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Beste bewoners, 

De maand november is een maand om herinneringen op te roepen 

en dankbaar te zijn voor de mooie momenten die we iedere dag 

mogen beleven.  Terug blikken naar momenten waar we intens 

geluk en tevredenheid voelden in het bijzijn van onze dierbaren. 

Dierbaren die we nu nog rond ons hebben, maar ook dierbaren die 

we verloren en waarvoor we dat plaatsje in ons hart hebben 

vrijgehouden.  

November zet de deur van de winter al op een kier. Nachtvorst aan 

de grond, sjaals en wanten, winterbanden, open haard of het lekker 

geknetter van een houtkachel, de gezellige binnenwarmte bij een 

lekkere tas koffie en taart of een gezonde warme tas soep, om maar 

een kleine opsomming te maken van de terug in het dagelijks leven 

springende momenten in deze tijd van het jaar. Ook tegelijk het 

moment om al uit te kijken naar de komende vakantieperiode. Voor 

de ene kan dit een spannende wintervakantie zijn, terwijl er anderen 

al sterk uitkijken naar de opstart van een warme zomer . 

De medewerkers worden deze maand uitgenodigd om ook eens stil 

te staan bij zichzelf en aan zelfreflectie te doen waarbij ze de 

gekende kerncompetenties van leren, zorgen en respect iedere 

dag opnieuw inzetten om onze gedragen visie om te zetten in een 

warme ontmoeting met jou. 

Samen met jou, de vrijwilligers en medewerkers die je dagelijks 

omringen gaan we de volgende jaren heel wat zichtbare 

veranderingen tegemoet. De afbraak van het oud gedeelte, waar 

momenteel de administratieve diensten zich in bevinden, zal niet 

meer voor 2019 zijn. Hier is de tijdslijn verschoven naar voorjaar 2020, 

om dan aansluitend op te starten met de vernieuwbouw die we 

toch graag eind 2021 zouden willen in gebruik nemen. We houden 

je vanaf nu maandelijks op de hoogte 

 

Veel leesgenot, Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke 

Een woordje van Eddy 

November 

2019 

Woonzorgcentrum Ter Meeren 
Wolfshaegen 186, 3040 NEERIJSE 

info@termeeren.be 

016/47 13 51 

www.termeeren.be 

 Moet je horen! 
 

 

. Ter Meerens 

Parlement, vrijdag 22 

november om 10u30 in 

het opleidingscentrum 

  

 

. De tovertafel hangt 

 deze maand op 

 woning 5. Wie deze 

 graag wil gebruiken, 

 kan de 

 afstandsbediening 

 vragen aan de 

 medewerkers van de 

 woning.  
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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 

  

 

 

 

Wij stellen aan u voor : de brillenbus 

 De brillenbus is ondertussen toch wel een vaste waarde in huis. 

Op vrijdag 29 november komt optieker Sarah met koffers vol brillen 

naar Ter Meeren. Zo is er zeker een ruime keuze aan monturen. 

 

Goede oogzorg is belangrijk voor ieder van ons. Een goed zicht is 

noodzakelijk voor veel dagdageijkse activiteiten zoals de krant lezen, 

TV kijken, schrijven,… 

 

Wat kan je verwachten van dit bezoek van de brillenbus? 

De firma “Optic Services” komt langs en biedt u de mogelijkheid aan 

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

en/of uw huidige bril te laten aanpassen. 

 

 Een oogmeting duurt ongeveer 30 minuten en kost 10 euro. Dit 

gebeurt met moderne apparatuur. 

 U kan uw eigen bril laten nakijken 

 U kan uw naam in uw bril laten graveren. Dit kost 5 euro. 

 Na de oogmeting kan u een bril aankopen. Dit is zeker geen 

verplichting, maar geheel vrijblijvend. Er is een ruim assortiment 

aan monturen, waaruit u kan kiezen. 

 Als u een bril gekocht heeft, wordt er een nieuw moment 

afgesproken om de bril te passen. Service na aankoop is gratis 

en vindt ook plaats in Ter Meeren. 

 

Heeft u interesse? Geef dit zeker door op de woning of aan de dienst 

animatie.  

Een bezoek aan de brillenbus gebeurt telkens op afspraak. 

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

bril samen te kiezen. Plan dit bezoek dus al in je agenda in, op vrijdag 

29 november, in de namiddag. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

  

Welkom ! 

 

We verwelkomen in ons huis als nieuwe 

bewoner:  

 Mariette Drijberg op woning 7 

  

 

 

Afscheid 

We willen ons oprecht medeleven 

betuigen aan de familie en 

vrienden van  

Henriette Vandevelde, w 7 

Margriet Degreef, w 5 

In de kijker: Seniorenweek 

Van 18 – 22 november vindt de jaarlijkse  seniorenweek weer plaats. Er staan weer tal van 

activiteiten op het programma in die week!  

Een korte opsomming hiervan: 

 

Maandag 18/11 organiseren we een heuse retromodeshow. Kledij van vroeger wordt 

geshowd door medewerkers, vrijwilligers, … Kom vanaf 14u zeker een kijkje nemen in de 

cafetaria. Nostalgie en plezier verzekerd! 

 

Dinsdag 19/11 houden we in de namiddag een wetenschapsmoment. Planeten, 

sterrenstelsels, en de rest van het heelal passeren de revue. 

 

Woensdag 20/11 live achtergrond muziek in de cafetaria tijdens de namiddag 

 

Vrijdag 22/11 worden we verwend met een muzikaal optreden van “duo JPN band”. Om 

14u komen zij gekende hits live brengen in de cafetaria. Smeer je stem al maar en kom 

gerust mee zingen.  

Bedankt lieve mensen van Ter Meeren. 

Bedankt voor wat jullie voor mij en mijn 

gezin gedaan hebben.  

Car wash, spaghetti avond, ongelofelijk 

wat jullie doen voor anderen. ‘Waaraan 

heb ik dat verdiend’, is de vraag die ik 

me vaak gesteld heb.  

Ter Meeren zit in mijn hart en jullie steun 

maakt de moeilijke tijd wat 

draagbaarder. 

1000x dank 

Agnes, Piotr, Angelika, Gabriela, Hanna, 

Tomasz 



 

 

Overkoepelende activiteiten november 2019 

 

 

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

Zaterdag 2 
Cafetaria met Magda, Jules, Ronny 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 3 Cafetaria met Diane, Bert, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 4 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 5 Zit-turnen  10u30 – 11u15 Cafetaria 

Woensdag 6 Winkelkar 

Cafetaria met Jose, Bert, Myriam 

Voormiddag 

14u – 17u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Donderdag 7 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 8 Natuurdocumentaire 14u Cafetaria 

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

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

Maandag 11 Cafetaria met Magda, Jules, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Dinsdag 12 Bibliotheek 

Zit-turnen 

Eucharistieviering 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u30 

Inkomhal 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 13 Cafetaria met Myriam, Magda, Jules 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 14 Brei- en kaartatelier 

Optreden “Duo Adentro” 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 15 Brusselse wafels 14u Cafetaria 

Zaterdag 16 Cafetaria met Hilde, Lisette, Myriam 14u – 17u Cafetaria 

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

Maandag 18 Brei- en kaartatelier 

Retromodeshow 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 19 Zit-turnen  

Wetenschapsvoorstelling 

10u30 – 11u15 

14u 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 20 Winkelkar 

Cafetaria met Jose, Philip, Lea 

Voormiddag 

14u – 17u 

Woningen 

Cafetaria 

Donderdag 21 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 22 Ter Meerens parlement 

Optreden “Duo JPN band”  

10u30  

14u 

Opleidingsc. 

Cafetaria 

Zaterdag 23 
Cafetaria met Philip, Lea, Myriam 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 24 Cafetaria met Magda, Jules, Ronny 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 25 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 26 Bibliotheek 

Zit-turnen 

Eucharistieviering 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u30 

Inkomhal 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 27 Cafetaria met Philip, Bert, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 28 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 29 Brillenbus Namiddag Cafetaria 

Zaterdag 30 
Cafetaria met Myriam, Magda, Jules 14u – 17u Cafetaria 

 

 


