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Beste bewoner 

 

Ik denk dat we samen, het er lang over eens zijn dat de seizoenen niet meer 

zijn zoals jullie ze gekend hebben. Vorig jaar hadden we enkele hittegolven 

te trotseren en nu zijn we gelukkig en dankbaar als de zon eens komt piepen. 

Natte doorweekte gronden zorgen voor slapeloze nachten voor de boeren 

die straks hun oogsten moeten gaan binnenhalen. En wij gaan het allemaal 

in onze geldbeugel voelen. Een gewoon pakske friet gaat al meer naar een 

delicatesse gaan als we zien dat de prijzen daar ten gevolge van de 

grondstoffen, en dan vooral de patat 😊, met 10 % stijgen.  

De schoolpoorten zijn zoals van oudsher begin september dan ook opnieuw 

met groot enthousiasme geopend. We hopen voor al de studenten op een 

schooljaar zoals we ze ons herinneren van voor 13 maart 2020.  Toch is het 

virus nog niet weg en circuleert het nog steeds rond. Hier in Ter Meeren 

hebben we al een hele weg afgelegd waarbij we jou en je leefwereld en 

algemeen welzijn altijd hebben voorop gesteld. Coronamaatregelen, testen, 

quarantaine, isolatie … we hebben dit met z’n allen altijd zeer goed 

nageleefd en toegepast. Ook onze vaccinatiegraad is ver boven het Vlaams 

gemiddelde en bijna niet te evenaren met zo’n 98% bij zowel bewoners als 

personeel!! 

Met de herfst en de daaropvolgende winter voor de deur komt natuurlijk ook 

het griepvirus zijn deel opeisen. Het is nu meer dan ooit zo belangrijk dat we 

massaal ook hier voor deze griepprik kiezen en de kans op infectie en 

mogelijke complicaties door de griep ver van ons kunnen houden. Voor 

sommigen onder jullie zal de huisarts mogelijk ook een pneumokokkenvaccin 

belangrijk achten en voorschrijven. Op deze manier hopen we een gezond 

en hartelijk najaar tegemoet te gaan waar de warmte van de vele 

ontmoetingen ons hart en algemeen welzijn kracht bijzetten. 

Gezonde en virusvrije groeten  

Eddy Devolder 

 

 

 

Welkom ! 
 

We verwelkomen in  

ons huis als nieuwe bewoner:  

 

Lea Van Pee, w6 

Anna Coosemans, w5 

Adrienne Ronsmans, w3  

 

Welkom ook aan: 

 

Sindy Pierloot: maaltijdbegeleiding w 5-6 

Liesbeth Vandezande: zorgkundige w1-2 

 

        

Afscheid 

We willen ons oprecht 

medeleven betuigen aan 

de familie en vrienden van 

 

Madeleine Temmerman, w7 

 

 

http://www.termeeren.be/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         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 

  
    
  
  

  

Volgens de huidige plannen gaat de ruwbouw eind september/begin 

oktober op hoogte zijn. Half september start Engie met de 

elektriciteitswerken op niveau -1. De firma Spie start dan in de loop van 

september met de uitvoeringswerken van HVAC (heating, ventilation & 

airconditioning), ook op de onderste verdieping. 

Daarnaast zijn we momenteel aan het kijken voor het los meubilair in de 

kamers en de inrichting van het kapsalon. 

Naast het gebouw zelf, werkt de firma Viridee aan de plannen voor de 

omgevingsaanleg. Deze zijn we samen met hen aan het finetunen. 

De bedoeling is om een park te maken dat toegankelijk is voor de buurt 

en dit te enten op het rondom liggende landschap en zijn functies. Zo 

kunnen we genieten van de zichten en open ruimten rondom in een 

hedendaagse omgeving dat klimaat- en milieuvriendelijk ontworpen is. 

De bedoeling is het gevoel te creëren te leven in een natuurpark, tussen 

de bomen en het groen. Het regenwater wordt zichtbaar gemaakt op 

eigen terrein met buffers en infiltratie zodat lagere gelegen gebieden 

gevrijwaard blijven. We proberen dan ook het geluid van een fontein of 

overlopend water te integreren voor een rustige gezellige sfeer. 

We willen verhardingen beperken tot een strikt minimum en zoveel 

mogelijk vergroenen om ook rekening te houden met het 

veranderende klimaat. 

In deze omgevingsaanleg zijn verschillende zaken verwerkt, bijvoorbeeld 

een belevingstuin voor personen met dementie. Aan de cafetaria komt 

een ruim terras dat georiënteerd is naar de vijver. Her en der komen er 

op het domein gezellige zithoekjes en wandelwegjes. 

Daarnaast dromen we van een aansluiting met de wandelroutes van 

natuurgebied de Doode Bemde. 

Kortom, een tuin die open oogt voor de buurtbewoners en een mooie 

leefplek wordt voor de bewoners van Ter Meeren. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind september is het zover. Het 

wereldkampioenschap wielrennen komt 

naar onze streek. Naast de sfeer van deze 

wielerhoogdagen, brengt dit ook wat 

aanpassingen met zich mee voor onze 

bereikbaarheid. Het WK-parcours is namelijk 

een afgesloten parcours.  

 

Op volgende dagen en uren dienen we hier 

zeker rekening mee te houden: 

Donderdag 23/09 - testrit  

(parcours afgesloten van 8u – 12u30) 

  

Vrijdag 24/09 - U23 mannen  

(parcours afgesloten van 12u30 – 17u30) 

  

Zaterdag 25/09 - Elite vrouwen 

 (parcours afgesloten van 12u30 – 16u30) 

  

Zondag 26/09 - Elite mannen  

(parcours afgesloten van 10u30 – 17u) 

 

Hierdoor is de cafetaria uitzonderlijk 

gesloten op zaterdag 25 en zondag 26 

september. 

 

 

In de kijker: WK Wielrennen 

 

In de kijker: Beestenboel 

 Het dierenverblijf, op de weide aan woning 1, krijgt stilaan echt vorm. 

Eerst en vooral een dikke dank u wel aan de medewerkers en vrijwilligers van de technische 

dienst om hier een prachtig verblijf van te maken. 

Eind augustus kwamen ook de eerste inwoners hun plekje verkennen.  

 

Zo is dit ondertussen de thuis van haantje Wittie (bedankt Tom en Kelly), kip Kaatje en nog twee 

kippen waar we nog een naam voor zoeken (de bruine legkip en zwarte kip). 

Suggesties zijn altijd welkom! Geef ideeën zeker door aan het onthaal. 

 



 

Woensdag 1 Cafetaria met Philip, Jose 14u-17u Cafetaria 

Donderdag 2 Kaarten en breien 

Muziekatelier  

10u 

14u 

Gang w5-6, caf 

Cafetaria 

Vrijdag 3 Alpaca’s op bezoek 14u Caf/buiten 

Zaterdag 4 Cafetaria met Eric, Maurice, Philip 14u-17u Cafetaria 

Zondag 5 Cafetaria met Bert, Magda, Jules 14u-17u Cafetaria 

Maandag 6    

Dinsdag 7 Kaarten  10u Gang w5-6 

Woensdag 8 Cafetaria met Philip, Jean-Pierre, Martine 14u-17u Cafetaria 

Donderdag 9 Smoutebollen voor w1-2-5-6 14u Cafetaria 

Vrijdag 10 Smoutebollen voor w 3-4-7-8 14u Cafetaria 

Zaterdag 11 Cafetaria met Maurice, Philip, Gerard 14u-17u Cafetaria 

Zondag 12 
Cafetaria met Magda, Jules, Hilde, Gerard 14u-17u Cafetaria 

Maandag 13 Luisteren naar klassieke muziek 14u Cafetaria 

Dinsdag 14 Kaarten en breien 

Eucharistieviering voor w3-4-7-8 

10u 

14u30 

Gang w5-6, caf 

Cafetaria 

Woensdag 15 Cafetaria met Philip, Bert, Jose 14u-17u Cafetaria 

Donderdag 16 Kaarten en breien 

Muziekatelier  

10u 

14u 

Gang w5-6, caf 

Cafetaria 

Vrijdag 17    

Zaterdag 18 Cafetaria met Philip, Maurice, Eric 14u-17u Cafetaria 

Zondag 19 
Cafetaria met Lotte, Els 14u-17u Cafetaria 

Maandag 20 
Luisteren naar klassieke muziek 14u Cafetaria 

Dinsdag 21 Kaarten en breien  10u Gang w5-6, caf 

Woensdag 22 Cafetaria met Philip, Jean-Pierre, Martine 14u-17u Cafetaria 

Donderdag 23 
Muziekatelier 14u Cafetaria 

Vrijdag 24    

Zaterdag 25 GEEN cafetaria wegens WK Wielrennen   

Zondag 26 GEEN cafetaria wegens WK Wielrennen   

Maandag 27 
Luisteren naar klassieke muziek 14u Cafetaria 

Dinsdag 28 Kaarten en breien 

Eucharistieviering voor w 1-2-5-6 

10u 

14u30 

Gang w5-6, caf 

Cafetaria 

Woensdag 29 Cafetaria met Philip, Bert, Jose 14u-17u Cafetaria 

Donderdag 30 Kaarten en breien 

Muziekatelier  

10u 

14u 

Gang w5-6, caf 

Cafetaria 

Overkoepelende activiteiten september 2021 


