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Beste bewoners, 

 

Het is al puffen en zuchten geblazen met de hoge temperaturen die 

we al hebben mogen optekenen. Tja we vragen ieder jaar goed op 

tijd naar een mooie zomer, maar de geleidelijkheid die we hierbij heel 

graag zien met mooi droog weer overdag en ’s nachts wat sappige 

regen voor boer en tuinder, is een zeldzaamheid. Hittegolven en dan 

de onweders die nadien hier en daar de nodige schade berokkenen 

worden eerder de tendens. Jullie hebben ondertussen ook al de 

mooie initiatieven kunnen nuttigen die we bij zulk een warm weer 

afkondigen. Waterijsjes, frisse watermeloen, heerlijke afkoelende 

voetbadjes, Sangria en de mooie mannenbenen die nu zichtbaar 

worden onder de korte broeken. Ons rustig houden tijdens deze 

warmtedagen kan bij het beluisteren van klassieke tot jazzmuziek. Voor 

ieders oor wat wils. 

Jullie gaan ook heel wat jong volk de revue zien passeren, die de 

vertrouwde zorgverleners komen ondersteunen, zodat deze zelf 

beurtelings hun welverdiende vakantie kunnen aanvatten. Jonge 

mensen die benieuwd zijn naar jullie verhaal, nieuwsgierig naar een 

tijd die voor hen ver weg ligt voor hun geboorte om samen met jullie 

een mooi vakantieparcours af te leggen. 

Kim Clijsters is ondertussen al enkele jaren niet meer zo permanent 

aanwezig op teevee, maar de tennisliefhebbers onder jullie kunnen 

hun hartje ophalen met het Wimbledontornooi. De Eddy Merckx-fans 

van destijds onder jullie kunnen gedurende 3 weken de Tour de 

France volgen. 

Ben je niet zo voor deze sportieve reportages dan nodigen we mekaar 

toch gewoon uit om even in de tuin te wandelen of bij de vijver of de 

kleine terrasjes her en der lekker te vertoeven bij een fris glas en een 

goede babbel. Ik ben fan en zal jullie hier ongetwijfeld met regelmaat 

tegen het lijf lopen en dan klinken we erop.  

Tot dan! 

 

Veel leesgenot, Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke 

 

 

Een woordje van Eddy 

Juli 

2019 

 Moet je horen! 
 

 

 

.Valérie Dupong, 

nachtverpleegkundige 

werd de trotse mama 

van zoontje Mila.  

 Proficiat! 

  

 . De tovertafel hangt 

 deze maand op 

 woning 5. Wie deze 

 graag wil gebruiken, 

 kan de 

 afstandsbediening 

 vragen aan de 

 medewerkers van de 

 woning.  

 
 

  

 

  

  

  

 

  
 

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 

  

 

 

 

In de kijker: De tovertafel 

Onlangs kwamen geïnteresseerde mantelzorgers samen om te kijken 

wat de mogelijkheden zijn als je op bezoek komt in het 

woonzorgcentrum. Ook de werking van de tovertafel werd getoond en 

uitgelegd. Op vraag van de aanwezigen zal telkens in de nieuwsbrief 

gemeld worden waar de tovertafel hangt. Dit is alternerend op 

woningen 3, 4, 5 en 6. Uiteraard kan je vanuit de andere woningen 

langs gaan als je graag de tovertafel wilt gebruiken.  

Best vooraf afspreken met de medewerkers van de woning wanneer 

het best past. 

 

Een helder moment, een herinnering die opdoemt, een onverwacht 

grapje. Het zijn geluksmomenten voor mensen met dementie. In de 

latere fasen kunnen mensen met dementie in hun schulp kruipen en 

lijden aan apathie. De Tovertafel Original doorbreekt apathie op een 

vernieuwende en effectieve manier door mensen met dementie en 

iedereen om hen heen uit te nodigen om samen te spelen met mooie, 

interactieve lichtprojecties. Wat blijkt? Je bent nooit te oud om te 

spelen! 

  

De Tovertafel is een kastje dat aan het plafond wordt gehangen, 

boven een tafel. In het kastje zitten onder andere een hoge kwaliteit 

beamer, infraroodsensoren, een luidspreker en een processor waarmee 

de interactieve spellen op tafel worden geprojecteerd. Met een druk 

op de knop kan het spelen beginnen. Hieronder een greep uit het 

aanbod van spellen.  

 

 Door een ‘windvlaag’ is de hele tafel 

bedekt met bladeren. Veeg de bladeren 

van tafel, zelfstandig of met elkaar: vele 

handen maken licht werk! 

Het spel Bladeren nodigt de spelers uit om 

grote hand- en armbewegingen te maken. 

Het spel roept herinneringen op aan het 

tuinpad van vroeger. Het wegvegen van de 

blaadjes is voor de ouderen een natuurlijke 

handeling die haast als vanzelf komt. 

Lieveheersbeestjes tussen de bladeren 

trekken de aandacht steeds weer terug 

naar het spel. 

 

Samen meezingen met liedjes uit de 

kindertijd van de bewoners. 

Mensen die niet meer zo goed kunnen 

praten, kunnen vaak nog wel zingen of 

neuriën. Kies met de afstandsbediening 

zelf een liedje uit of laat de 

platenspeler automatisch een leuk 

nummer voor je selecteren. Het spel 

activeert de spelers en vult de ruimte 

meteen met een vrolijke sfeer en 

stimuleert sociale interactie 

 

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


   

Welkom ! 

 

We verwelkomen in ons huis als nieuwe bewoner:  

 Annie Haesendonck op woning 3 

 Colette Poels op woning 7 

 Andrea Decoster op woning 7 

 Jules Vandezande op woning 8 

 Raymond Festraets op woning 3 

 

Welkom ook aan  

Jelisa Ferré, zorgkundige op w 1-2 

Camille Destrebecq, vrijwilligster activiteiten 

Laure Tack, vrijwilligster activiteiten 

Walter De Becker, vrijwilliger chauffeur DVC 

Afscheid 

We willen ons oprecht medeleven 

betuigen aan de familie en vrienden 

van  

 

Jeanine Philips, w 3 

Emmanuel Vande Kerkhove, w 7 

Denise Depuydt, w 6 

Victor Van Craen, w 6 

Emiel Van Humbeeck, w 3 

Wij stellen aan u voor: O’Lijf en Zapatta Shoes 

Vrijdag 5 juli van 14u tot 16u in de cafetaria 

Zapatta Shoes 

 

Wij, Griet en Elke, hebben de eer u een 

ruim gamma kwaliteitsschoenen,  

-sandalen en -pantoffels aan voordelige 

prijzen voor te stellen in uw rusthuis, 

residentie, dienstencentrum, serviceflat, 

andere instelling of tijdens een 

seniorennamiddag. Door onze 

jarenlange ervaring in een residentie als 

animator kennen wij maar al te goed de 

problematiek van de iets moeilijkere 

voeten zoals: hamertenen, windels, 

steunzolen, oedeem, enz.….en bieden 

daar een aangepast gamma voor aan. 

Wij brengen onze ganse stock mee tot bij 

u op locatie. 

 

O’Lijf, dat is comfortabel ondergoed 

en nachtmode voor ouderen en 

mensen die verzorging nodig 

hebben. 

 

O’Lijf, dat zijn wij, Ilse en Greet, twee 

mensen met jarenlange ervaring in 

de zorgsector. 

 

O’Lijf komt langs met een service op 

maat. Een garantie voor een 

comfortabel gevoel 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiOjrzv3oHjAhVhMewKHcOaDTgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.intersko.nl/comfortschoenen-dames&psig=AOvVaw2FWnDQQHgIhj-mW73x6Q27&ust=1561452683483150


 

Maandag 1 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 2 Zit-turnen  

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 3 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose en Bert 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 4 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 5 Zapatta shoes en O’Lijf  14u – 16u Cafetaria 

Zaterdag 6 Cafetaria met Lea, Martine V en Sonia 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 7 Cafetaria met Myriam, Hilde en Lisette 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 8 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 9 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Ijskar 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

Namiddag 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woningen 

Woensdag 10 Cafetaria met Philip, Magda en Jules 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 11 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 12 Zomerquiz 14u30 Cafetaria 

Zaterdag 13 Cafetaria met Lea, Philip en Maurice 14u – 17u Cafetaria 

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

Maandag 15 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 16 Zit-turnen  

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 17 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Jose en Lea 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 18 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 19 Petanque en Hoger Lager 14u Cafetaria 

Zaterdag 20 Cafetaria met Maurice, Martine V en Sonia 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 21 Cafetaria met Cornelis, Diane en Lea 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 22 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 23 Bibliotheek 

Zit-turnen  

Ijskar 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

Namiddag 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woningen 

Woensdag 24 Cafetaria met Philip, Myriam en Lea 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 25 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 26 Franse chansons 14u Cafetaria 

Zaterdag 27 Cafetaria met Magda, Jules en Martine V 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 28 Cafetaria met Magda, Jules en Diane 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 29 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 30 Zit-turnen  

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 31 Winkelkar 

Cafetaria met Philip, Bert, Lea 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Overkoepelende activiteiten juli 2019 

 

 

 


