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Beste bewoner 

 

Februari telt dit jaar een dagje meer. Eindelijk kunnen de jarigen van 29 

februari hun verjaardag nog eens echt op de dag zelf v ieren. Ik heb me 

steeds afgevraagd of deze jarigen hun verjaardag nu buiten het 

schrikkeljaar, op 28 februari of 1 maart zouden vieren. Als je echt een 

doorwinterde levensgenieter bent dan vier je deze het best op zowel 28 

februari als 1 maart . Lekker lang genieten van felicitaties en de 

nodige kussen en cadeautjes die erbij horen. 

We moeten natuurlijk nog wel voorzichtig zijn met al dat kussen. Januari 

de maand die zoals ieder jaar opnieuw de aftrap gaf van een nieuw 

jaar met de daarbij horende kussen en handdrukken heeft een spoor 

achtergelaten. Een spoor waarbij velen onder jullie last hadden van 

luchtwegeninfecties die jullie toch wel enkele dagen serieus parten 

heeft gespeeld. Gelukkig hebben we dit goed weten in te perken, 

dankzij de goede zorg van al de medewerkers. Zij weten als geen ander 

hoe belangrijk het is om een goede handhygiëne te hanteren. Het zijn 

ook deze zorgzame personen die hier iedere dag het beste van zichzelf 

geven om iedere vraag en nood van jou als bewoner zo goed mogelijk 

te beantwoorden en in te vullen. Ze gaan samen met jullie op pad en 

kijken naar situaties en mogelijkheden. We trachten hier steeds samen te 

handelen in de geest van “denken in mogelijkheden”. Dit is niet 

eenvoudig, maar we merken dat wanneer we dit ons echt eigen 

hebben gemaakt, we samen meer bereiken en bovenal ons hier ook 

beter door voelen. Het is dat wat we met jou willen delen.  Het is niet 

altijd evident, maar wanneer we trachten te kijken naar wat er (nog) 

goed gaat en hoe je dat kan versterken, dan ben je op de juiste weg. 

Op deze manier krijgen we met z’n allen meer ruimte en komen we 

samen gemakkelijker tot (alternatieve) oplossingen. Zonder het dan 

verder te benoemen of er van bewust te zijn, hanteren we hier samen 

een werkingsprincipe dat we hoog in het vaandel dragen: integratie en 

participatie om het met moeilijke termen te benoemen. 

Februari heeft ook nog 2 data die serieuse gangmakers zijn die we zeker 

ook in Ter Meeren niet links gaan laten liggen. Zo hebben we 14 februari, 

de dag der geliefden, Sint Valentijn en vieren we op het eind van de 

maand carnaval. Ondertussen weet jij net als je medebewoners dat we 

hier echt goed kunnen vieren en lekker kunnen genieten van 

verschillende lekkernijen die de namiddagen opfleuren. Ik ben dan 

diegene die steeds op de heerlijke geur van dit alles afkomt. Tot 

binnenkort. 

Veel leesgenot,  

Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke 

 

Een woordje van Eddy 

Februari 

2020 

Woonzorgcentrum Ter Meeren 

Wolfshaegen 186, 3040 NEERIJSE 

info@termeeren.be 

016/47 13 51 

www.termeeren.be 

 Moet je horen! 

 

. De tovertafel hangt 

 deze maand op 

 woning 4. Wie deze 

 graag wil gebruiken, 

 kan de 

 afstandsbediening 

 vragen aan de 

 medewerkers van de 

 woning. 

 

.Ter Meerens     

  parlement  

  op vrijdag 28 februari  

  om 10u30, met als  

  thema “participatie” 

 

. Ingrid Boogaerts,  

  sociale dienst, is  

  aanwezig tijdens de  

  cafetaria op  

  woensdag 12   

  februari, van 15u tot  

  16u. 

 
 

  

  

  

 

  
 

 

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 

  

 

 

 

Mijn naam is Maarten Wyndaele en ik ben sinds 1 oktober 2019 

woonzorgcoach op woning 1 en 2. 

Ik ben geboren in 1992 te Diest en woon onder de kerktoren in 

Assent (Bekkevoort) samen met mijn vrouw, Jellien, en onze 2 

katten, Barca en Berlioz. 

 

Ik ben op toevallige wijze, door een spontane sollicitatie, in Ter 

Meeren terechtgekomen in 2017, vlak na mijn studies. Ik ben toen 

gestart op woning 5 en 6 waar ik de werking van Ter Meeren beter 

heb leren kennen en goed begeleid ben door de collega’s en 

Kathleen. In Ter Meeren is er een ontspannen werksfeer en ook een 

leuk, aangenaam contact met de bewoners. Dit maakt het werken 

in Ter Meeren heel aangenaam! 

 

Ik ben afgestudeerd als ergotherapeut waardoor ik niet het 

typische profiel heb als woonzorgcoach maar dit belemmerd mij 

niet in het coachen van een team. Ik heb heel mijn leven basketbal 

gespeeld waarbij ik het spel moest verdelen en deze ervaringen 

kan ik nu aanwenden in de nieuwe uitdaging van het coachen en 

sturen van het team. Ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen 

om mij verder te ontwikkelen. Hiervoor ben ik momenteel nog aan 

het bijstuderen in het zorgmanagement om een bredere basis te  

hebben wat mij helpt in het werkveld. 

 

Verder lees ik graag, luister ik graag naar muziek of podcasts (dat is 

een verhaal of een gesprek dat je beluisterd via je smartphone) en 

ben ik natuurlijk ook veel aan het studeren. 

 

Als je graag eens een babbeltje doet of als je vragen hebt, spreek 

me gerust aan. Ik ben makkelijk te herkennen door mijn baard. 

Ik heb er alvast zin in om met jullie en de collega’s een mooie tijd 

tegemoet te gaan! 

 

 

 

Wij stellen aan u voor: Maarten Wyndaele 

Woonzorgcoach woningen 1 en 2 
 

 

 

http://www.woonzorgnet-dijleland.be/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=n/2rih3R&id=84E6399BFB6380B2C5B8D44DD32CBA93E7990D0A&thid=OIP.n_2rih3RRoQrJPooS1-qigHaD8&mediaurl=http://www.znor.be/wp-content/uploads/2014/02/Rode-Rozen-Eurotuin.jpg&exph=298&expw=560&q=valentijn&simid=608011044647536033&selectedIndex=252


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Welkom ! 

 

We verwelkomen in ons huis als nieuwe 

bewoner:  

 Paul Casaer op woning 3 

 Julia Serré op woning 1 

  

Welkom ook aan: 

Gerard Leemans, vrijwilliger activiteiten 

Edwig Dumont, vrijwilliger uitstappen 

 
 

Afscheid 

We willen ons oprecht medeleven 

betuigen aan de familie en 

vrienden van  

 

Jules Kriegels, w 1 

Marcel Guns, w 7 

Andre Van Sever, w 4 

 

In de kijker: kwaliteitsvolle ouderenzorg 

Eind januari kwam de media regelmatig op de proppen met vage titels en 

angstaanjagende verhalen over woon –zorgcentra. 

Zorgnet-Icuro is een Vlaams netwerk van zorgorganisaties die kwaliteitsvolle, betaalbare en 

toegankelijke zorg willen aanbieden. Zij zijn ervan overtuigd dat kwaliteitsvolle zorg voor 

ouderen een gedeelde verantwoordelijkheid is. Media, politici, administratie, zorgverleners, 

gebruikers, maar ook de woonzorgcentra zelf moeten samen de hand aan de ploeg 

slaan. 

Er wordt met veel termen gegooid, maar de organisatie van het wonen, leven, werken en 

zorgen volgens een persoonsgerichte benadering en de principes van het kleinschalig 

genormaliseerd wonen vinden we heel waardevol. Wij bouwen al langer aan een 

doorgedreven participatieve organisatie, zowel op vlak van het dagelijkse lev en als in het 

beleid. De bewoners zijn de enige aandeelhouders en samen met de collega’s maken zij 

ook hier elke dag hét verschil! 

Zo zien wij het ook. Samen met bewoners, familie, vrijwil ligers, collega’s en alle betrokkenen 

zoeken we continue naar hoe we het met de beschikbare middelen en met zijn allen nog 

beter kunnen doen. Beter voor iedereen én vooral samen met elkaar! 

Daarom gaan we hier op vrijdag 31 januari mee aan de slag tijdens Ter Meerens 

parlement. Wat is kwaliteitsvolle ouderenzorg in de ogen van de bewoners van Ter 

Meeren? 

Ter Meerens parlement vindt een 10tal keren per jaar plaats en de leden zijn bewoners 

vanuit de verschillende woningen. Zij vertegenwoordigen er uw woning. Op de 

bijeenkomsten worden zaken besproken over het wonen en leven in en rond Ter Meeren. 

Wat loopt goed, waar kan het beter, welke ideeën zijn er, … Er komen ook op vraag van 

de leden sprekers langs.  

 

Was je voordien al aanwezig op de vergaderingen, dan ken je al het reilen en zeilen. Nog 

nooit geweest? Geen probleem, elke bewoner van het WZC en bezoeker van het DVC is 

steeds welkom.  

Hopelijk tot op één van de komende vergaderingen.   

 



 

 

Overkoepelende activiteiten februari 2020 
 

 

 

Zaterdag 1 Cafetaria met Lea, Maurice, Yves 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 2 Cafetaria met Lea, Yves, Eddy 14u – 17u Cafetaria 

Maandag 3 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 4 Bibliotheek 

Zit-turnen 

Eucharistiev iering 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u30 

Inkomhal 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 5 Cafetaria met Philip, Jose, Bert 14u – 17u Cafetaria  

Donderdag 6 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 7 Fotoreportage: activ iteiten Ter Meeren 2019 14u30 Cafetaria 

Zaterdag 8 Cafetaria met Ronny, Lea 14u – 17u Cafetaria  

Zondag 9 Cafetaria met Diane, Cornelis, Lea 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 10 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 11 Zit-turnen 10u30 – 11u15 Cafetaria 

Woensdag 12 Cafetaria met Philip, Jean-Pierre, Martine 

Aanwezigheid sociale dienst in cafetaria 

14u – 17u 

15u – 16u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Donderdag 13 Brei- en kaartatelier 

Luisteren naar klassieke muziek 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 14 Winkelkar 

Valentijnsfilm 

Voormiddag 

14u 

Woningen 

Cafetaria 

Zaterdag 15 Cafetaria met Yves, Lea, Maurice 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 16 Cafetaria met Bert, Eddy, Lea 14u – 17u Cafetaria  

Maandag 17 Brei- en kaartatelier 

Carnavalbal met 3de kleuterklas De Bolster 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Dinsdag 18 Bibliotheek 

Zit-turnen 

Eucharistiev iering 

Voormiddag 

10u30 – 11u15 

14u30 

Inkomhal 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 19 Cafetaria met Philip, Jose, Jean-Pierre 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 20 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 21 Zit-turnen 

Eucharistiev iering 

10u30 – 11u15 

14u30 

Cafetaria 

Cafetaria 

Zaterdag 22 Cafetaria met Philip, Jose, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Zondag 23 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Maandag 24 Luisteren naar klassieke muziek 14u Cafetaria 

Dinsdag 25 Zit-turnen 10u30 – 11u15 Cafetaria 

Woensdag 26 Cafetaria met Philip, Bert, Lea 14u – 17u Cafetaria 

Donderdag 27 Brei- en kaartatelier 

Muziekatelier 

10u 

14u 

Cafetaria  

Cafetaria 

Vrijdag 28 Ter Meerens parlement 

Petanque en hoger-Lager 

10u30 

14u 

Opleidingsc. 

Cafetaria 

Zaterdag 29 Cafetaria met Hilde, Lisette, Myriam 14u – 17u Cafetaria 

 
 


