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Beste bewoners, 

Alweer een jaar voorbij gevlogen. En wat voor een feestelijk jaar. Alles 

stond in het teken van 30 jaar Ter Meeren. Het was genieten. Het is fijn 

te horen hoe dit alles door jullie zo wordt gewaardeerd. Ik hoor met 

regelmaat dat er met een zalige glimlach wordt teruggeblikt naar het 

mooie grote feest, de verschillende eetfestijnen, uitstappen en het 

freepodium. Een dankwoord richting medewerkers en vrijwilligers voor 

hun inzet en enthousiasme om dit alles te realiseren, is hier dan ook 

echt op zijn plaats. De gulle schenkers en sponsors, en opbrengsten 

van allerlei activiteiten leverden ons dan de zeer nuttige en snel 

ingeburgerde Tovertafel. Een tafel waarbij mensen mekaar ontmoeten 

en ondanks de veranderende communicatie bij ouderen met een 

vergevorderd stadium van dementie, hier dan plots toch in interactie 

gaan met een beeld of de omgeving. Mooi, ontroerend, inspirerend 

tegelijk voor familie, mantelzorgers en de brede woonleefomkadering. 

2019 staat ondertussen te blinken op onze nieuwe jaarkalender. Een 

jaar met heel wat uitdagingen en verwachtingen. Tussen de politieke 

verkiezingen en de machtswissels op nationaal en Europees vlak, gaat 

Ter Meeren ook zijn stappen zetten van fysieke verandering. Het 

gebouw vanuit de jaren ’70 dat gestalte gaf aan de Kliniek van 

Neerijse, nadien het Rust- en verzorgingstehuis Ter Meeren en waar nu 

momenteel administratieve diensten zijn in onder gebracht en de 

buren van Ganspoel verblijven,  zal in het najaar worden gesloopt. 

Begin 2020, en dan zijn we al weer een jaartje verder, zal er dan een 

mooie nieuwe vleugel van het woonzorgcentrum Ter Meeren uit de 

grond oprijzen. Dit wordt dan de nieuwe huisvesting voor de bewoners 

die momenteel verblijven in woning 7 en 8. Onze toekomst is 

verzekerd, zeker betreffende infrastructuur.  

Toekomstgericht focussen op personeel is een grotere uitdaging. Vele 

medewerkers zullen de komende jaren hun welverdiende pensioen 

aanvatten. Uitkijken naar vervanging en instroom van warme, 

enthousiaste, geëngageerde medewerkers wordt een dagelijkse 

uitdaging. We gaan sterk moeten inzetten op jongeren, maar moeten 

hen ook helpen voor de toekomst. We moeten hen een kader 

aanreiken waarbinnen ze jullie met de best mogelijke zorg en 

bejegening kunnen omringen in jullie woon- en leefomgeving. Maar 

bovenal moeten we hen ook durven de vrijheid gunnen om het op 

hun eigen manier, inpassend in jullie dagbeleving, waar te maken. 

Ik wens jullie dan ook een geweldig 2019 waar we elkaar graag 

ontmoeten tijdens verschillende mooie, inspirerende en vooral 

memorabele momenten samen met jullie medebewoners, familie, 

medewerkers en vrijwilligers.  

Veel leesgenot, Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke 

Een woordje van Eddy 

Januari 

2019 

 Moet je horen! 
 

 . Ter Meerens Parlement 

   op 18 januari om 

 10u30 in het 

 opleidingscentrum 

  

 . Laaiend enthousiaste 

 reacties na afloop van 

 het Free Podium 

 onlangs:  

  Irène: Schoonste 

 namiddag sinds ik hier 

 woon 

  Lucia: Ik vond het héél 

 plezant 

  Paula, Simonne, Marie-

 Louise, Georgette, 

 Maria: Het was echt 

 heel goed en heel 

 mooi. En we hebben 

 goed gelachen. 

  Francine: Voor 

 herhaling vatbaar.  

  Bedankt aan iedereen 

 die mee op het 

 podium ging of achter 

 de schermen zijn 

 bijdrage leverde! 

 
  

  

  

 

  
 

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 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: Ann Snijders 

Woonzorgcoördinator woningen 7 en 8 

 

 

 

Opgegroeid in Egenhoven in een gezin van 6 kinderen, waar ik de 

enige dochter was. Vader zeer streng en overbezorgd naar zijn enige 

meid, die in het leven ‘haar eigen manneke’ moest kunnen staan en 

dus zeker moest studeren! 

Na de studies voor verpleegkundige in S.T.E.I.L. Leuven nog maar wat 

bijgestudeerd, want het aanbod aan verpleegkundigen was op dat 

moment groter dan de vraag: les geven leek me wel wat!  

Dan volgt de eerste echte ervaring op het werkveld: 3 jaar 

verpleegkundige op een afdeling voor personen met dementie, 

waarna men me vroeg om hoofdverpleegkundige te worden op een 

veel te grote afdeling voor personen met een psychosomatische 

problematiek. 

Zou ik dat doen tot mijn 65 jaar? Niet echt blij met de visie van het 

huis, daarvoor had ik geen verpleging gestudeerd, dan maar zoals 

papa de commerciële sector in: 

 24 jaar aan de verpleging les geven over 

incontinentiemateriaal 

 6.5 jaar in de farmaceutische sector 

 6 maanden terug in het incontinentiemateriaal 

Twee zaken hadden al deze jaren gemeen: ’ouderenzorg’ stond 

centraal en het Woonzorgnet Dijleland met in het bijzonder WZC Ter 

Meeren is bijna een constante doorheen deze  31 jaren commerciële 

verantwoordelijkheid! 

Ondertussen zelf opgroeiende kinderen, kleinkinderen en stilaan krijgt 

het familiegebeuren een belangrijke plaats in mijn leven. 

Daartegenover de files tot in het verre West-Vlaanderen meer dan 

beu en de zin naar een vaste stek in het regio groeit. Tot de vacature 

als woonzorgcoördinator voor woning 7/8 vrij kwam… ja, die kans 

wilde ik absoluut grijpen! 

 

En zie, het is gelukt, ik ben sinds 8 oktober van vorig jaar 

verantwoordelijk voor deze beide woningen! Klaar om met mijn team 

de toekomstige uitdagingen (stijgende zorgbehoevendheid, 

nieuwbouw …) op te nemen! 

Ondertussen net mijn eerste kerstreceptie achter de rug… leuk, 

gezellig, lieve bewoners en zeer vriendelijke families ontmoet! 

 

Heb je zin voor een babbel, spring gerust binnen, mijn deur staat altijd 

open! 

 

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=2ahUKEwjO_LKA1LDfAhVSUBoKHXzgA4cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nieuwjaarswensen.eu/korte-nieuwjaarswensen/&psig=AOvVaw3kOztp0rabQdFKHvTeO44r&ust=1545472521318715


   

Welkom ! 
 

We verwelkomen in ons huis als nieuwe 

bewoner: 

 

 Julia Dekelver op woning 4 

Rosa Vanhollebeke op woning 6 

José Nackaerts op woning 7 

Andrée Simonart op woning 2 

Marie Josee Raedermacker op woning 2

  

  

 

Afscheid 

We willen ons oprecht medeleven betuigen 

aan de familie en vrienden van  

Germaine Sterckx, w 6 

Leontine Ronsmans, w 7 

Albert Van Fraechem, w 4 

In de kijker: audioloog 

Op maandag 14 en dinsdag 15 januari heeft iedereen die wil, de kans om zijn gehoor te 

laten testen door een audioloog. Hieronder de informatie waarom dit éénmalig gratis 

kan. Oorspronkelijk was hun komst in oktober gepland, maar wegens ziekte werd dit 

uitgesteld naar januari. De bewoners die reeds ingeschreven waren in oktober hoeven dit 

niet opnieuw te doen.  

Wij zijn de mobiele zorggroep, we hebben een campagne opgericht “samen tegen 

isolement”. 

Het is van belang om de bewoners en hun familie/bewindvoerders te informeren omtrent 

deze campagne. 

De bedoeling is om gedurende deze campagne een onderzoek van het gehoor van de 

bewoners te verrichten om zo te kunnen bijdragen aan een vermindering van 

eenzaamheid en sociaal isolement bij senioren in woonzorgcentra. 

Uit onderzoek blijkt dat dit toch nog steeds een relatief groot probleem is bij ons in België. 

Bewoners met gehoorproblemen zullen zich sneller gaan isoleren van anderen. 

Het doel van dit onderzoek is om samen oplossingen te zoeken om het dagelijks leven te 

verbeteren, isolement tegen te gaan én de mogelijkheid te bieden gebruik te maken 

van onderhoud van het gehoorapparaat,… 

De gratis controle op het gehoor vindt plaatst in een vertrouwde omgeving, ter voordele 

van de bewoner en gebeurt door middel van gehoormetingen met professionele 

toestellen. 

Deze gehoortest zal plaatsvinden op 14 en 15 januari in WZC Ter Meeren. 

Voor verdere vragen staan we steeds tot uw dienst. 

 

Met vriendelijke groet, 

Melissa Inverno Zaakvoerder Mobiele Zorggroep 

 

Voor wie zich in oktober nog niet ingeschreven had bij animatie, kan zich alsnog 

opgeven. Weldra bezorgen we een overzicht op welke dag en om hoe laat je bij de 

audioloog terecht kan.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1gt-RrMLfAhWBmLQKHet7CPkQjRx6BAgBEAU&url=https://luckz.nl/kerstwensen/nieuwjaarswensen-teksten&psig=AOvVaw1OjubrOKnoIz9mCWNin6Ta&ust=1546080287967352
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwioqPrXrMLfAhWDL1AKHeYDA-MQjRx6BAgBEAU&url=https://gelukkignieuwjaar.org/&psig=AOvVaw1OjubrOKnoIz9mCWNin6Ta&ust=1546080287967352


 

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

Woensdag 2 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Lea, Magda, Jules 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 3 Brei- en kaartatelier 

Feestelijke avond: kaaskroketten en optreden 

Roemeens Orthodox koor “Enoria” 

10u 

 

16u30 

Cafetaria 

 

Cafetaria 

Vrijdag 4 Nieuwjaarsbingo 14u30 Cafetaria 

Zaterdag 5 Cafetaria met Martine E, Martine V, Sonia 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 6 Cafetaria met Bert, Magda, Jules 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 7 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

1ste leerjaar De Bolster zingt voor drie koningen 

10u 

14u 

Namiddag 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woningen 

Dinsdag 8 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Eucharistieviering 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u30 

Inkomhal 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 9 Cafetaria met Philip, Bert, Jose 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 10 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 11 Nieuwjaarsbal 14u30 Cafetaria 

Zaterdag 12 Cafetaria met Lisette, Myriam, Hilde 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 13 Cafetaria met Diane, Cornelis, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 14 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 15 Zit-turnen  10u30 – 11u15 Cafetaria 

Woensdag 16 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose, Lea 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 17 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 18 Fotoreportage: activiteiten Ter Meeren, 2018 14u30 Cafetaria 

Zaterdag 19 Cafetaria met Martine E, Martine V, Sonia 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 20 Cafetaria met Ronny, Magda, Jules 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 21 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

3de en 4de leerjaar de Bolster,Project:”100 jaar” 

10u 

14u 

Namiddag 

Cafetaria 

Cafetaria 

Inkomhal 

Dinsdag 22 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Eucharistieviering 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u30 

Inkomhal 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 23 Cafetaria met Philip, Bert, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 24 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 25    

Zaterdag 26 Cafetaria met Maurice, Philip, Ronny 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 27 Cafetaria met Diane, Magda, Jules 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 28 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 29 Zit-turnen  10u30 – 11u15 Cafetaria 

Woensdag 30 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose, Lea 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 31 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Overkoepelende activiteiten januari 2019 

 

 

 


