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Beste bewoner, familie 

 

Zowel jij, bewoner in WZC Ter Meeren, als de medewerkers die je omringen 

hebben alvast hun eerste vaccinprik achter de rug. Dikke proficiat aan 

iedereen. We hebben nu toch meer perspectief dat straks samen met de 

eerste lentezon onze dagen terug mooi warm kleuren. 

Wellicht gaan we, als alles volgens plan loopt, begin maart langzaam terug 

opstarten met woning overschrijdende activiteiten. Hou zeker de 

maandkalender in het oog. Heropstarten van de activiteiten van de kapster 

en het gezellig treffen van mekaar in de cafetaria bij een droogje en een 

natje, is nog even koffiedik kijken. De regelgeving die vanuit de overheid ons 

allen, hier en in de brede maatschappij rondom ons, wordt opgelegd, blijven 

we respecteren. Het heeft ons door een steeds goede naleving en opvolging 

tot nu toe al heel wat ellende kunnen besparen. 

Ondertussen wordt jullie aandacht met regelmaat opgeschrikt door een slag, 

een bonk, een piepende werfkraan en stortgeluid van metaal en beton. De 

afbraakwerken van het oude centrale gebouw zijn ingezet. Peter Claeys, 

technisch verantwoordelijk in WZC Ter Meeren, zal jullie hier maandelijks de 

stand van zaken meegeven met mooie, ondersteunende, foto’s. 

Hebben jullie medebewoner Charles al gezien in de lokale pers met zijn 

interview in de Serrist? Hij geeft daar zijn bewondering en verwondering mee, 

op welke manier we hier duurzaam, ecologisch en economisch interessant 

omgaan met energie. Energie die opgewekt wordt door zonnepanelen op 

ons dak, eigendom van de coöperatie Druifkracht waar heel wat 

coöperanten hun financiële schouders hebben onder gezet.  

Via deze weg wil ik jullie in naam van alle medewerkers nogmaals hartelijk 

danken voor jullie gestorte bijdragen voor de kaarsen die op hun beurt een 

mooie warmtegloed hebben gegeven in de vorm van een groot hart. 

Hartelijke dank.    

 

Eddy Devolder   

Campusdirecteur 

 

Welkom ! 

 

We verwelkomen in  

ons huis als nieuwe bewoner:  

 

Madeleine Temmerman, w7 

Maria Vandezande, w8 

Maria Bonnast, w5 

Marie Therese Vankildonck, w3 

Marie-Louise Van Es, w5 

 

 
 

Afscheid 

We willen ons oprecht 

medeleven betuigen aan de 

familie en vrienden van  

 

Nelly Van Dam, w8 

Lucie Robeet, w8 

Amatus Dewaele, w5 

Palmyra Bogaert, w3 

Theophiel De Keyzer, w5 

Yvonne Dhondt, w2 

Guy Maisin, w5 

 

 

http://www.termeeren.be/


 

 

 

 

 

Aan de straatkant is een werfpaneel geplaatst. 

 

  
 

Afbraakwerken 

 

De firma Godts is zo goed als klaar met de ontmanteling van het oude 

gebouw. Alle niet steen materialen zoals pleisterwerk, gyproc platen, 

aluminiumramen, ventilatiekanalen, enz. werden verwijderd en 

gesorteerd.  

Bij het ontmantelen van het dak stootten ze op verschillende 

isolatiematerialen welke extra aandacht vragen om te sorteren. 

Hierdoor loopt de sloop van het gebouw een kleine vertraging op. 

Begin februari start de afbraak van het gebouw aan de straatkant om 

gestaag naar de achterkant te werken. 
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Maandelijkse  

nieuwsbrief   

W ZC   Ter Meeren   

  

  

Werkten mee aan  

dit krantje:    

  

-   Eddy Devolder   

-   Hilde Depuydt   

-   Katrien Philips   

-   Ingrid Boogaerts 

Peter Claeys 

  

-  

  

  

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 D evolder   
Wolfshaegen 186   
3040 Neerijse   
  

  
WZC   Ter Meeren   behoort  
tot  woonzorgnet - 
Dijleland.     
Meer info op:   
www.woonzorgnet - dijleland.be 

  
    
  
  

  

Enkele vaak gebruikte termen: 

 

- “Oude bouw”: het gebouw 

met de afbraakwerken 

- “NB12”: nieuwbouw 2012, dus 

woningen 1 tot en met 6 

- “NB21”: nieuwbouw 2021, dus 

komende deel voor woningen 

7 tot en met 10, administratie 

en gemeenschappelijke 

ruimten  

Enkele wissels van medewerkers: 

- Jolan Verschoren (zorgkundige): van w12 naar w56 

- Ilse Mutton (verpleegkundige): van de mobiele equipe 

naar w34 

- Lionel Dewit (zorgkundige): van w34 naar w56 

- Seraphine Ukeshima (zorgkundige): van w56 naar w12 



 
 

 

 

Achter de schermen 

 

Ook achter de schermen wordt er goed doorgewerkt. 

De voedingskabels voor elektriciteit voor de NB 12  

werden verplaatst zodat ze de afbraak werken niet 

belemmeren. Ook werd er een nieuwe glasvezelkabel voor 

alle data verkeer en een nieuwe brandkabel geplaatst 

welke de brandcentrales van de oude bouw en de NB 12 

verbindt. 

 

Een nieuwe telefonie- en alarmcentrale is geplaatst en in 

gebruik genomen. Dit was niet zonder kleine ongemakken, 

maar nu lijkt alles prima te werken. 

 

De firma Spie werkt al sinds begin januari aan een nieuwe 

collector om alle leidingen van de centrale verwarming en 

het sanitair koud- en warmwater om te leiden zo dat ze de 

afbraak werken niet hinderen en dat de bestaande 

gebouwen voorzien blijven van alle comfort. Zo werd er ook 

een nieuwe verwarmingsketel geplaatst om het 

dagcentrum te verwarmen en een condensatieketel werd 

verplaatst om woning 7 en 8 te voorzien van warmwater en 

centrale verwarming. Een van de komende dagen wordt 

ook de hoofd gasleiding verlegd. 

 

Duurzaam verwarmen 

 

In de week van 8 februari starten de boringen voor de 

aanleg van een BEO-veld. BEO staat voor boorgaten 

energieopslag. Dat is een ondergronds netwerk van +/- 40 

buizen dat water tot 75 meter diep onder de grond brengt. 

Per dag kan men drie tot vier gaten boren. 

Door de temperatuurverschillen boven en onder de grond 

(Geothermie of bodemenergie) kan de nieuwbouw zo op 

een ingenieuze en duurzame manier verwarmd worden in 

de winter en koel blijven in de zomer. Een win-win voor het 

comfort van de bewoners en het klimaat.  

 

Hoe werkt het? 

 

Via een gesloten circuit van fijne buizen gevuld met water, 

dat diep in de bodem loopt, wordt warmte uit de 

ondergrond gehaald. Die warmte wordt door 

een warmtepomp op een hogere temperatuur gebracht, 

voldoende om het WZC te verwarmen. 

 

 

We stellen aan u voor: Nieuwbouw 2021 (NB 21) 
 

https://stad.gent/node/42936


 

 

 

 

Aanbouw woning 7/8 

 

De aanbouw als verruiming voor de 

zit- en eetruimte woning 7/8 is klaar en 

in gebruik genomen door de 

bewoners van de woning. Vanuit 

deze ruimte hebben de bewoners 

een mooi zicht over de vijver. 

De living van woning 8 doet nu dienst 

als cafetaria voor de medewerkers en 

zodra we de toelating krijgen kan 

deze plaats ook gebruikt worden als 

cafetaria voor bezoek en bewoners 

en kunnen er andere activiteiten in 

doorgaan zoals animatie, 

vergaderingen, film, enz. 

In bedrijf stelling PV panelen (zonnepanelen) 

 

Fluvius komt op 05/02 de zonnepanelen in gebruik stellen. Na het monitoren van de 

installatie door Energyking volgt de definitieve oplevering van de installatie. 

 

Hoe werken zonnepanelen? 

 

Zonnepanelen bestaan uit verschillende zonnecellen die daglicht opvangen en dit 

omzetten naar stroom. De PV panelen kunnen dit niet helemaal alleen. De PV 

installatie zet het licht namelijk om in gelijkstroom, terwijl we wisselstroom nodig hebben. 

Om deze reden worden PV panelen altijd voorzien van een omvormer, die de 

gelijkstroom omzet naar wisselstroom. 

 

De zonnepanelen zijn gekoppeld aan het elektriciteitsnet. Als de panelen meer stroom 

opwekken dan we voor TM verbruiken, wordt deze stroom teruggeleverd  aan het 

elektriciteitsnet. Deze teruggeleverde stroom wordt verrekend met de stroom die we 

afnemen van onze energieleverancier. 

 

 

     Ook koelen! 

 

In de zomer is de bodem koeler dan het WZC. Ideaal om een gebouw op een 

comfortabele temperatuur te houden. 

 

De combinatie van verwarmen in de winter én koelen in de zomer zorgt er voor dat 

op lange termijn de energie in de bodem behouden blijft. Door te koelen in de zomer, 

warm je de eerder afgekoelde bodem op om te verwarmen in de winter. 

 

https://www.zonnepanelen-weetjes.nl/blog/omvormer-zonnepanelen-wat-het-en-welke-heb-ik-nodig/


 

Een gloed van warmte 

 
Een gloed van warmte en verbondenheid vulde op vrijdagavond 15 januari 2021 de 

tuinen van onze woonzorgcentra. Met de steun van heel wat familieleden en enkele 

milde sponsors hebben verspreid over de vier huizen (Keyhof, Ter Meeren, Dijlehof en De 

Wingerd) meer dan 800 vlammetjes gebrand als teken van hoop en dankbaarheid. Zorg 

dragen doe je nooit alleen. In Ter Meeren vormden 200 kaarsen een hart onder de riem 

van de vrijwilligers en medewerkers. Dank je wel families en sponsors!  

 

 

 

Vaccinaties 

 
Donderdag 14 januari hebben we jullie, bewoners in WZC Ter Meeren, de eerste prik 

gegeven van het Pfizervaccin. Op donderdag 28 januari kwamen de personeelsleden 

en vrijwilligers aan de beurt.  

We hebben in totaal 300 personen hun eerste prik gegeven. Een heuse karwei. 

Het tweede vaccin voor de bewoners zal toegediend worden op donderdag 4 februari.  

Donderdag 18 februari krijgen de personeelsleden en vrijwilligers dan hun 2de 

vaccinatieprik.  

Een tweede vaccinprik dat er voor zorgt dat de bescherming van ons allen tot 95% 

verhoogd zal worden.  

 

Maar niet tegenstaande deze inspanningen blijven we alle maatregelen handhaven.  

Handhygiëne, mondmaskers, social distancing en de huidige bezoekregeling blijven 

van kracht. Om maatregelen te versoepelen wachten we op instructies vanuit de 

overheid.  

 

 

 

 


