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Beste bewoners, 

Wanneer we eerstdaags onze terrassen opnieuw lenteklaar maken 

met de terrasmeubelen, weten we dat de winter achter ons ligt. Grote 

bloemen, kleine bloemen, klimmers, hangers en kruipers, in volle grond 

rond de terrassen of in potten en bakken her en der gaan de buurt 

hier heel wat kleur geven.  

Het zomeruur zorgt op zijn beurt er dan weer voor dat we kunnen 

genieten van lange lichtrijke dagen die ons allemaal goed gezind 

stemmen.  

Hopelijk kunnen onze buren aan de overkant van onze kustlijn ook 

gaan genieten van deze mooie lenteperiode. Momenteel is de  

Brexitsoap een steeds terugkerend refrein zoals FC De Kampioenen 

ook constant op ons teeveescherm te zien zijn.  Iedereen is benieuwd 

en ook wel voorbereid op totale chaos die de nieuwe vooropgestelde 

datum van 12 april met zich zal meebrengen. 

Dichter bij huis zullen jullie wel een déjà vu hebben van mei ‘68 met 

onze jeugd die iedere donderdag van zich laat horen onder de term 

‘klimaatspijbelaars’.  Een belangrijk debat komt op gang en zal bij de 

komende parlementsverkiezingen van 26 mei 2019 een hoog 

genoteerd programmapunt zijn bij de verschillende partijen. 

We hadden graag in WZC Ter Meeren een kiesbureau geïnstalleerd, 

maar hebben hier spijtig genoeg geen positief antwoord op 

gekregen. Toch vinden we het belangrijk dat ook jullie stem kan 

worden uitgebracht. Tijdens het volgend Ter Meerens Parlement wordt 

dit samen met jullie opgenomen. 

Hebben jullie al gemerkt dat heel wat zorgverleners die jullie hier 

omringen, bruisen van energie? Wel dankzij verschillende initiatieven 

onder de noemer ‘Energiek de zomer in’ worden er heel wat 

ondersteunende activiteiten opgezet om onze energie een sterke 

impuls te geven. Zo gaan we om de 14 dagen een grote 

groepswandeling maken, hebben heel wat zorgverleners een 

stappenteller op zak en beogen om dagelijks hun 10.000 stappen te 

zetten, hebben chocola en snoep plaats geruimd voor fruit, fietsen ze 

op de hometrainer onder jullie aanmoedigingen verschillende 

kilometers bij elkaar, … 

Wij zijn klaar voor de lente en nodigen jullie graag uit om met ons mee 

op pad te gaan, ieder op zijn eigen ritme en met veel goesting. 

 

Veel leesgenot,  

Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke 

 

Een woordje van Eddy 

April 

2019 

 Moet je horen! 
 

 . Modeshow woensdag 

 3 april  

 . Ter Meerens Parlement 

   op 26 april  om 10u30 

 in het 

 opleidingscentrum 

 Dr Segaert geeft info 

 over dementie 

 

 . De nieuwe schilderijen 

 in de inkomhal horen 

 bij een initiatief van de 

 gemeente 

 ‘Kunstenroute’. Hier en 

 op diverse andere 

 plaatsen in de 

 gemeente stellen 

 kunstenaars hun 

 werken tentoon.  

 

. Kruisweg op vrijdag 19 

april en Paasviering op 

zaterdag 20 april (die 

dag geen cafetaria 

  

 

  

  

  

 

  
 

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:  

laatstejaarsstudenten huisartsenopleiding 
 

Gedurende de maanden maart en april komen er wekelijks 3e master 

studenten geneeskunde een week stage lopen in WZC Ter Meeren. 

Hieronder een paar verslagen van hen waar we allen fier op mogen zijn. 

 

‘Deze stage, al was het kort, heeft in vele opzichten mijn ogen geopend. 

Door een weekje het reilen en zeilen van dit woonzorgcentrum te kunnen 

observeren en actief te kunnen participeren in de zorg, is mijn beeld van 

woonzorgcentra sterk veranderd. Ik zie geen faciliteit waar mensen de 

laatste fase van hun leven doorbrengen, maar eerder een bloeiende 

gemeenschap waar bewoners en zorgverleners genieten van samenzijn 

en zorg voor elkaar. Voor velen is dit een einde van eenzaamheid angst 

en familiale belasting. Met mijn eigen ogen heb ik kunnen observeren 

hoe ze een thuis maken van hun woning, waar de gangen en kamers 

zich vullen met gelach en vriendschap. Een speciale vermelding 

verdienden de zorgverleners, stuk voor stuk geëngageerde mensen die 

steeds met een lach klaarstonden om mijn collega arts student en mij de 

kneepjes van hun vak te tonen. Voor hen en de bewoners dan ook veel 

dank voor deze leerrijke ervaring en het inzicht in hun wereld. Als huisarts 

zal ik deze ervaringen met me meedragen en mocht de kans zich 

voordoen, spring ik met plezier even binnen om te genieten van de 

gezellige atmosfeer die hier heerst. Bedankt voor de aangename stage! 

PS: ze zoeken nog veel jong personeel, dus aan mijn leeftijdsgenoten 

zorgverleners zou ik het zeker willen aanraden!’ 

GD, maart 2019 

 

‘Ik kan terugblikken op een zeer aangename week die de 

verwachtingen die ik had over ouderenzorg gezwind overtroffen heeft. 

Ter Meeren is een woonzorgcentrum met een visie die breed gedragen 

wordt door een team dat iedere dag opnieuw het beste van zichzelf 

geeft. Ik ben heel erg onder de indruk van de inzet, toewijdingen warmte 

waarmee zorgkundigen, verpleegkundigen, maaltijdbegeleiders, 

kinesitherapeuten, ergotherapeuten, maar ook de directie en niet in het 

minst de vrijwilligers voor de bewoners zorgen en op deze manier de 

mensen een neiuwe thuis bezorgen. De motivatie van de medewerkers is 

ook gebleken uit het enthousiasme waarmee mijn collega stagiair en ik 

door iedereen ontvangen zijn en de passie waarmee ze over hun werk 

vertelden. Mijn appreciatie voor jullie inzet is enorm.  

Het observeren van de goede samenwerking met de huisartsen 

verbonden aan het woonzorgcentrum heeft mij bovendien gemotiveerd 

om me hier zelf in de toekomst als huisarts voor te engageren.  

Ik ben zeer dankbaar voor deze ervaring die zonder enige twijfel een 

verrijking was, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.’ 

DP, maart 2019 

http://www.woonzorgnet-dijleland.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwilzqz0sZ_hAhUkxIUKHSboAJEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.standaard.be/cnt/dmf20190226_04210205&psig=AOvVaw10XH16xGOYUYyRFgFsurd1&ust=1553675319349110


   

Welkom ! 

 

We verwelkomen in ons huis als nieuwe 

bewoner: 

Simonne Sterckx in woning 1 

Elza Vrebos in woning 5 

Andre Decoster in woning 5 

Florentine Delestine in woning 5 

  

Welkom ook aan  

Sandra Van Espen, ontbijtbegeleiding w 1-2 

Bettina Scutenaire, zorgkundige w 3-4 

Martine Ronsmans, verpleegkundige w 7-8 

Afscheid 

We willen ons oprecht medeleven 

betuigen aan de familie en vrienden 

van  

Maria Nowe, w 5 

Ovied Standaert, w 6 

Jean Servaes, w 5 

In de kijker: Quiz namiddag én quiz avond op 26 april 

 

WZC Ter Meeren presenteert 2 quiz momenten 

VRIJDAG 26 APRIL 2019 

Cafetaria Ter Meeren 

Bingo Quiz 
Test je streek kennis a.d.h.v. foto’s die geprojecteerd worden op groot scherm 

Van 14u tot 16u, gratis voor bewoners 

 

Ter Meeren K’wisted 
Test je algemene kennis tijdens onze gezellige quiz en geniet van een drankje & 

versnaperingen 

Welkom vanaf 19u - start quiz 19u30 

 
Ploegen max. 5 deelnemers: inschrijving €5/persoon (ter plaatse te betalen) 

Inschrijvingen met groepsnaam via Katrien Philips: woonleefkundige@termeeren.be 

Uiterste inschrijfdatum 24 april 2019 

De opbrengst van deze quiz gaat integraal naar de aankoop van een 

multimediatafel 

 

mailto:woonleefkundige@termeeren.be


Maandag 1 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 2 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Eucharistieviering 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u30 

Inkomhal 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 3 Cafetaria met Philip, Magda, Jules 

Modeshow Myriam Confectie 

14u – 17u 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Donderdag 4 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 5 Crea-activiteit samen met 6de lj De Bolster 14u Cafetaria 

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

Zondag 7 Cafetaria met Diane, Cornelis, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 8 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 9 Zit-turnen  

Avondactiviteit: Bakharingen 

10u30 – 11u15 

17u 

Cafetaria 

Woningen 

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 Dansvoorstelling “Er was eens dans” 14u Cafetaria  

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

Zondag 14 Cafetaria met Bert, Magda, Jules 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 Magda, Jules, Philip 

Paaseitjes rapen 

14u – 17u 

14u 

Cafetaria 

Woningen 

Donderdag 18 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 19 Kruisweg 14u30 Cafetaria 

Zaterdag 20 Paasviering 14u30 Cafetaria 

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

Maandag 22 Cafetaria met Magda, Jules, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Dinsdag 23 Hindernissenparcours kine 10u30 Cafetaria 

Woensdag 24 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose, Bert 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 25 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 26 Bingoquiz  

Ter Meeren K’Wisted 

14u 

19u30 

Cafetaria 

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  

Eucharistieviering 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u30 

Inkomhal 

Cafetaria 

Cafetaria 

Overkoepelende activiteiten april 2019 

 

 

 



 


