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Welkom !
We verwelkomen in
ons huis als nieuwe bewoner:
Germaine Ronsmans, w1
Arlette Luyckx, w5
Daarnaast wensen we ook enkele
medewerkers succes in hun nieuwe
functie:
Stefanie Rooms, nachtzorgkundige
(voordien zorgkundige w3-4)
Veerle Swings, woonzorgcoach w1-2
(voordien nachtverpleegkundige)

Afscheid
We willen ons oprecht
medeleven betuigen aan de
familie en vrienden van
Louisa Philips, w1
Jeanne Jorge, w5
Armand Endels, w5
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Coronamaatregelen vanaf 29 oktober 2021
Colofon
Maandelijkse
nieuwsbrief
WZC 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

Beste bewoners, families en medewerkers,
Aangezien we ondertussen in de vierde golf beland zijn, zijn er ook
nieuwe maatregelen voor bezoek in de woonzorgcentra vanuit het
agentschap zorg en gezondheid. Deze regels gelden vanaf vrijdag 29
oktober.
Hieronder een overzicht:









Verantwoordelijke
uitgever:
Eddy Devolder
Wolfshaegen 186
3040 Neerijse

WZC Ter Meerenbehoort
tot woonzorgnetDijleland.
Meer info op:
www.woonzorgnet
-dijleland.be



De handen uitgebreid wassen, in de sanitaire ruimte, bij het
betreden van het woonzorgcentrum blijft nog steeds verplicht.
Alle bezoekers dragen bij het betreden van het
woonzorgcentrum, en bij verplaatsing in het woonzorgcentrum,
en ook tijdens de bezoekmomenten een chirurgisch
mondneusmasker. Dit betekent dat ook bij het bezoek op de
kamer, ongeacht of de afstandsregel al dan niet kan worden
nageleefd, het chirurgische mondneusmasker door iedere
bezoeker correct gedragen wordt.
Tijdens de zorgcontacten en tijdens de bezoekmomenten dragen
ook de bewoners, indien mogelijk, een chirurgisch
mondneusmasker.
Bezoek op de kamer gebeurt, door de beperkte ruimte, door
maximum 2 bezoekers tegelijkertijd. Indien het weer het toelaat,
raden we bezoek in de buitenruimte aan.
Cafetaria: Deze blijft toegankelijk voor bewoners en hun
bezoekers (geen externen), zonder het tonen van een
coronapas. Belangrijk is om 1,5m afstand te bewaren tussen
verschillende bezoekers. Vol = vol, er kunnen geen tafels of
stoelen bijgeplaatst worden. Bezoekers of bewoners kunnen wel
iets komen afhalen in de cafetaria en meenemen naar de kamer,
niet in de gemeenschappelijke ruimtes zoals de passage en de
via-via. In de kamer mag enkel tijdens het drinken of iets eten het
mondmasker even uit. Goed verluchten en afstand bewaren blijft
dan extra belangrijk.
Bewoners dragen bij het verlaten van de woning een
mondneusmasker. Dit zowel tijdens het wandelen in het gebouw,
bij de kapper als tijdens activiteiten (breien, eucharistieviering,
muziek, …).

Het outbreakteam

Brandpreventie
Beste bewoners van Ter Meeren,
Eerst en vooral zijn de brandrisico’s in Ter Meeren heel laag. Om bij alarm steeds correct te
reageren geven we jaarlijks theoretische en praktische opleidingen aan het personeel. Ze
oefenen ook om zelf een beginnende brand te kunnen blussen.
Het alarmsysteem is erg gevoelig. Bijna iedereen heeft al eens een vals alarm meegemaakt.
Dat kan zorgen voor ongemak, maar het is tegelijk ook een extra oefening voor de
medewerkers.
We hebben overal rookdetectors, branddrukknoppen, brandblussers, branddekens. Conform
de wetgeving zijn er branddeuren geïnstalleerd, waar nodig. Onze directie past de regels
hieromtrent strikt toe. Er zijn ook brandvertragende gordijnen en de vloerbekleding heeft een
brandvertragende waarde.
Ik zet nog even de belangrijkste regels op een rij.
Wat kunnen we allemaal samen doen om brand te voorkomen en om correct te reageren?








Tips om brand te voorkomen
Tips om correct te reageren
Gebruik geen snoeren met
 Is er brand in uw kamer?
blootliggende draad of gebroken
Verlaat uw kamer, indien mogelijk. Er komt
componenten.
een medewerker ter plaatse. Die gaat na
Rol het snoer volledig af tijdens het
of de beginnende brand zelf geblust kan
gebruik om oververhitting te voorkomen. worden.
Brandpreventie
Overbelast een stopcontact niet met
meerdere apparaten.
 Hoor je het alarm?
Laad je gsm best overdag op en onder
Blijf ter plaatse. Er komt een medewerker
een rookmelder of onder toezicht.
om u te informeren of om u op te halen.
Water en elektriciteit samen? GEEN goed  Mobiele personen (bezoekers,
idee. Raak toestellen nooit aan met
vrijwilligers, stagairs, medewerkers)
natte handen.
 bij brandalarm gaan met de trap
Zorg voor de LED alternatieven van de
naar het verzamelpunt op de
gewone kaarsen.
parking.
 Minder mobiele personen (bewoners
die niet zelfstandig met de trap naar
beneden kunnen)
 worden door het personeel begeleid
naar een ander compartiment, ver
van de brand.
! Achter twee branddeuren zijn we veilig
genoeg voor een uur. Dit is meer dan
voldoende voor de brandweer om ter
plaatse te komen en om de brand te
blussen.

Op maandag 22/11 en woensdag 24/11 vanaf 13 uur geven we een praktische opleiding
aan medewerkers. In de woningen zullen we verschillende brandscenario’s simuleren om
onze acties te kunnen oefenen in de praktijk. We kijken ernaar uit!
Nogmaals bedankt!
Preventieadviseur Woonzorgnet-Dijleland
Maria Bragina

Overkoepelende activiteiten november 2021
Maandag 1

Cafetaria met Magda, Jules, Kevin, Safaa

14u-17u

Cafetaria

Dinsdag 2

Kaarten
Eucharistieviering Allerzielen voor w3-4-7-8
Eucharistieviering Allerzielen voor w1-2-5-6

10u
13u45
15u

Aanbouw w7
Cafetaria
Cafetaria

Woensdag 3

Cafetaria met Philip, Jean-Pierre, Martine

14u-17u

Cafetaria

Donderdag 4

Kaarten

10u

Aanbouw w7

Zaterdag 6

Cafetaria met Maurice, Philip, Eric

14u-17u

Cafetaria

Zondag 7

Cafetaria met Magda, Jules, Kevin, Safaa
Luisteren naar klassieke muziek
Verwenzorg w5-6
Kaarten en breien

14u-17u
14u
13u30
10u

Cafetaria
Cafetaria
W5-6
Aanbouw w7, caf

Cafetaria met Philip, Bert, Jose

14u-17u

Cafetaria

Cafetaria met Magda, Jules, Kevin, Safaa

14u-17u

Cafetaria

Cafetaria met Eric, Philip

14u-17u

Cafetaria

Zondag 14
Maandag 15

Cafetaria met Magda, Jules, Bert, Gerard
Luisteren naar klassieke muziek
Verwenzorg w3-4

14u-17u
14u
13u30

Cafetaria
Cafetaria
W3-4

Dinsdag 16

Kaarten en breien

10u

Aanbouw w7, caf

Woensdag 17

Cafetaria met Philip, Jean-Pierre, Martine

14u-17u

Cafetaria

Donderdag 18

Kaarten en breien
Muziekatelier

10u
14u

Aanbouw w7, caf
Cafetaria

Zaterdag 20

Cafetaria met Eric, Maurice, Gerard

14u-17u

Cafetaria

Zondag 21
Maandag 22
Dinsdag 23

Cafetaria met Els, Lotte
Verwenzorg w1-2
Kaarten en breien
Eucharistieviering voor w3-4-7-8

14u-17u
13u30
10u
14u30

Cafetaria
W1-2
Aanbouw w7, caf
Cafetaria

Woensdag 24

Cafetaria met Philip, Bert, Jose

14u-17u

Cafetaria

Donderdag 25

Kaarten en breien
Muziekatelier
Ter Meerens parlement

10u
14u
10u30

Aanbouw w7, caf
Cafetaria
Cafetaria

Cafetaria met Eric, Lisette, Hilde

14u-17u

Cafetaria

Maandag 29

Cafetaria met Magda, Jules, Renilde, Kevin
Luisteren naar klassieke muziek
Verwenzorg w7-8

14u-17u
14u
13u30

Cafetaria
Cafetaria
W7-8

Dinsdag 30

Kaarten en breien

10u

Aanbouw w7, caf

Vrijdag 5

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

Vrijdag 19

Vrijdag 26
Zaterdag 27
Zondag 28

