 

bezoek aan de kerstkraampjes op het Ladeuzenplein. Inschrijven via animatie 

 

 Eucharistieviering. De kerstviering gaat door op woensdag 19 december om 14u30 in de 

cafetaria van Ter Meeren. Deze zal opgeluisterd worden door Sylvia Witters, muzikante 

en zangeres. Iedereen welkom om mee te vieren.  

 

 Kerstfanfare en kerstverhalen. Vrijdag 21 december optreden van de koninklijke  fanfare 

De Eendracht van Molenbeek Wersbeek en De Mutes om 14u. Nadien brengt Rita Nijs 

hartverwarmende kerstverhalen. 

 

 Muzikale film. Filmvertoning in de cafetaria van de musical Fidler on The Roof 

 

 

Afscheid 

We willen ons oprecht medeleven betuigen 

aan de familie en vrienden van  

Hermine Vanhuys, w 4 

Maria Rentmeesters, w 2 

Maria Mathys, w 1 

 

 

In de kijker: talrijke extra activiteiten 

https://feenstrarijnlijn.be/cruises/kerst-nieuwjaarscruise-naar-mainz-1/


 

Zaterdag 1 Cafetaria met Ronny, Lea, Maurice 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 2 KERSTMARKT 

Cafetaria met Diane, Cornelis, Magda, Jules, 

Lea 

 

14u – 17u 

 

Cafetaria 

Maandag 3 Brei- en kaartatelier 10u Cafetaria 

Dinsdag 4 Zit-turnen 10u30 – 11u15 Cafetaria 

Woensdag 5 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose, Lea 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 6 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

Sinterklaas en zwarte piet op bezoek 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 7 Crea: winterstukjes maken 14u30 Cafetaria 

Zaterdag 8 Cafetaria met Martine E, Martine V, Sonia 14u – 17u Cafetaria 

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

Maandag 10 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 11 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Eucharistieviering 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u30 

Inkomhal 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 12 Cafetaria met Philip, Bert, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 13 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 14 Filmnamiddag: Fiddler on the roof 14u30 Cafetaria 

Zaterdag 15 Cafetaria met Ronny, Magda, Jules 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 16 Kerstreceptie, GEEN CAFETARIA 14u-17u Woningen 

Maandag 17 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 18 Zit-turnen 

Uitstap kerstmarkt Leuven 

10u30 – 11u15 

11u – 15u 

Cafetaria 

Leuven 

Woensdag 19 Winkelkar 

Eucharistieviering Kerst 

Voormiddag 

14u30 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 20 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

Uitstap kerstmarkt Leuven 

10u 

14u 

11u-15u 

Cafetaria  

Cafetaria 

11u-15u 

Vrijdag 21 Kerstnamiddag: optreden en kerstverhalen 14u  Cafetaria 

Zaterdag 22 Cafetaria met Martine E, Martine V, Sonia 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 23 Cafetaria met Ronny, Magda, Jules 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 24 Brei- en kaartatelier 10u Cafetaria 

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

Woensdag 26 Cafetaria met Philip, Bert, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 27 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

Ter Meerens parlement 

10u 

14u 

14u30 

Cafetaria  

Cafetaria 

Opleidingsc. 

Vrijdag 28 Kerstconcert op DVD 14u  Cafetaria 

Zaterdag 29 Cafetaria met Lisette, Myriam, Hilde 14u – 17u Cafetaria 

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

Maandag 31 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Overkoepelende activiteiten december 2018 

 

 

 


