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Een woordje van Eddy
Beste bewoner, familie
De tuinen beginnen er op hun best uit te zien. De voorjaarsbloeiers van
bloemen en struiken doen hun best om ons te bekoren. Bomen kleuren
opnieuw de horizon en de vogels geven ons humeur een serieuze boost. Is
het nu dankzij of ten gevolge van de pandemie en de nodige te volgen
maatregelen dat we hier nu net meer aandacht voor hebben? Een grotere
waardering uiten aan het adres van de natuur en zijn pracht? Het zou best
kunnen, maar op dit moment is het genieten en misschien ook iets om
dankbaar voor te zijn.
Het bouwspektakel wat ook wel grote verwondering en bewondering
oproept hier in Ter Meeren, is ook een dagelijks tafereel met zichtbare
wijzigingen, groot en klein. Het is geweldig hoe de raampartijen nu niet
enkel daglicht binnenhalen maar net onze grote kijk naar buiten opeisen
door alles wat zich daar op de bouwwerf afspeelt.
April kondigde zich in de pers niet als een geweldige maand aan op vlak
van de weersverwachtingen en de stijgende cijfers van besmettingen en
hospitalisaties ten gevolge van Covid-19. Gelukkig hebben we de laatste
dagen een lichte kentering mogen optekenen en geraken ook buiten de
muren van WZC Ter Meeren steeds meer oudere en kwetsbare personen

een eerste keer gevaccineerd.
Dit was dan ook het signaal bij het Agentschap Zorg en Gezondheid om
ons vanaf zaterdag 8 mei 2021 groen licht te geven om, eindelijk, na meer
dan een jaar de cafetaria/brasserie te mogen heropenen.
Je hebt ondertussen samen met je medebewoners onze nieuwe tijdelijke
cafetaria/brasserie al mogen ontdekken door de heropgestarte ateliers,
muzieknamiddagen en eucharistieviering.
Vanaf zaterdag 8 mei verwelkomen we je hier dan graag tijdens de
gekende momenten van woensdag-, zaterdag, en zondagnamiddag
telkens van 14:00 – 17:00 uur, om gezellig met je bezoek iets te nuttigen. Het
sociaal bij elkaar lekker leuteren en keuvelen zit er nog niet onmiddellijk in.
We moeten ons nog wel steeds aan de gekende (en ook in een vorig
schrijven meegegeven) maatregelen houden. Stap voor stap komen we
terug in ons oude 😊 normale!
Tot binnenkort!
Eddy Devolder

mei
2021
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- Katrien Philips
- Ingrid Boogaerts
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Het bouwen van de NB 21 kan natuurlijk niet zonder een torenkraan.
De montage van de vaste torenkraan start met het plaatsen van de
basis, zeg maar de fundering van de kraan. Deze werd reeds
geplaatst in april. De betonnen fundering van ongeveer 7m X 7m en
60cm hoog werd ter plaatse gestort en moest dan 3 weken uitharden.
Daarna werd de toren opgebouwd tot een hoogte van 35m.
Bovenop de toren werd de cabine voor de machinist geplaatst en
aangesloten, zodat de kraan kan zwenken. De gieken werden op de
grond voor gemonteerd en wanneer op de grond alles klaarlag ging
eerst de contragiek omhoog. Pas daarna werd de voorgiek van
65m geplaatst. Ten slotte werden de ballastblokken in de contragiek
gehangen en stond de kraan. Dan werd de hijskabel erin gehangen
en werd de kraan afgesteld. Voordat de kraan daadwerkelijk in
gebruik kan worden genomen, wordt deze altijd gekeurd door een
externe firma. Ondertussen staat de kraan al even (deze tekst werd
voordien geschreven).

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 Meerenbehoort
tot woonzorgnetDijleland.
Meer info op:

Terras aan de tijdelijke cafetaria
Het terras aan de tijdelijke
cafetaria werd verder afgewerkt.
Na het aanleggen van dit terras
zelf, heeft onze technische dienst
het van een prachtig afdak
voorzien. Knap werk!

www.woonzorgnet
-dijleland.be

Welkom !
We verwelkomen in
ons huis als nieuwe bewoner:
Georgette Zegers, w5
Maria De Greef, w8

Afscheid
We willen ons oprecht medeleven
betuigen aan de familie en
vrienden van
Denise Demesmaeker, w2
Marcel Goossens, w5

Nieuwe gans
Enkele weken geleden is gans Joske jammer genoeg overleden, wegens ouderdom.
We konden zijn vriendin, Joseeke, natuurlijk niet alleen achterlaten. Daarom heeft vrijwilliger Dirk
(dank je wel!) gezorgd voor nieuw gezelschap.
Zo heeft Joseeke weer een mannetjesgans aan haar zijde.
Deze nieuwe gans heeft echter nog geen naam. Hebben jullie een idee hoe we deze nieuwe
vriend
kunnen
noemen?
Laat
het
even
weten
aan
het
onthaal.
Hierbij alvast een foto van het nieuwe duo.

Ter Meerens parlement
Op 11 juni herstarten we met Ter Meerens parlement.
De leden van dit parlement zijn bewoners van 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 er goed, welke ideeën zijn er, …
Er komen ook op vraag van de leden sprekers langs. Onderwerpen uit het verleden zijn
bijvoorbeeld: maaltijden, spreker over medicatie, activiteiten, …
Wil
je
graag
op
het
volgende
Ter
Meerens
parlement
aanwezig
zijn?
Vul dan onderstaande strook in en bezorg deze aan het onthaal. Ook als je eens wil komen
kennismaken met het parlement om te zien of het iets voor jou is.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

………………………………………………………….……….(naam) van woning……..neemt graag
deel aan Ter Meerens parlement.

Overkoepelende activiteiten
Zaterdag 1
Zondag 2
Maandag 3

Luisteren naar klassieke muziek

14u

Cafetaria

Kaarten
Breien
Muziekatelier voor woningen 3-4

10u
10u
14u

Gang w5-6
Cafetaria
Gang w3-4

Kaarten
Breien
Muziekatelier voor woningen 5-6

10u
10u
14u

Gang w5-6
Cafetaria
Gang w5-6

Cafetaria
Cafetaria

14u-17u
14u-17u

Cafetaria
Cafetaria

Kaarten
Breien
Muziekatelier voor woningen 1-2

10u
10u
14u

Gang w5-6
Cafetaria
Gang w1-2

Woensdag 12

Cafetaria

14u-17u

Cafetaria

Donderdag 13

Cafetaria

14u-17u

Cafetaria

Vrijdag 14
Zaterdag 15

Cafetaria

14u-17u

Cafetaria

Zondag 16

Cafetaria

14u-17u

Cafetaria

Maandag 17

Luisteren naar klassieke muziek

14u

Cafetaria

Dinsdag 18

Kaarten
Breien
Eucharistieviering
Cafetaria
Kaarten
Breien
Muziekatelier voor woningen 3,4,5,6

10u
10u
14u30
14u-17u
10u
10u
14u

Gang w5-6
Cafetaria
Cafetaria
Cafetaria
Gang w5-6
Cafetaria
Cafetaria

Vrijdag 21
Zaterdag 22

Cafetaria

14u-17u

Cafetaria

Zondag 23

Cafetaria

14u-17u

Cafetaria

Maandag 24

Cafetaria

14u-17u

Cafetaria

Dinsdag 25

Kaarten
Cafetaria
Kaarten
Breien
Muziekatelier voor woningen 3,4,5,6

10u
14u-17u
10u
10u
14u

Gang w5-6
Cafetaria
Gang w5-6
Cafetaria
Cafetaria

Vrijdag 28
Zaterdag 29

Cafetaria

14u-17u

Cafetaria

Zondag 30

Cafetaria

14u-17u

Cafetaria

Maandag 31

Luisteren naar klassieke muziek

14u

Cafetaria

Dinsdag 4
Woensdag 5
Donderdag 6

Vrijdag 7
Zaterdag 8
Zondag 9
Maandag 10
Dinsdag 11

Woensdag 19
Donderdag 20

Woensdag 26
Donderdag 27

