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Beste bewoners, 

Waar is de tijd dat we met onze nieuwe kleren de eerste schooldag 

aanvatten? Sommigen uitkijkend naar oude en nieuwe vrienden, de 

vertrouwde of nog te ontdekken nieuwe school(omgeving) en fier 

huiswaarts kerend met een pak te kaften boeken en schriften. 

Anderen slechtgezind dat de vakantie erop zat en de dagen weer 

zittend en niet zo boeiend maar ó zó leerrijk  als voorheen gevuld 

werden. Het was weer wennen en aanpassen voor iedereen. Net 

zoals de verhuis destijds naar WZC Ter Meeren was het voor jou ook 

geen evidentie om in een nieuwe omgeving nieuwe mensen te 

leren kennen. Vriendschappen smeden, leuke babbels uitwisselen 

en je thuis beginnen voelen. 

Bewoners die vooraf al eens op bezoek waren geweest in het 

dagverzorgingscentrum en/of een tijdelijk woonst in kort verblijf 

konden ervaren, waren al vertrouwd met ons centrum. Dit 

vereenvoudigde de overgang naar  permanente huisvesting al wat. 

Misschien wel eens leuk om samen met de familie en kennissen oude 

schoolfoto’s boven te halen. Hoe klein, lief en fijn we toen waren! 

Wat een leuke kleedjes en schorten we toen droegen en de jongens 

in korte broek. Herkennen jullie de vrienden en vriendinnetjes nog 

van destijds? Pure nostalgie! 

September is ook de maand van Leuven kermis, de jaarmarkt en het 

afsluiten van de jaarbeurs die destijds nog in de brouwerij Stella werd 

gehouden. Vroeger een waar festijn voor de proevers onder ons, ik 

incluis. Dat is echter vervlogen tijd, nu valt er enkel te proeven tegen 

betaling. Wie kocht er niet zijn eerste staafmixer, blender, 

keukenrobot en noem maar op? Ik was alleszins fan om aan 

moeders hand mee te gaan en nadien op de molen te gaan zitten 

om de flosh te pakken. Dat was dan een gratis ritje . 

Hier in Ter Meeren gaan we niet de flosh pakken deze maand, maar 

gaan we jullie toch lekker verwennen met allerlei leuke activiteiten 

die weer door enthousiaste medewerkers en vrijwilligers op touw 

worden gezet. Ik ontmoet jullie graag tijdens één van de vele 

onderonsjes. 

 

Veel leesgenot,  

Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke 

 

 

Een woordje van Eddy 

September 

2019 

Woonzorgcentrum Ter Meeren 
Wolfshaegen 186, 3040 NEERIJSE 

info@termeeren.be 

016/47 13 51 

www.termeeren.be 

 Moet je horen! 
 

. Woensdag 4 sept 

modeshow met 

aankoopmogelijkheid 

‘Myriam confectie’ 

 

. Niet vergeten: vrijdag 

13 september 

daguitstap naar Bokrijk 

 

. Ter Meerens 

Parlement, vrijdag 18 

oktober om 10u30 in 

het opleidingscentrum 

 Opgelet gewijzigde 

datum! 

 

. De tovertafel hangt 

 deze maand op 

 woning 6. Wie deze 

 graag wil gebruiken, 

 kan de 

 afstandsbediening 

 vragen aan de 

 medewerkers van de 

 woning.  

 
 

  

 

  

  

  

 

  
 

Dagelijks wordt er in Ter Meeren heel wat gekaart. En 

groot nieuws, vorige maand kon Jef Thijs een Solo Slim 

spelen. Een straffe prestatie! Once in a lifetime. Paulette, 

Werner en Papie zijn de getuigen van dit moment. 

Zin om mee te kaarten? Iedereen welkom op de 

verschillende kaartmomenten.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-1IeWy6DkAhXQUlAKHVzyA5QQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwj-1IeWy6DkAhXQUlAKHVzyA5QQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps://www.redbubble.com/people/the-elements/works/32361140-playing-cards-suits-spades-hearts-diamonds-clubs?p%3Dart-print%26psig%3DAOvVaw2G0dW7Y7AI5HBTd2Kz9jcx%26ust%3D1566910639705947&psig=AOvVaw2G0dW7Y7AI5HBTd2Kz9jcx&ust=1566910639705947
http://www.termeeren.be/
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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:  

Marie José Beersaerts op woning 2 

Hilda Smets op woning 6 

Henriette Van De Velde op woning 7 

 

Wij stellen aan u voor: Mijn rijkgevuld leven 

Je woont al enige tijd in Ter Meeren, of je kwam er net wonen. 

Met een koffer vol levenservaringen, nam je de stap naar een nieuw 

begin. 

Door de tijd heen vergeet je soms wat je hebt beleefd, wat je hebt 

meegemaakt, wat je bereikte in je leven, wie je leerde kennen, van wie 

je afscheid nam, … 

Het is het verhaal van je leven, van ieder van ons. 

Een waardevol verhaal, een verhaal dat jij, samen of alleen kan 

neerschrijven in de map ”MIJN RIJKGEVULD LEVEN”. Een verhaal dat je 

met je familie en/of anderen kan delen. 

Heb je nog geen map en wil je er graag één, kom gerust bij me langs 

of laat het mij weten en ik bezorg  je een map. 

En wil je hier graag samen met iemand aan werken, dan komt een 

vrijwilliger je hierbij ondersteunen.  

 

Ingrid Boogaerts  sociale dienst. 

 

 

Afscheid 

We willen ons oprecht 

medeleven betuigen aan 

de familie en vrienden van  

 

Hilda Slagmolders, w 2 

Rene Leclercq, w 6 

Jan Callewaert, DVC 

Andrea Decoster, w 7 

 

http://www.woonzorgnet-dijleland.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj72JyT0aLkAhWNLVAKHYokD3cQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.kfct.be/nieuws/welkom-bij-kfc-turnhout&psig=AOvVaw04cyUrbVKxiQGt_iIUAAeS&ust=1566980954521950


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In de kijker: Week van de mobiliteit en spaghetti avond 

Spaghetti avond,  
 

Vrijdag 20 september 17u – 21u, cafetaria Ter Meeren 
Ook afhalen mogelijk vanaf 13u 

Inschrijven verplicht. Per maaltijd 12€, betalen ter plaatse 
 

Inschrijvingsstrook spaghetti avond 

Ik …………………………………………………………………………………………….(naam) 

 schrijf in voor de spaghetti avond met …………….. (aantal) personen. Richtuur om te 

komen eten is …………………….. uur 

 schrijf in om ………….. (aantal) maaltijden op te halen rond …………….. uur (tussen 13u-

21u) 

Strook afgeven aan het onthaal TM of mailen naar woonleefkundige@termeeren.be 
 

WZC Keyhof en WZC Ter Meeren 

Samen duurzaam in beweging 

Wie verzamelt er in 

de week van de 

mobiliteit de meeste 

fietskilometers en wint 

de wisselbeker KH/TM 

2019? 

Donderdag 
19 
september 
“dag van de 
lege parking” 
 

Stimuleer 
medewerkers en 
bezoekers om niet 
met de auto naar het 
werk te komen 

Week van de mobiliteit, 16 tot en met 22 september 2019 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2htTysv3jAhUPC-wKHZtDDAwQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://nl.123rf.com/clipart-vectoren/spaghetti.html?imgtype%3D2%26alttext%3D1%26orderby%3D4%26psig%3DAOvVaw2oCxDiH6qfgt8YmQXZW6KG%26ust%3D1565701512712774&psig=AOvVaw2oCxDiH6qfgt8YmQXZW6KG&ust=1565701512712774


 

Overkoepelende activiteiten september 2019 

 

 

 

Zondag 1 Cafetaria met Magda, Jules, Ronny 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 2 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar muziek 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 3 Bibliotheek 

Zit-turnen 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woensdag 4 Modeshow Myriam confectie 

Cafetaria met Philip, Myriam, Hilde 
14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 5 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 6 Natuurdocumentaire 14u Cafetaria 

Zaterdag 7 Cafetaria met Lea, Myriam, Lisette 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 8 Cafetaria met Cornelis, Diane, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 9 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 10 Zit-turnen  

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 11 Winkelkar 

Cafetaria met Jose, Philip, Bert 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 12 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 13 Uitstap Bokrijk  10u30   

Zaterdag 14 Cafetaria met Martine E, Lea, Philip 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 15 Cafetaria met Magda, Jules, Ronny 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 16 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 17 Bibliotheek 

Zit-turnen 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

Inkomhal 

Cafetaria 

Woensdag 18 Cafetaria met Philip, Bert, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 19 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 20 Optreden dansschool Kortenberg 

Spaghetti avond 

14u 

17u - 21u 

Inkomhal 

Cafetaria 

Zaterdag 21 Cafetaria met Lea, Maurice 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 22 Cafetaria met Diane, Magda, Jules 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 23 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 24 Zit-turnen  

Eucharistieviering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 25 Winkelkar 

Cafetaria met Jose, Philip, Lea 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 26 Brei- en kaartatelier 

Ijssalon 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 27 Muziekatelier 14u Cafetaria 

Zaterdag 28 Cafetaria met Myriam, Maurice, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 29 Cafetaria met Bert, Magda, Jules 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 30 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

 


