
      

Woonzorgcentrum Ter Meeren 
Wolfshaegen 186, 3040 NEERIJSE 

info@termeeren.be 

016/47 13 51 

www.termeeren.be 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste bewoners, 

Het is moeilijk om deze maand niets over de verkiezingen te vertellen. 

Maar de media staat er bol van, dus ga ik het hier niet opnieuw over 

de partijen hebben die nu allen sterk kleur bekennen over alle thema’s 

die ertoe doen. Van klimaat over identiteit tot koopkracht, onderwijs 

en migratie. Het wordt wikken en wegen wanneer we straks ons 

bolletje toekennen. 

Het gele bolletje hoog aan de horizon daarentegen, heeft al aardig 

zijn werk gedaan en ons al heel wat mooie zomerse dagen 

opgeleverd in april. Het doet toch iets met een mens die mooie 

kleurrijke zachte dagen die we al hebben mogen beleven en die er 

nog staan aan te komen. Mei is trouwens de kleurrijkste maand van 

allen. Alles staat groen en in bloei. Toch is er tegelijkertijd nood aan 

hemelwater en veel, want de grond is kurkdroog en ons 

leidingwatervoorraad slinkt met rasse schreden. Maar hier hopen we 

met z’n allen dat er dat maar goed uitvalt tijdens de nacht. Overdag 

willen we buiten komen, wandelen en kuieren, samen zitten op de 

bank aan de vijver of aan de petanquebaan. Mekaar opzoeken is 

toch zo een deugddoener. Vergeet je bij het mooie weer niet goed in 

te smeren of tijdig de schaduw op te zoeken. Een zonneslag kan ook 

al in mei, dus wees er op voorbereid. 

Heb je al gemerkt dat onze ploeg van de technische dienst druk in de 

weer is? In de voormalige leefruimte van woning 8 zijn de breek en 

kapwerken opgestart.  Hier willen we tijdelijk onderdak gaan bieden 

aan het kapsalon en brasserie/cafetaria gedurende de volgende 2 

jaar. Dit in afwachting van de mooie realisatie van de nieuwbouw.  

De bouwmeester, werfopzichter of gewoon gezonde nieuwgierige die 

in ieder van ons toch wat schuilt zal de komende maanden hier toch 

al het één en het ander zien veranderen zonder dat de grote 

hamerslag tegen het oud gebouw valt. Dit wordt een grote belevenis 

voor het najaar.  

Veel leesgenot, Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke 

 

 

Een woordje van Eddy 

Mei 

2019 

 Moet je horen! 
 

 .Babyboom bij 

 medewerkers in TM 

   - Ivar, zoontje van 

 Katrien Mutton, 

 maaltijdbegeleidster 

 en animatie 

  - Raf, zoontje van Han 

 Horemans, 

 zorgkundige w 3-4 

  - Selen, dochtertje van 

 Elif Can, 

 beleidsmedewerker 

 WZND 

  - Nisha, dochtertje van 

  Dr. Satya Buggenhout 

   
  Proficiat met al dit 

 gezinsgeluk! 

  

 . Ter Meerens Parlement 

   Op vrijdag 17 mei om 

 10u30 in het 

 opleidingscentrum, 1e 

 verdiep oude bouw 

  

 
 

  

 

  

  

  

 

  
 

Nieuwsbrief Ter Meeren 

Ook dit jaar stappen we mee op 

zaterdag of zondag 18 en 19 mei 

ten voordele van kom op tegen 

kanker. Kan je niet mee stappen, 

maar wil je de medewerkers 

steunen, aan het onthaal zijn er 

heel wat gadgets te koop! 

http://www.termeeren.be/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid4pzvoOvhAhWE34UKHe_uDCIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.leuven.be/agenda/e/levensloop-leuven-2019-24u-in-beweging-tegen-kanke/da2343fe-8f9c-4aa7-b202-8347c7f9fe2c&psig=AOvVaw36BnY-1jAlVQJy4zevaBse&ust=1556282122560165


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: brillenbus 

 
 

Velen kennen het concept van de brillenbus ondertussen al. Er komt niet 

letterlijk een bus vol brillen, maar optieker Sarah komt met koffers vol 

naar Ter Meeren zodat er een zeer ruime keuze is aan monturen. 

Oogzorg is erg belangrijk voor ieder van ons. Denk maar aan de vele 

dagelijkse activiteiten waar een goed zicht een noodzakelijke 

voorwaarde is: lezen, schrijven, TV kijken …  

 

Wat kan je verwachten? 

Het is de firma “Optic Services” die langskomt en u de mogelijkheid 

biedt om een oogmeting te laten uitvoeren, een nieuwe bril aan te 

kopen en/of uw huidige bril te laten aanpassen.  

 Met moderne apparatuur worden de ogen gemeten. Deze meting 

neemt ongeveer 30 minuten in beslag en kost 10€ 

 U kan uw eigen bril laten nakijken en ook uw naam er in laten 

graveren is mogelijk (graveren = 5€) 

 Na de meting heeft u de kans om een bril aan te kopen. Maar dit is 

geen verplichting, het is volledig vrijblijvend. U kan kiezen uit een ruim 

assortiment monturen.  

 Wanneer u een bril gekocht heeft, wordt er een nieuwe afspraak 

gemaakt om uw bril te passen. Service na aankoop van een bril is 

gratis en vindt ook plaats in Ter Meeren. 

 

Heeft u interesse, geef dit dan zeker door aan de woonzorgcoördinator 

of de dienst animatie. 

Wij raden de aanwezigheid van een familielid aan. Het is fijner om 

samen te kiezen. Plan dit bezoek dus al in je agenda op vrijdag 24 mei 

in de namiddag.  

 

 

NIEUW 
 

Vanaf woensdag 8/5/2019 vind je mij elke woensdag tussen 14u30 en 

15u30 in de cafetaria van Ter Meeren. Heb je een vraag, een 

suggestie, zin in een babbel, … kom langs ik sta je graag te woord. 

Ingrid Boogaerts 

Sociaal assistente Ter Meeren. 

 

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=2ahUKEwjkjeu8icrhAhUPz4UKHd1gBIIQjRx6BAgBEAU&url=http://hfkieldrecht.be/brillen-bus-op-bezoek/&psig=AOvVaw34RyVIu1pcljkrVSeYr_ar&ust=1555141944048426


   

Welkom ! 

 

We verwelkomen in ons huis als nieuwe 

bewoner:  

 Mireille Roels in woning 6 

 Germaine Vandenbosch in woning 7 

 Hugo Delangaye in woning 5 

 Victorine Wouters in woning 5 

Welkom ook aan Mia Van Damme en Stefanier 

De Wit, vrijwilligers maaltijdbegeleiding w 7-8

  

Afscheid 

We willen ons oprecht medeleven 

betuigen aan de familie en vrienden 

van Joannes Van Meerbeeck, w 7 

Elza Vrebos, w 5 

Andre Decoster, w 5 

In de kijker: verkiezingen 26 mei 

De eerstvolgende verkiezingen vallen op 26 mei 2019. Vlamingen van 18 jaar en ouder stemmen 

dan voor het Europese, het federale en het Vlaams parlement. Dus, er is één verkiezingsdag, die 

dag vinden er meerdere verkiezingen plaats.  

België is een federale staat met Gemeenschappen en Gewesten. Daardoor stemmen we niet 

enkel op lokaal (oktober 2018), maar ook op Belgisch (federaal) en op Vlaams (regionaal) niveau.  

België is lid van de Europese Unie, ook zij houden verkiezingen voor het Europees Parlement. In 

totaal kan je op 3 niveaus een stem uitbrengen tijdens de komende verkiezingen: 

1. Europese verkiezingen 

 Europees Parlement 

2. Federale verkiezingen 

 Kamer van Volksvertegenwoordigers 

3. Regionale verkiezingen 

 Vlaams Parlement 

 Waals Parlement 

 Brussels Hoofdstedelijk Parlement 

 Parlement van de Franstalige Gemeenschap 

 Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 
 
We hechten niet alleen veel belang aan inspraak binnen de eigen organisatie, maar dragen ook 

zorg voor de maatschappelijke integratie van elkeen.  

Via deze weg informeren we u alvast over de stemmogelijkheden en welke documenten 

daarvoor nodig zijn.  

 

1. Zelf gaan stemmen  2. Volmacht geven  3. Niet gaan stemmen  

 Oproepingsbrief 

 Identiteitskaart 

 Doorgeven indien u 

ondersteuning nodig 

heeft vanuit Ter 

Meeren 

 

 Oproepingsbrief van uzelf 

+ aan wie u volmacht 

geeft  

 Medisch attest  

 Volmacht formulier door 

beide ondertekend  

 Oproepingsbrief 

 Medisch attest 

 

 

Om u als bewoner de mogelijkheid te geven om zelf te gaan stemmen,  vragen wij de familie om 

ondersteuning te bieden. Voor diegenen waarbij familie niet kan meegaan en gedomicilieerd zijn  

in Neerijse, voorziet Ter Meeren vervoer door een medewerker naar het kiesbureau in Neerijse.  

Wie owv rolstoelgebruik speciaal vervoer nodig heeft, kan ook ondersteuning krijgen vanuit Ter 

Meeren. Laat dit dan vooraf weten aan Katrien Philips.  

De voorzitter van het stembureau bepaalt of er een begeleider mee mag in het hokje en wie dit is 

(begeleider,  medewerker van het bureau of de voorzitter zelf). 

  

https://www.watwat.be/politiek/waarom-hebben-wij-verschillende-regeringen


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

Donderdag 2 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 3 Komische film 14u Cafetaria 

Zaterdag 4 Cafetaria met Lea, Ronny 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 5 Cafetaria met Bert, Magda, Jules 

Uitstap orgelnamiddag Ottenburg 

14u – 17u 

15u30 

Cafetaria 

“de Linde” 

Maandag 6 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 7 Zit-turnen  10u30 – 11u15 Cafetaria 

Woensdag 8 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose, Lea 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 9 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 10 Crea en gebak met leerlingen Don Bosco  14u Cafetaria 

Zaterdag 11 Cafetaria met Martine E, Martine V, Sonia 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 12 Cafetaria met Diane, Cornelis, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 13 Brei- en kaartatelier 

Moederdagactiviteit: verwennamiddag 

met fotoshoot 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 14 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Eucharistieviering 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u30 

Inkomhal 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 15 Cafetaria met Magda, Jules, Philip 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 16 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 17 Petanque en Hoger Lager 14u Cafetaria 

Zaterdag 18 Cafetaria met Hilde, Myriam en Lisette 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 19 Cafetaria met Magda, Jules, Ronny 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 20 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 21 Zit-turnen  10u30 – 11u15 Cafetaria 

Woensdag 22 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose, Bert 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 23 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 24 Brillenbus Namiddag Zaaltje DVC 

Zaterdag 25 Cafetaria met Martine E, Martine V, Sonia 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 26 Cafetaria met Diane, Magda, Jules 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 27 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 28 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Eucharistieviering 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u30 

Inkomhal 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 29 Cafetaria met Lea, Philip, Bert 14u – 17u Cafetaria 

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

Vrijdag 31 Muziek-DVD 14u Cafetaria 

Overkoepelende activiteiten mei 2019 

 

 

 




