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Een woordje van Eddy wordt een woordje van Griet
Beste bewoner en familie,
De nationale veiligheidsraad heeft maandag een aantal drastische
maatregelen moeten nemen. We hadden gehoopt op beter nieuws
maar we zijn ook verplicht een aantal zaken terug te schroeven. Het
was nochtans duidelijk: afstand houden, mondmasker aan indien dit
niet gaat, handen wassen en niezen en hoesten in je elleboog. In ter
Meeren gaven we het goede voorbeeld: bewoners en familie houden
voldoende afstand, zijn heel begripvol voor al de maatregelen die
vaak week op week wijzigden. Resultaat: geen besmetting te
bespeuren!
We kunnen fier zijn op ons huis!
En het is ook deze trots die ons overeind houdt bij het begin van deze
tweede golf. Want we zijn moe, ook een beetje boos en vol onbegrip
hoe het toch weer zo ver is kunnen komen …
Het is voor niemand gemakkelijk zich altijd te houden aan de regels
maar we weten voor wie we het doen: voor onszelf, voor onze
geliefden, voor onze medebewoners en familie én voor onze
medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven. De
waardering die jullie daarmee ook naar de medewerkers geven, geeft
hen dat beetje extra veerkracht om er terug tegenaan te gaan.
Dus dank je wel aan iedereen voor al het geleverde werk, de woorden
van moed, de opbeurende grapjes, de aandacht voor elkaar.
En hopelijk brengt de toekomst snel weer de belofte van
versoepelingen dat we elkaar eens goed kunnen vastpakken.
Nog een fijne zomer!
Griet Robberechts
Algemeen directeur Woonzorgnet-Dijleland

Afscheid
We willen ons oprecht
medeleven betuigen aan de
familie en vrienden van
Roger Cornet w6
Paula Mariën w6
Paul Casaer w3

Welkom !
We verwelkomen in
ons huis als nieuwe bewoner:
Guy Maisin, w5
Germaine Vandermotten, w8
Romain Deveen, w1
Celina Van Pee, w6
Dirk Rosier, w2
Welkom ook aan:
Lionel Dewit, zorgkundige w3-4

Het nest valken aan
Ter Meeren is leeg.
Alle valkjes zijn
uitgevlogen, maar
eentje kwam op het
dak van het
dagcentrum zijn
eerste verse muis
oppeuzelen.
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Zomerse puzzeleditie van de nieuwsbrief
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

Deze maand een iets andere invulling van de nieuwsbrief, passend
bij de vakantie.
Wie alle puzzels opgelost heeft, mag zijn exemplaar afgeven aan
het onthaal. Uit alle correcte inzendingen, loten we een winnaar.
Woordzoeker: doorstreep onderstaande woorden in het rooster.
(horizontaal, verticaal en diagonaal)

Sudoku:
Een sudoku is een puzzel van 9 bij 9 vakjes, waarin een klein aantal cijfers al zijn ingevuld.
Het is aan jou om de overige vakjes ook in te vullen, waaraan het aan de volgende 3 regels
moet voldoen:
1. - in elke rij moeten de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
2. - in elke kolom moeten de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
3. - in elk blok van 3 bij 3 moeten de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Zweeds Raadsel:

