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Een woordje van Eddy
Beste bewoner
2022 komt in zicht! Wat snakken we ernaar om eind dit jaar de beste
voornemens te maken naar 2022 en volgende jaren, ZONDER rekening te
moeten gaan houden met het Coronavirus dat ons nu al 2 jaar serieus in
de ban heeft.
2021 is opnieuw een jaar van golven geweest, waar het schip WZC Ter
Meeren gelukkig steeds de vloedgolf van mogelijke uitbraak heeft
kunnen ontwijken. Hopelijk kunnen we straks aanmeren en uitkijken naar
leuke uitstappen, terrasjesbezoeken en noem maar op. Nu, ver moet je
vanaf september niet meer gaan om een leuke brasserie te gaan
bezoeken. We hopen dan met lekkere koffie, wafels en pannenkoeken
jullie te kunnen verwelkomen in onze eigen nieuwe brasserie met een
mooi aansluitend terras en tuin in volle ontwikkeling. Als voorsmaakje van
het toekomstig plaatje zullen binnenkort in de tijdelijke doorgang de
plannen en ontwerptekeningen opgehangen worden. Zo kunnen jullie al
kuierend een mooi idee vormen van het eindresultaat.
Tegelijkertijd wil ik hier als jaarafsluiter de medewerkers en vrijwilligers even
in de bloemen zetten. Ik wil ze hartelijk bedanken voor de geleverde
inspanningen die ze in deze moeilijke tijden dag in dag uit opnieuw met
de warme empathische bejegening wisten naar voor te brengen. Jullie
als bewoner verdienen ook dit moment van appreciatie voor het begrip
en jullie dank en respect naar de medewerkers en vrijwilligers toe. Het is
een enige ervaring te zien en mogen aanvoelen wat een warme
vriendelijke omgeving we hier met z’n allen dagelijks mogen beleven in
Ter Meeren.
Net als vorig jaar gaan we op iedere woning met de bewoners een mooi
Kerstfeest organiseren in intieme kring van de woning zelf. Bezoek kan
spijtig
genoeg
niet
aansluiten
wegens
de
heersende•
Coronamaatregelen. Mooie en leuke foto’s van deze woningfeesten•
worden zeker met de families gedeeld.
•
Ik sluit alvast af met de binnenkort herhaaldelijke, maar daarom niet
minder gemeende boodschap van: ‘ Zalig Kerstfeest en vooral de beste
wensen voor het nieuwe jaar’.
Eddy Devolder
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De werken aan nieuwbouw 21 vorderen goed.
Tijdens de kerstvakantie is het bouwverlof, maar voordien staat er nog
heel wat op de planning.
Eind november liggen de welfsels erop en begint men de dakplaat en
de steunen voor de antennes van de verschillende providers te
installeren.
De ramen en het glas zijn ondertussen geplaatst, net als 30% van de
zonneweringen.
Er
wordt
ook
gestart
met
het
plaatsen
van
isolatie.
Op 1 december begint men met de plaatsing van gyproc-wanden op
verdiepingen 0 en -1.
Op verdiepingen 0 en -1 worden binnen de ventilatiekanalen en de
sanitaire installatie geplaatst en worden verschillende muren ingekapt
voor de elektrische leidingen.
In de voorbije periode heeft de kraan een dag stil gestaan. Tijdens de
reguliere controle is er slijtage aan de kabel opgemerkt, deze is dan ook
vervangen.
De schrijnwerker is al langs geweest om de plannen te overlopen. En er
zijn offertes aangevraagd voor audio- en video-installaties. Daarnaast
worden de elektrische plannen gefinetuned zoals de toegangscontrole.
Ondertussen werken we verder aan de plannen voor de
omgevingsaanleg. Deze zijn afgetoetst bij de brandweer voor
goedkeuring van de vluchtwegen.

Huidige coronamaatregelen in WZC Ter Meeren
Beste bewoner, Beste familie,
Graag geven we jullie een update mee vanuit WZC Ter Meeren.
Met de ongekend hoge besmettingscijfers rondom ons schakelen we in het woonzorgcentrum
over op FFP2-maskers. Dit geldt voor alle (zorg)medewerkers en vrijwilligers die contact hebben
met de bewoners. Dit uiteraard boven op de basisregels: afstand houden, mondmaskers waar
meerdere mensen samen zijn, regelmatig handen wassen en goed ventileren. We houden dit
minstens aan t.e.m. zondag 12 december (een 2-tal weken na de 3de vaccinatie voor het
personeel op vrijdag 26 november 2021). Daarna evalueren we de maatregelen opnieuw.
Dankzij de goede opvolging van de gekende beschermende maatregelen zijn er momenteel
geen bewoners met klachten, noch symptomen die in de richting van Covid 19 zouden kunnen
wijzen.
We blijven waakzaam en testen snel wanneer een bewoner of medewerker symptomen van
Corona heeft of een hoog risicocontact heeft gehad .
We trachten maximaal zo genormaliseerd mogelijk te werken zonder daarbij onverantwoorde
risico’s te nemen met de huidige pandemische situatie. Activiteiten onder bewoners laten we
maximaal doorgaan, vanuit de eigen woningbubbel.
Ik wil eenieder bedanken voor de volgehouden inspanningen om dit mogelijk te maken!
Graag geef ik de gekende, zo noodzakelijke, beschermende maatregelen nog eens mee op
een rijtje:
• Dragen van een chirurgisch mondmasker binnen WZC Ter Meeren (ook zoveel mogelijk door
de bewoners bij het verlaten van de woning/tijdens activiteiten)
• Handhygiëne
• Voldoende afstand bewaren en bewaken van 1.5 meter
• Voldoende ventilatie
• Bezoek op de kamer door maximum 2 personen, kinderen inbegrepen
Indien je symptomen van een infectieziekte hebt vragen we je om je bezoek uit te stellen.
Solidair en met respect,
Eddy Devolder

Welkom !
We verwelkomen in
ons huis als nieuwe bewoner:
Arlette Luyckx, w5
Joseph Delsaert, w5
Camiel Van de Maele, w6
Eliane Courtens, w7
Welkom ook aan:
Anne De Nies, Maaltijdbegeleiding w7-8
Anita Goossens, Stafmedewerker WZND

Afscheid
We willen ons oprecht medeleven
betuigen aan de familie en
vrienden van
Alice Stroobants, w7
Henny Lindeman, w6
José Beersaerts, w2

Overkoepelende activiteiten december 2021
Woensdag 1

Cafetaria met Philip, Jean-Pierre, Martine

14u-17u

Cafetaria

Donderdag 2

Kaarten en breien
Muziekatelier

10u
14u

Aanbouw w7, caf
Cafetaria

Zaterdag 4

Cafetaria met Eric, Maurice, Philip

14u-17u

Cafetaria

Zondag 5

Cafetaria met Magda, Jules, Gerard, Kevin

14u-17u

Cafetaria

Maandag 6

Luisteren naar klassieke muziek
Verwenzorg w5-6
Kaarten en breien
Eucharistieviering voor woning 1-2-5-6
Cafetaria met Philip, Bert, Jose
Kaarten en breien
Muziekatelier

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

Cafetaria
W5-6
Aanbouw w7, caf
Cafetaria
Cafetaria
Aanbouw w7, caf
Cafetaria

Cafetaria met Eric, Maurice, Philip

14u-17u

Cafetaria

Cafetaria met Magda, Jules, Bert, Gerard
Luisteren naar klassieke muziek
Verwenzorg 3-4
Kaarten en breien
Cafetaria met Philip, Jean-Pierre, Martine
Kaarten en breien
Muziekatelier

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

Cafetaria
Cafetaria
W3-4
Aanbouw w7, caf
Cafetaria
Aanbouw w7, caf
Cafetaria

Vrijdag 17

Kraam met Luikse wafels

14u-15u30

Cafetaria

Zaterdag 18

Cafetaria met Eric, Hilde, Lisette

14u-17u

Cafetaria

Zondag 19

Cafetaria met Magda, Jules, Renilde, Kevin

14u-17u

Cafetaria

Maandag 20

Verwenzorg w1-2

13u30

W1-2

Dinsdag 21
Woensdag 22
Donderdag 23

Kaarten en breien
Cafetaria met Philip, Bert, Jose
Kaarten en breien
Eucharistieviering Kerstmis voor w3-4-7-8
Eucharistieviering Kerstmis voor w1-2-5-6

10u
14u-17u
10u
13u45
15u

Aanbouw w7, caf
Cafetaria
Aanbouw w7, caf
Cafetaria
Cafetaria

Vrijdag 24

Terrasconcerten met kerstmuziek

14u-17u

Terrassen woningen

Zaterdag 25

Cafetaria met Magda, Jules, Kevin, Safaa

14u-17u

Cafetaria

Zondag 26
Maandag 27

Cafetaria met Els, Lotte

14u-17u

Cafetaria

Verwenzorg w7-8

13u30

W7-8

Dinsdag 28

Kaarten en breien

10u

Aanbouw w7, caf

Woensdag 29

Cafetaria met Philip, Jean-Pierre, Martine
Kaarten en breien
Muziekatelier

14u-17u
10u
14u

Cafetaria
Aanbouw w7, caf
Cafetaria

Vrijdag 3

Dinsdag 7
Woensdag 8
Donderdag 9
Vrijdag 10
Zaterdag 11
Zondag 12
Maandag 13
Dinsdag 14
Woensdag 15
Donderdag 16

Donderdag 30
Vrijdag 31

