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Een woordje van Eddy
Beste bewoner
Een echte zomer hebben we dit jaar niet echt mogen beleven. Veel water
en waterellende! Af en toe een zomerse dag dat ons deed openbloeien en
snakken naar meer. Niet uitkijkend naar die te hoge temperaturen van het
jaar voordien met de hittegolven die we toen moesten trotseren. Nee, de zon
was gierig dit jaar om ons te verwarmen en te verwennen met haar
warmtestralen. En plots staat daar nu al de herfst voor de deur. Kortere dagen
melden zich aan. Frisse en vochtige avonden zouden ons soms al eens naar
de thermostaat van de chauffage laten gaan om hier een tikske aan te
geven 😊. Niettemin kunnen we nog aangenaam verrast worden door die
gouden bol aan de hemel. Oktober heeft in het verleden al enkele malen
bewezen dat ze nog mooie dagen in petto kan hebben.
Op de laatste zondag van de maand zitten
we dan terug met de omschakeling van de
‘zomertijd’ naar de ‘standaardtijd’. Hiermee is
oktober de langste maand van het jaar. De
pluk hier in de streek van de lekkere desserten wijndruiven, geeft in oktober ook het
startschot voor de wijnboeren om hun kunsten
boven te halen.

Daarnaast heeft Huldenberg zich wel op de
wereldkaart gezet door de mooie reportage
van het WK wielrennen waar de Smeysberg,
hier door iedereen gekend, meer dan één
keer werd vernoemd en in beeld gebracht.





Geniet nog met volle teugen van onze tijdelijke en gezellige tent met
kinderhoek aan de cafetaria. Eind oktober gaat deze tent even in
winterslaap. Eind maart zal ze terug van de partij zijn om de lente mooi te
ontvangen. In de winter zal het wat krapper worden met de cafetaria die we
mogelijk dan wat intern uitbreiden met kleine tafeltjes in de gangpartij om
iedereen een plaatsje te kunnen geven.
Tot bij een gezellige tas koffie en iets pittiger in de cafetaria en veel leesgenot.
Eddy Devolder
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2021
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Door technische problemen heeft de verdere opbouw van de ruwbouw
vertraging opgelopen. Volgens de laatste berichten zou de ruwbouw op
hoogte
zijn
eind
oktober.
In de tweede helft van oktober start de schrijnwerkerij; het plaatsen van
de ramen (zonder screens).
Men is ook volop bezig met het installeren van technieken (HVAC en
elektriciteit) en gyproc wanden op verdieping -1. Dit is de verdieping
waar de bureaus van de collega’s van Woonzorgnet Dijleland komen
(algemeen directeur, financiële dienst, …), technische ruimte,
kleedkamers, garage, lokaal voor logistiek, stockage, …
Het plan voor het kapsalon wordt ondertussen ook verder afgewerkt.
Materiaalkeuzes worden gemaakt en er wordt contact opgenomen met
leveranciers om offertes aan te vragen.
Ook voor het tandartslokaal worden technieken (bvb. voor de plaatsing
van een tandartsstoel) en offertes opgevraagd.
In de keuken van de brasserie worden technieken getekend, zodat de
aannemer weet waar welke plaatsing voorzien is.
De toestellen voor een professionele keuken zijn ook gekozen. De keuken
is onder andere voorzien van een combisteamer, fornuis, bakplaat,
friteuse, werktafels, diepvrieskast, vaatwaslijn,…
De aanbesteding voor de vaste kasten in de kamers is rond. Verder kijken
we nog uit naar los meubilair voor de kamers, brasserie en polyvalente
ruimte.
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WZC Ter Meerenbehoort
tot woonzorgnetDijleland.
Meer info op:
www.woonzorgnet
-dijleland.be

Welkom !
We verwelkomen in
ons huis als nieuwe bewoner:
Achiel Fannes, w5
Dorine Wauters, w7
Welkom ook aan:
Jose Rhodas Salazar ,
logistiek medewerker w7-8

Afscheid
We willen ons oprecht
medeleven betuigen aan de
familie en vrienden van
Lea Van Pee, w6
Germaine Vanbeethoven, w4

In de kijker: derde prik coronavaccin
Op basis van het advies van de Hoge Gezondheidsraad hebben de ministers van
Volksgezondheid het licht op groen gezet voor een derde coronaprik voor bewoners van
woonzorgcentra. In WZC Ter Meeren zullen de bewoners allemaal een derde prik
ontvangen op woensdag 13 oktober.
Daarnaast werd familie erop attent gemaakt om de maatregelen te blijven volgen voor
ieders veiligheid. Dit houdt in:
°
°
°

Alle bezoekers/medewerkers dragen vanaf het betreden en bij verplaatsing in het
woonzorgcentrum een chirurgisch mondneusmasker.
Handen wassen in de sanitaire ruimte bij het betreden van het woonzorgcentrum .
Geen bezoek bij het vertonen van ziekteverschijnselen/positieve testing.

In de kijker: Beestenboel
In het dierenverblijf aan woning 1 hebben de kippen en haan ondertussen hun draai
gevonden. De kippen leggen dagelijks eitjes en leven vredig samen met haan Wittie.
De haan en grijze kip hadden bij aankomst al een naam (Wittie en Kaatje).
Dankzij de suggestie van woning 1-2 hebben de andere kippen nu ook een naam: de zwarte
kip heet Pauline en de bruine Paulette.
Op 20 september zijn ook de volgende inwoners van dit verblijf toegekomen.
De drie konijnen (bedankt, Bea!) die je op onderstaande foto ziet, zijn de nieuwe buren van
Pauline, Paulette, Kaatje en Wittie. Het zijn drie zusjes van ongeveer een jaar oud.
Deze drie kanjers zijn voorlopig naamloos, dus ook hiervoor weer een oproep naar suggesties.
We horen het graag.
Eén ding is alvast zeker, het zijn lieve konijnen die zeker niet bang zijn van een bezoekje.

In de kijker: koffiehoek
Heb je zin in een tasje koffie tussendoor?
Binnenkort voorzien we opnieuw een leuke ontmoetingsplek met koffie. Jullie kunnen er alvast
samen met ons naar uit kijken. Verdere informatie volgt nog.

Overkoepelende activiteiten oktober 2021
Vrijdag 1

Ter Meerens parlement

10u30

Cafetaria

Zaterdag 2

Cafetaria met Eric, Philip, Gerard

14u-17u

Cafetaria

Zondag 3

Cafetaria met Magda, Jules, Bert

14u-17u

Cafetaria

Maandag 4

Luisteren naar klassieke muziek
Verwenzorg w5-6

14u
13u30

Cafetaria
W5-6

Dinsdag 5

Kaarten en breien

10u

Aanbouw w7, caf

Woensdag 6

Cafetaria met Magda, Jules, Bert

14u-17u

Cafetaria

Donderdag 7

Kaarten en breien
Muziekatelier

10u
14u

Aanbouw w7, caf
Cafetaria

Cafetaria met Maurice, Philip, Eric

14u-17u

Cafetaria

Cafetaria met Magda, Jules, Gerard, Hilde
Luisteren naar klassieke muziek
Verwenzorg w3-4
Kaarten en breien
Konijntjes op bezoek van De Bunzboerderij
Cafetaria met Philip, Bert, Jose
Kaarten
Muziekatelier

14u-17u
14u
13u30
10u
14u
14u-17u
10u
14u

Cafetaria
Cafetaria
W3-4
Aanbouw w7, caf
Caf/buiten
Cafetaria
Aanbouw w7
Cafetaria

Vrijdag 15
Zaterdag 16

Cafetaria met Eric, Philip

14u-17u

Cafetaria

Zondag 17

Cafetaria met Magda, Jules

14u-17u

Cafetaria

Maandag 18

Eucharistieviering voor woning 3-4-7-8
Verwenzorg w1-2

14u30
13u30

Cafetaria
W1-2

Kaarten en breien

10u

Aanbouw w7, caf

Woensdag 20

Cafetaria met Philip, Jean-Pierre, Martine

14u-17u

Cafetaria

Donderdag 21

Kaarten en breien
Muziekatelier

10u
14u

Aanbouw w7, caf
Cafetaria

Vrijdag 22
Zaterdag 23

Cafetaria met Maurice, Lisette, Hilde

14u-17u

Cafetaria

Zondag 24

Cafetaria met Els, Lotte

14u-17u

Cafetaria

Maandag 25

Eucharistieviering voor woning 1-2-5-6
Verwenzorg w7-8
Kaarten

14u30
13u30
10u

Cafetaria
W7-8
Aanbouw w7

Cafetaria met Philip, Bert, Jose

14u-17u

Cafetaria

Kaarten en breien

10u

Aanbouw w7

Zaterdag 30

Cafetaria met Eric, Philip

14u-17u

Cafetaria

Zondag 31

Cafetaria met Magda, Jules, Renilde, Gerard

14u-17u

Cafetaria

Vrijdag 8
Zaterdag 9
Zondag 10
Maandag 11
Dinsdag 12
Woensdag 13
Donderdag 14

Dinsdag 19

Dinsdag 26
Woensdag 27
Donderdag 28
Vrijdag 29

