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Beste bewoner, familie 

 

Wat een maand hebben we nu achter de rug!  

Barkoude winterdagen met sneeuw en ijzel. Gezond ingeduffeld wandelen 

was de sport bij uitstek. Echt genieten van het winters landschap achter het 

raam met een warme tas koffie en natuurlijk het niet ontbrekende 

zoethoudertje erbij. Om dan een week later echte hoge lentetemperaturen 

op te tekenen. De zon was volledig van de partij en nodigt ons allen uit om 

naar buiten te gaan. Als je dan hier je stappen buiten de muren van het 

woonzorgcentrum zet, heb je heel wat te zien.  

De grote afbraakwerken zijn enorm imposant. Grote kranen, bulldozers, 

hoogtewerkers, vrachtwagens, knipmachines en de heren die ze bedienen 

krijgen heel wat van jullie aandacht. Ik vind het leuk dat jullie, jullie zetel 

hebben omgedraaid met zicht op buiten in plaats van de teevee. Buiten 

speelt zich nu echt een groot avontuur af dat iedere dag een nieuwe 

aflevering meegeeft. Soms zijn de bonken en slagen zeer goed hoorbaar en 

voelbaar, wat dan ook de spanning er even inhoudt.  

De afbraakwerkers leveren fantastisch precisiewerk waarbij ze de veiligheid 

voor de brede omgeving steeds aftoetsen en garanderen. Hierdoor raakt het 

werkschema wat achterop en zijn we dan ook genoodzaakt om de gekende 

tijdelijke omlegging van de hoofdingang achteraan het gebouw ter hoogte 

van het centrum voor dagverzorging nog even te verlengen tot 15 maart 

2021. 

In tussentijd leveren onze eigen medewerkers van de technische dienst 

prachtig werk met de aanleg van een mooi terras als uitbreiding van de 

tijdelijke brasserie ter hoogte van woning 8. Hopelijk kunnen we jullie, wanneer 

de maatregelen het toelaten, hier gezellig treffen onder een mooie parasol. 

Ondertussen ook in deze nieuwsbrief ons recent schrijven met de 

aangekondigde versoepelingen vanaf 1 maart 2021. Indien deze niet erg 

duidelijk moesten zijn en/of er vragen/bemerkingen zijn, horen we deze 

graag. Geef ze gerust door via één van de medewerkers.  

De grote boodschap in het verhaal van Corona blijft nog steeds dat we 

blijven rekenen op jullie gezonde burgerzin en verantwoordelijkheid die we 

van jullie gewend zijn en waarvoor hartelijke dank. 

 

Eddy Devolder   

Campusdirecteur 

 
Welkom ! 

 

We verwelkomen in  

ons huis als nieuwe bewoner:  

 

Simone Vandenbempt, w2 

Joannes Valgaeren, w7 

 

 

Afscheid 

We willen ons oprecht 

medeleven betuigen aan de 

familie en vrienden van  

 

Lucie Crabbé 

Maria Vandezande 

Maria Steenbeek 

 

 

http://www.termeeren.be/


 

 

 

 

 

De indrukwekkende afbraakwerken zijn de voorbije maand goed 

gevorderd. 

De veiligheid hierbij is zeer belangrijk. Hierdoor wordt de 

verbindingsweg tussen woningen 1 tot en met 6, en de hoofdingang 

aan het dagcentrum, niet gebruikt tot 15 maart.  

Het woonzorgcentrum blijft wel bereikbaar via de cafetaria (voor 

woning 7-8) en via de ingang aan woning 1-2 (voor woning 1 tot en 

met 6). 

 

Hierbij enkele sfeerbeelden van de voorbije werken. Deze foto’s 

werden genomen door buurtbewoner Pieter Quaegebeur, met zijn 

drone.  

  

 

 
 

    

                                 
 

 

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

 
    

Colofon   

  

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 

  
    
  
  

  



 
Reactie van een bewoner bij het zien van deze afbraakwerken:  

 
“Enorm indrukwekkend! Zo een grote verbouwingen heb ik nog niet van dichtbij gezien. 

Vroeger heb ik wel met een kameraad twee bungalows zelf gebouwd, maar dit is toch iets 

anders!” 

-  E. w5 

 

Het kijken naar deze afbraakwerken is alvast een activiteit op zich.  

Zie hier, cinema Ter Meeren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brief aan de bewoners en medewerkers van woning 5 

 

Na deze drie leerrijke weken, moet ik helaas afscheid nemen van jullie. 

Graag wil ik iedereen, maar dan ook iedereen, via deze brief, bedanken! Ook het 

personeel van woning 6. Maar aangezien dat iedereen een beetje overal staat, 

bedank ik algemeen beide woningen. 

 

Toch een speciaal bedankje aan Viktorija, waar ik het vaakst bij stond, die mij ook van 

in het begin heeft opgelegd. Dank je wel, Viktorija! 

Ook aan Olly en Marina een speciaal bedankje. Het was een leuke tijd/ervaring om ook 

met jullie te mogen samenwerken. Maar Marina, zorg er a.u.b. voor dat je van de keuken 

geen zwembad meer maakt ;-). 

 

Een beetje droevig ben ik, omdat mij stage erop zit bij Ter Meeren, maar langs de 

andere kant, kan ik terug een beetje langer slapen … hahaha. 

Wie weet kom ik ooit nog eens langs en/of jobstudentenwerk doen. Jullie hebben 

allemaal en plekje in mijn gedachten!! Vergeten doe ik jullie niet. 

 

Bedankt iedereen voor deze leuke ervaring die ik heb mogen meemaken, en die ik 

niet snel zal vergeten! Als laatste wil ik nog zeggen, ‘hou jullie sterk, verzorg jullie goed 

& zorg goed voor elkaar’! 

 

Groetjes 

Chris, de jongen in de groene T-shirt/polo. 

xx 



Nieuwe bezoekregeling vanaf maandag 1 maart 

 
Neerijse, 24 februari 2021 

 

Beste bewoner, beste familie, beste medewerker, 

 

De volledige vaccinatieronden zitten erop in WZC Ter Meeren. Dankzij de grote respons 

zowel bij de bewoners (99,07%) en de medewerkers (94%) halen we een mooie grote 

maximale groepsimmuniteit. Naar aanleiding van deze vaccinatiegraad en de 

aangepaste richtlijnen van het agentschap “Zorg en Gezondheid” (18/02/2021) passen we 

de bezoekregeling aan.  

 

De nieuwe maatregelen gaan in voege vanaf maandag 1/3/2021  

 

Grote kanttekening voor de volgende 14 dagen:  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Huldenberg heeft net nu spijtig genoeg af te rekenen met een uitbraak van de Britse variant 

in de scholen. Daarom vragen we aan bezoek om gedurende de volgende 14 dagen heel 

voorzichtig te zijn! Pas je zelf op kinderen, gelieve dan even je bezoek uit te stellen. 

 

Bezoek: 

 

1. Kamerbezoek: 

 2 geregistreerde knuffelcontacten. Omwille van de hoge besmettingscijfers in 

de omgeving en de lage vaccinatiegraad, vragen we om toch zoveel 

mogelijk het mondneusmasker correct te dragen tijdens het bezoek. Deze 

twee nauwe contacten komen telkens apart op bezoek en mogen hun 

inwonende partner meebrengen. We vragen om afstand te houden en geen 

contact met de andere bewoners te hebben.  

 

2. Beschermd bezoek: 

 Een geregistreerde beschermde bezoeker kan op de kamer met mondmasker 

en respecteren van de veilige afstand. Hier wordt bezoek beperkt tot 1 

persoon, tenzij er een tweede persoon behorend tot dezelfde bubbel 

meekomt. 

Bezoekers die toch graag gebruik maken van het bezoek achter plexiglas 

kunnen dit ook nog doen. 

 

We vragen aan het bezoek om mee alert te zijn dat de kamer voldoende verlucht 

en geventileerd wordt tijdens het bezoek. We stimuleren dat bezoek zoveel als 

mogelijk buiten plaatsvindt en er kan genoten worden van het mooie weer. 

 

Deze 3 contacten mogen om de 14 dagen veranderen. 

Gelieve jullie vooraf te registreren als knuffelcontact of als beschermd bezoek door: 

via mail naar bezoek@termeeren.be de namen van de twee knuffelcontacten en 

de naam van de beschermde bezoeker door te geven. 

Bezoeken worden nog steeds ingepland via de gekende bezoekplanner/Keyplanner 

op onze website (www.termeeren.be/bezoekplanner). Geef hierin duidelijk aan of u 

alleen komt of u samen met uw partner op bezoek komt. 
 
 

mailto:bezoek@termeeren.be
http://www.termeeren.be/bezoekplanner


 

3. In de buitenlucht:  

 Hier mag je maximaal met 4 personen (bewoner inbegrepen) samenkomen, 

weliswaar op een veilige afstand en met een mondneusmasker. De 

geregistreerde bezoeker (knuffelcontact of beschermd bezoek) registreert zijn 

bezoek ook vooraf via de keyplanner en brengt de bewoner naar buiten om de 

andere 2 bezoekers te zien. We vragen om hier afstand te houden en geen 

contact met de andere bewoners te hebben.  

 Een van de twee geregistreerde kamerbezoekers kan de bewoner komen 

ophalen voor een uitstap. Hiervoor dien je steeds te reserveren door een mail te 

sturen naar bezoek@termeeren.be. In deze mail vermeldt u de uitstap, datum, 

uur en wie hier aanwezig zal zijn. Tijdens deze uitstap gelden de nationale 

richtlijnen. 

 

Om alles vlot en veilig te laten verlopen, herhalen we graag de afspraken:  

 

Gedurende het hele bezoek en vanaf men de site betreedt, draagt de bezoeker een 

chirurgisch mondneusmasker en dus bij voorkeur ook op de kamer, dit omwille van de lage 

vaccinatiegraad buiten het woonzorgcentrum. 

Het bezoek mag samen met de bewoner een uitstap maken volgens de geldende 

nationale richtlijnen. Een bewoner meenemen voor een bezoek aan meerdere 

familieleden tegelijkertijd kan niet (cfr. de nationale richtlijnen inzake het aantal 

contacten).  

 

Het bezoek mag niet plaatsvinden indien de bezoeker en de bewoner:  

 ziektesymptomen vertonen van covid, griep, verkoudheid, keelontsteking, … in de 

afgelopen 14 dagen  

 een hoog-risico contact hebben gehad in de afgelopen 14 dagen, ook als de test 

negatief is  

 positief getest werden  

 bijkomend is bezoek ook niet toegestaan voor bezoekers die naar een oranje of rode 

zone op vakantie zijn gegaan de voorbije 14 dagen 

 

Een correcte handhygiëne is verplicht. Bezoekers wassen of ontsmetten voor en na het 

bezoek hun handen. Alcoholgel is op verschillende plaatsen voorzien.   

 

We vragen om te wachten met nieuwe reservaties voor volgende week, tot vrijdagavond 

(26/2). Zo hebben we de tijd om de nodige aanpassingen aan de website en de 

bezoekplanner door te voeren. 

Indien er vragen zijn, kan u ons contacteren via bezoek@termeeren.be of tijdens de 

kantooruren op 016/47 13 51. We vinden het heel belangrijk te weten wat jullie ervaringen, 

bedenkingen en suggesties zijn. Maak deze dus gerust over. Uitzonderingen zijn ook altijd 

bespreekbaar. We waarderen jullie immense inspanningen. Samen staan we sterk! 
 

Het Outbreakteam 

 

 

 

 

 

mailto:bezoek@termeeren.be
mailto:bezoek@termeeren.be


In de kijker: heropstart overkoepelende activiteiten/kapsalon 

 

 

 
 

 

Nadat dit deel van de verbouwingswerken achter de rug is, en we terug door het gebouw 

naar de cafetaria kunnen, hopen we stilaan enkele overkoepelende activiteiten terug op te 

starten. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan kaarten, breien en muzieknamiddagen.  

Als we een beter zicht hebben, wanneer dit juist zal zijn, laten we dit zeker nog weten! 

Begin maart kan het kapsalon wel terug stilaan opstarten. Enkele vrijwilligers helpen jullie, om 

langs buiten het kapsalon te bereiken (vermoedelijk zal dit de eerste twee weken zo zijn). 

 

In maart hebben we wel al een grotere activiteit op de planning staan. 

Op vrijdag 19/3 komt “Zapatta Shoes” langs met de verkoop van comfortschoenen 

(schoenen, pantoffels en sandalen) voor dames en heren. 

Hiervoor zijn jullie die dag welkom in de cafetaria vanaf 14u. Jullie geregistreerde 

kamerbezoeker kan jullie hierbij begeleiden, dit enkel op afspraak. Hiervoor verwittigen we 

jullie familie, op welke manier zij een afspraak kunnen maken.  

 


