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Beste bewoner, familie 

 

We zijn 2021 binnen gespurt om 2020 ver achter ons te laten!.  

De feestdagen (kerstmis, nieuwjaar, e.a.) waren voor ieder van ons een 

periode waarin we de nood aanvoelden om met meerdere mensen samen 

te komen, elkaar eens (goed) vast te pakken, …  

In die context waren we met z’n allen in WZC Ter Meeren uitgedaagd tot 

reflectie over de delicate én moeilijke evenwichtsoefening tussen het aspect 

“veiligheid” en het “psychosociaal welbevinden van de bewoners”. Zo 

hebben we uitzonderlijk ons Kerstfeest op 17 en 18 december zonder de 

aanwezigheid van de familieleden gevierd in een zeer mooie, warme 

omkadering waarbij de medewerkers en bewoners samen rond de feesttafels 

zaten. De woonzorgcoaches hebben jullie hiervan de mooie, warme 

getuigenissen in een mailing meegegeven. Omwille van de huidige 

epidemiologische situatie is er evenwel géén aanleiding tot wijziging van de 

maatregelen en/of de bezoekregeling.  Het beloofde vaccin komt eraan. Het 

is de overheid die beslist welke woonzorgcentra eerst aan de beurt komen. 

Wanneer we een concrete datum van vaccinatie hebben, geven we jullie 

die onmiddellijk door. 

Naast Covid-19 /Corona zijn we de laatste weken intern maar ook samen met 

heel wat aannemers aan de slag gegaan ter voorbereiding van de 

nieuwbouw die opstart in 2021. Zoals jullie al hebben gemerkt staat er nu een 

hele grote telecommast op het terrein ter vervanging van de antennes die 

op het oude gebouw stonden. Her en der zijn er grondwerken aan de gang 

om bepaalde nutsvoorzieningen te verleggen en aan te koppelen op de 

huidige nieuwbouw van 2012. 

Ter hoogte van de living van woning 7 zijn de werken gestart om een 

uitbreidingsunit te plaatsen. Op deze manier kunnen in januari 2021 de 

bewoners van woning 8 hier hun maaltijd nuttigen. Hun huidige leef- en 

eetruimte kan dan worden opengesteld als polyvalente zaal en brasserie. Een 

brasserie die jullie allen dan hartelijk met een feestelijke heropening zal 

verwelkomen wanneer we de Coronamaatregelen kunnen versoepelen in 

de nabije toekomst. Ondertussen heeft iedereen ook onze tijdelijke nieuwe 

ingang voor de komende 2 jaar al gevonden achteraan het gebouw.  

We gaan trachten, binnen onze goede voornemens voor 2021, samen met 

de ploeg van de technische dienst jullie maandelijks omtrent de vorderingen 

van de bouw te informeren via deze nieuwsbrief. 

 

Na de gezellige, knusse en vooral veilige feesten die we in zeer beperkte 

gezinskring hebben gehouden, hebben we nu onze blik op een vernieuwd 

leven dat sterk aansluit aan de jaren die 2020 vooraf gingen.  

Samen gaan we voor een veilig en sociaal 2021! 

Eddy Devolder   

Campusdirecteur 

 

http://www.termeeren.be/


 

 

 

 

 

De aannemer VDS is ondertussen gestart met de voorbereidende 

werken voor het plaatsen van de wooncontainer aan Woning 7. Dit 

wil zeggen dat er reeds planten gerooid zijn en de nivellering gebeurd 

is voor de plaatsing van deze tijdelijke units.  

 

Ook worden de wachtleidingen voor de telefonie-, brand- en 

elektrische installatie  geplaatst tussen de NB12 en de oude bouw. Er 

wordt ook een sleuf voorzien voor de nieuwe inleiding van de gas ter 

hoogte van het dagcentrum. 

De sleuf tussen de oude bouw en NB12 zal gedeeltelijk worden 

gedicht ter hoogte van de doorgang voor de hulpdiensten. 

Behalve de sleuven voor nutsvoorzieningen worden er in het gebouw 

ook nog stofwanden geplaatst voor tijdens de werken. 

 

De ingang is ondertussen ook achteraan voorzien van 

toegangscontrole en een parlofoon. Het WZC is op dit moment enkel 

nog langs de achterkant van het gebouw toegankelijk. 

 

De satellieten die op het dak van het WZC stonden zijn er allemaal 

afgehaald en zijn gemonteerd op de nieuwe GSM-mast. Zo werken 

alle telefoonproviders via die mast.  

 

Ook alle zonnepanelen liggen op de daken boven woningen 5 en 6. 

Deze hebben ondertussen een keuring gehad, dus voorlopig 

wachten we op de toelating om ze aan te sluiten op het 

elektriciteitsnet. Daarna kan woonzorgcentrum Ter Meeren voorzien 

worden van zonne-energie. 

 

Begin januari wordt er dan gestart met de binnenkant van het oude 

gebouw te ontmantelen. In de hoogbouw wordt elektriciteit, 

waterleidingen en verwarming ontmanteld, en al het afval 

gesorteerd. 

Daarna is het, half januari, de beurt aan het gebouw zelf. Te beginnen 

met verdiepingen 2 en 1 in het hoge gebouw. Dit wordt heel 

voorzichtig afgebroken, rekening houdend met de in gebruik zijnde 

ruimtes er onder/naast zoals het dagcentrum, onthaal en de burelen. 

 

Begin januari wordt er dan ook nog een opsplitsing gemaakt op de 

parking/inrit. Er zal een tijdelijke (extra) toegang gemaakt worden op 

het terrein, dit net langs het huidige kunstwerk. De werfzone zelf zal 

volledig afgesloten worden met werfhekken, deze zal op 2 plaatsen 

voorzien zijn van een dubbele poort. Vanaf, vermoedelijk, 11 januari 

zullen de medewerkers van woningen 1 en 2 langs rechts het domein 

oprijden en parkeren aan woningen 1 en 2. Medewerkers van 

woningen 3,4,5,6,7,8, centrale medewerkers en alle bezoekers rijden 

langs de linkerkant het domein op en gebruiken dan zo de algemene 

hoofdingang (vanachter). Zie plan van de werfinrichting hiernaast. 
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In de kijker: stoepconcert van De Clan Hay Pipe Band 
 

Op 16 december organiseerde het Lokaal Dienstencentrum ’t Pijlijser van de gemeente 

Huldenberg stoepconcerten. Een fantastisch initiatief, waar we heel blij mee zijn. 

Ze nodigden een groepje doedelzakspelers uit van de Clan Hay Pipe Band die eerst aan 

Ganspoel buiten een optreden gaven en vervolgens rondom het gebouw van Ter Meeren 

enkele liedjes kwamen spelen. Deze doedelzakspelers waren helemaal in Schotse tenue, 

het plaatje klopte volledig! Door hen langs het hele gebouw enkele liedjes te laten spelen 

kon iedereen, vanuit elke woning, meegenieten.  

Hierbij enkele foto’s van dat fijne optreden, zo kunnen we nog even nagenieten. 

 

 
 

Acties voor de medewerkers 
 

Ook de medewerkers werden de laatste dagen/weken extra verwend. 

Van Sodexo kreeg iedere mdewerker een zakje snoepjes, CM Huldenberg gaf hen dan 

weer een lichtje.  

En in het kader van de warmste week zorgden een heleboel sponsors (Christophe Real 

estate, indigo construct, Group VHC, Wienerberger en PP&G) ervoor dat “Den Ottobus” op 

bezoek kwam met een cadeautje voor elke medewerker. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Welkom ! 

 

We verwelkomen in  

ons huis als nieuwe bewoner:  

 

Marie-Louise Deschoenmaker, w5 

 

Welkom ook aan: 

Marina Kupresak: tijdelijke zorgkundige w12 

 

In december namen we afscheid van Rita Imbrechts, 

kinesiste op w5-6. Zij kan nu genieten van haar 

welverdiende pensioen en is opgevolgd door Katrien 

Vandenbroeck. 
 

 

 

Afscheid 

We willen ons oprecht medeleven 

betuigen aan de familie en 

vrienden van  

 

Frans Meulemans, w5 

Hilda Steeno, w2 

Maria Devroye, w7 

 

 



Een terugblik op 2020 

 
2020, wat een jaar! Een moeilijk jaar, een uitdagend jaar, maar ook een jaar waarin we 

hebben kunnen genieten van de kleine dingen. 

We hebben zelf enkele activiteiten kunnen organiseren zoals een dierennamiddag, 

muzieknamiddagen, vertelmomenten,… Hierbij een kort overzicht van activiteiten, 

lekkernijen, hartverwarmende kaartjes en andere attenties die ons dit jaar zoveel deugd 

hebben gedaan.  

Familieleden, vrijwilligers, scholen, plaatselijke en minder plaatselijke bedrijven. Velen 

deden hun best om bewoners en medewerkers in de watten te leggen met nét dat 

beetje meer. Of het nu kaartjes waren, zoetigheden, een pluim voor de medewerkers, …  

:heel erg bedankt voor al deze verwennerijen! 

Daarnaast waren er ook vertelmomenten per woning, muzieknamiddagen per bubbel 

enzovoort.  Ook de kerstfeesten gebeurden intiem, per woning. De medewerkers zetten 

op de woningen ook hun beste beentje voor om eens een bingo te doen, samen iets te 

bakken, met de BeleefTV aan de slag te gaan, …  

Zelfs de cafetaria is eventjes per bubbel terug opengegaan voor bewoners en bezoek. 

Het was een hele uitdaging om bezoek op een veilige manier te organiseren, dit bezoek 

werd mede door vrijwilligers in goede banen geleid. We probeerden creatief na te 

denken en kwamen zo tot cafetariabezoeken, wandelbezoeken, tentbezoeken, 

enzovoort. We kijken er alvast naar uit om families en vrienden terug te omarmen en 

samen op weg te gaan.  

 

We leven in een ander tempo en in kleinere groepen waarin we de contacten over de 

woningen heen zeker missen. Het is enorm uitkijken naar de eerste grote activiteit, eerste 

uitstap, opnieuw een bijeenkomst van Ter Meerens parlement, … die we hopelijk snel 

terug kunnen inplannen. Ik herinner me nog zo de laatste grote overkoepelende activiteit 

die op een vrijdag, begin maart, plaatsvond: een lekkere pannenkoekenbak!  

Na dit ingetogen 2020 (op vlak van activiteiten) gaat het minstens dubbel zoveel deugd 

doen om, in betere tijden, met z’n allen samen een wafelenbak of dansnamiddag te 

doen.  

Je leest het: het was een bijzonder jaar, met moeilijke momenten. Maar samen deden we 

toch ons best om de gezellige, huiselijke sfeer zoveel mogelijk te behouden.  

We nemen afscheid van 2020, en gaan samen hopelijk op weg naar een veilig, gezond 

en gezellig 2021! 

 

 


