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Beste bewoners, 

Kunnen jullie nog volgen? Wat gebeurt er daar buiten toch? Iedere 

donderdag zien we de jonge generatie op straat komen voor de al 

bekende klimaatmars. Tegelijkertijd kregen wij al serieuze lentekriebels 

met niet te begrijpen temperaturen en zonovergoten dagen.  

80 jaar geleden speelden jullie waarschijnlijk in de sneeuw in de 

maand februari en werd de kachel goed opengezet om het lekker 

warm te krijgen. Op de stoof stonden de spruiten of rode kool warm 

om samen met een lekker stuk spek naar binnen te spelen. En wat zien 

we vandaag? Wandelende, goedgemutste mensen, spelende 

kinderen in T-shirt die nadien een lekker ijsje zitten te likken op een 

bank in de zon.        

 

Zijn er nog wel seizoenen hoor ik dan eens in de wandelgangen. Hoe 

komt dit toch? Ja, het is fijn te genieten van zo een vroegtijdig 

voorjaar maar we vragen ons tegelijk toch af van waar dit alles zo 

komt. Is dit nog normaal? Wordt de toekomst van onze kinderen en 

kleinkinderen niet bedreigd vanuit het milieu en klimaat waar wij veel 

meer zorg zouden moeten voor gaan dragen. 

In Ter Meeren gaan we toch alvast de koe de bel ombinden en ons 

beste beentje voorzetten. We doen dit niet alleen, we gaan dit samen 

doen. We hebben Peter Claeys, verantwoordelijke technische dienst, 

tot duurzaamheidscoach geridderd. Hij zal de komende maanden 

samen met de medewerkers, vrijwilligers en jullie allen een mooi 

parcours uitstippelen om onze afvalberg kleiner te laten worden. Hoe? 

Door te recycleren zoals elke goede huisvader en huismoeder dit 

doen. Peter gaat enkele infosessies verzorgen en het materiaal 

aanreiken zodat plastiek in de roze zak terecht komt en niet meer bij 

restafval. 

Peter heeft nog een tweede ridderlijke titel binnen Ter Meeren als 

mobicoach waar hij ons allen tracht aan te zetten tot meer bewegen. 

Het fietsenpark van Ter Meeren wil hij meer uitbreiden en om de 14 

dagen op donderdagnamiddag staat er een mooie begeleide 

wandeling op het programma. Iedereen is hier van harte welkom om 

samen een 7-tal kilometer te stappen. 

Voor jullie wordt er op het terrein van Ter Meeren een kleiner 

terugkerend parcours uitgestippeld waar we jullie graag voor 

uitnodigen. Mekaar onder een mooie blauwe hemel mogen 

ontmoeten, ondersteund  met vogelgefluit op de achtergrond is de 

alom gekende warmte van Ter Meeren. 

 

Veel leesgenot, Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke 

 

Een woordje van Eddy 

Maart 

2019 

 Moet je horen! 
 

 . Ter Meerens Parlement 

   op 22 maart  om 

 10u30 in het 

 opleidingscentrum 

 Dr Segaert geeft info 

 over allerlei 

 ouderdomskwaaltjes 

 

 . In maart willen we 

 onze vrijwilligers graag 

 bedanken voor hun 

 belangeloze inzet. 

 Daarom nodigen we 

 hen op vrijdag 29 

 maart uit voor een 

 feestelijke namiddag.  
  

 

  

  

  

 

  
 

Nieuwsbrief Ter Meeren 

http://www.termeeren.be/
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fdsshonksoftbal.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2FDSS_Vrijwilligers.jpg%3Ffit%3D960%252C540&imgrefurl=http%3A%2F%2Fdsshonksoftbal.nl%2Fgezocht-vrijwilligers%2F&docid=2ck3AGp5g2IG0M&tbnid=4PQsN91D9xLnkM%3A&vet=1&w=960&h=540&bih=977&biw=1920&ved=2ahUKEwjkz_2Ku9ngAhWEzIUKHW7-BoUQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

 

 

 

Welkom ! 

 

We verwelkomen in ons huis als nieuwe bewoner: 

Flora Vonckx op woning 2 

Simonne Sterckx op woning 1  

  

Welkom ook aan Alain Liegois, chauffeur en logistiek 

medewerker dagverzorginscentrum 

Laura Theyssens, zorgkundige w 5-6 

We stellen aan u voor: 

De Lente 

 
Nog niet lang geleden de sneeuw tot aan de deur en nu al volop 

lente in het land. Ook Gertrude wordt er vrolijk van en stuurt haar lieve 

woorden rond. 

 

Zaterdagmorgen 

Goeie Morgen, 

Bedankt lieve verzorgsters voor uw goed humeur en uw blije glimlach. 

Die maken mijn dag goed. Bedankt ook voor het verzorgen van mijn 

houten been. Bedankt ook voor het ontbijt en het lekker potje thee. 

Heeft dat elk oudje in Vlaanderen? Of zitten er bejaarden in een koud 

appartement, die de sneeuw die ik zo mooi vind, misschien 

vervloeken, omdat ze nu geen boodschappen durven te doen. 

Durven wij dan klagen? Nee, wij zijn tevreden in ons goed tehuis, waar 

wij verwend worden.  

Bedankt Heer, voor zo’n leven 

Mankepoot Gertrude 

 

 

Afscheid 

We willen ons oprecht medeleven betuigen aan de 

familie en vrienden van  

Rosa Devroye, DVC 

Jeanne Winnepenninckx, w 2 

Simonne Verheyden, w 1 

Germaine Vandoren, w 5 

http://www.woonzorgnet-dijleland.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYzsv_u9ngAhUBz4UKHQSlAt4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.betuwefotograaf.nl/portfolio-items/lente/&psig=AOvVaw00LZUrrGjLGSOqbWwQ-9mM&ust=1551272850206971
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE3ZnavNngAhVSzoUKHUfMB9YQjRx6BAgBEAU&url=https://nieuws.meteovista.be/een-weekje-lente-en-daarna/&psig=AOvVaw00LZUrrGjLGSOqbWwQ-9mM&ust=1551272850206971


   
In de kijker: Juniorenkoers Neerijse 

De wielerwedstrijd van vorig jaar zindert nog na… Er waren veel toeschouwers en iedereen 

was tevreden. De opzet van de koers was geslaagd! Het is dan ook vanzelfsprekend dat de 

initiatiefnemers opnieuw de handen uit de mouwen steken en met volle overtuiging opnieuw 

de Grote Prijs De Kroon organiseren in samenwerking met Cycling Vlaanderen. Meer nog, de 

VZW Ijsewiel werd onder de doopvond gehouden. Ook dit jaar zijn er verschillende lokale 

renners die aan WZC Ter Meeren maar al te graag voor de overwinning zullen strijden. De 

toeschouwers kunnen er de wedstrijd live op een groot scherm volgen en een drankje 

nuttigen. Opnieuw is er een extra bergprijs van €125 die op de beklimming van de 

Kleinwaverstraat wordt verdeeld. De toeschouwers kunnen er aan de plaatselijke toog de 

spanning doorspoelen. In de Kroon staat BBQ op het menu.  

De aankomststreep van de Grote Prijs de Kroon wordt, voor het tweede jaar op rij aan Ter 

Meeren getrokken, de ideale gelegenheid voor een buurtfeest samen met familie en 

vrienden!  

 Volg de koers vanop de eerste rij. Aankomststreep aan Ter Meeren met doorgang 

van 7 ronden! 

 Op groot scherm LIVE de beklimmingen van de Kleinwaverstraat volgen. 

 De cafetaria is open en een extra drankstand van brouwerij De Kroon is buiten 

opgesteld. Zo hoef je niets van de koers te missen.  

 Kinderanimatie waaronder spelen in maxi-formaat, springkasteel 

 IJskraam nIce! 

 Frietkraam vanaf 16u.  

Een feestelijke sportieve namiddag kondigt zich aan. NEERIJSE  FEEST !     

 

 

Buurtfeest & Grote Prijs De Kroon 
 

Zondag 31 maart van 15u tot 18u 

Op en rond het domein van WZC Ter Meeren 



Vrijdag 1 Uitstap Afrikamuseum 13u  Tervuren 

Zaterdag 2 Cafetaria met Martine E, Martine V, Sonia 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 3 Cafetaria met Magda, Jules, Diane 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 4 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 5 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Eucharistieviering 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u30 

Inkomhal 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 6 Cafetaria met Philip, Bert, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 7 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 8 Petanque en Hoger-Lager 14u30 Cafetaria 

Zaterdag 9 Cafetaria met Maurice, Philip, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 10 Cafetaria met Bert, Magda, Jules 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 11 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 12 Zit-turnen  10u30 – 11u15 Cafetaria 

Woensdag 13 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose, Lea 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 14 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 15 Activiteit rond “duurzaamheid”  14u Cafetaria 

Zaterdag 16 Cafetaria met Martine E, Martine V, Sonia 14u – 17u Cafetaria 

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

Maandag 18 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 19 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Eucharistieviering 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u30 

Inkomhal 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 20 Cafetaria met Philip, Magda, Jules 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 21 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 22 Ter Meerens Parlement 

Crea en gebak met leerlingen van Don 

Bosco Groenveld 

10u30 

 

14u 

Opleidingsc. 

 

Cafetaria 

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

Zondag 24 Cafetaria met Diane, Cornelis, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 25 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Dinsdag 26 Zit-turnen  10u30 – 11u15 Cafetaria 

Woensdag 27 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose, Maurice 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 28 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 29    

Zaterdag 30 Cafetaria met Martine E, Martine V, Sonia 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 31 Cafetaria met Magda, Jules, Ronny 

Juniorenkoers met aankomst aan TM 

14u – 17u 

15u – 17u30 

Cafetaria 

Parking  

Overkoepelende activiteiten maart 2019 

 

 

 



 


