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Een woordje van Eddy
Beste bewoner
We zitten nu al ruim 21 maanden in de Corona-crisis. COVID-19, maatregelen,
lockdown, essentiële verplaatsingen, samenscholing, quarantaine, CST,
lossen van de maatregelen om dan weer te verstrengen… Een tijd van
onzekerheid, angst en onduidelijkheid kondigde zich aan rond een ongekend
virus en vooral qua verwachtingen, juiste en veilige handelingen voor onszelf,
jou en je naasten. Een ongeziene en moeilijke periode brak aan voor
iedereen in de samenleving. Toch wisten we samen met jou, als bewoner,
met de grootste omzichtigheid al deze horden tot nu toe mooi te nemen.
Zonder grote uitbraken en/of teleurstellingen hebben we steeds getracht het
algemeen welzijn van jou en je medebewoners niet te vergeten maar net te
omarmen.
Verwarrende tijden waarin er dagelijks getracht werd om uit het kluwen van
alle informatie alles steeds te vertalen naar een juiste communicatie naar jou
en je familie. We hebben ons hier zelf telkenmale opnieuw ontdekt en
heruitgevonden door een immense solidariteit en grote professionaliteit van
iedere medewerker die je dagelijks omringt.
Uitzonderlijke omstandigheden, maar vooral uitzonderlijke en unieke
momenten die we hier samen mochten en mogen ervaren. Ik ben dan ook
enorm trots op al de medewerkers die door hun flexibiliteit, veerkracht,
doorzettingsvermogen en inspanningen zich dagelijks inzetten om deze crisis,
samen met zovele anderen, mee te helpen beheersen om jou als bewoner
maximaal te beschermen. De professionaliteit, verbondenheid, collegialiteit
bij de medewerkers en de dankbaarheid die van jou als bewoner enorm
werd geapprecieerd gedurende de voorbije 21 maanden is
bewonderenswaardig!
We hebben samen met jou getoond dat we dit aankunnen! Zo kunnen we
met vol vertrouwen de overstap doen naar 2022 en uitkijken naar het herstel
van die warme sociale contacten van destijds over de woningen heen. De
zichtbare groei van de nieuwbouw leidt ons dan naar het mooi perspectief
van een volledig mooi plaatje in het najaar. Een verhuis van 33 bewoners naar
deze nieuwbouw, een geweldige brasserie met ruim terras en in het
verlengde hiervan een mooie tuin om in te kuieren. September 2022 lijkt plots
zeer dichtbij.


Maar eerst wil ik je een fantastische opstart wensen voor 2022 met een
koestering van fijne momenten en plaatsruimend voor de nog vele mooie

dingen die op je afkomen.
Eddy Devolder
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Tijdens de kerstvakantie liggen de bouwwerken even stil wegens
bouwverlof.
Toch een korte update over de huidige stand van zaken.
De dakwelfsels zijn geplaatst en het beton van het dak is gegoten. Na
het bouwverlof volgt de dakbekleding.
Binnen werkt men verder aan de elektriciteit, sanitair, cv en ventilatie.
Ook het plaatsen van metalstuds is goed gevorderd, hier wordt na het
bouwverlof aan verder gewerkt. Dit is de draagstructuur voor de
gyprocplaten/wanden.
De meeste ramen met glas en zonnewering zijn geplaatst. Na het
bouwverlof wordt de ruwbouw geïsoleerd en de gevelsteen geplaatst.
Dit vanaf +/- 10 januari.
Daarnaast is er een voorstel toegekomen van de binnenhuisarchitecte
met onder andere een kleurenpalet en keuzes van vloertegels.

Woning 9
Toekomstige brasserie

Hoofdingang met onthaal
Uitzicht vanaf terras w7-8-9-10

Welkom !
We verwelkomen in
ons huis als nieuwe bewoner:
Yvonne Neuhard, w2
Hubert Stiers, w3
Elza Nulens, w7

Afscheid
We willen ons oprecht
medeleven betuigen aan de
familie en vrienden van
Christine Hendrickx, w3
Dorine Wauters, w7
Lucien Keyngnaert, w7
Hubert Stiers, w3

Welkom ook aan:
Chrissy Puttemans, nachtverpleegkundige
Lisa Desmet, zorgkundige w7-8
Vanessa Montanel, logistiek medewerker w1-2
Martine Rabaey, paramedisch zorgmedewerker w1-2

In 2022 werkt Hilde Depuydt in WZC Keyhof, in 2023 is ze terug in TM.

Huidige coronamaatregelen in WZC Ter Meeren
Dinsdag 21/12 gebeurde de laatste controletest op woning 6. We zijn blij te kunnen melden dat
er geen nieuwe positieve bewoners zijn. De bewoners van woning 6 zijn dan ook niet langer in
quarantaine. Fijn om zo de feestdagen in te gaan!
We vragen wel verder alert te zijn tijdens het bezoek op alle woningen.
 ALTIJD handen wassen bij het binnen komen van Ter Meeren. Handhygiëne is één van de
belangrijkste maatregelen om het virus aan te pakken.
 Een chirurgisch mondneusmasker aanhouden tijdens uw bezoek.
 Geen bezoek in de gemeenschappelijke ruimtes.
 Enkel bezoek op de kamers: max met 2 personen, mondneusmasker aanhouden, zo veel
mogelijk afstand bewaren, goed verluchten.
 Bezoek met kinderen die geen mondneusmasker dragen even uitstellen of enkel buiten
laten doorgaan.
 Heeft u om het even welk ziektesymptoom of bent u in contact geweest met iemand met
ziektesymptomen, stel uw bezoek dan even uit.
 Wat thuisbezoek betreft willen wij de oproep vanuit de overheid, om contacten sterk te
beperken, hier graag doortrekken. Daarom onze vraag om uitstappen en
restaurantbezoeken tijdelijk te beperken. Indien de bewoner wel deelneemt aan
familiebijeenkomsten dan raden wij zelftesten vooraf sterk aan.
Ondertussen zijn er nieuwe richtlijnen van het agentschap zorg en gezondheid in verband met
de activiteitenwerking. Gemeenschappelijke activiteiten onder de bewoners blijven voorlopig
on hold. We proberen wel zoveel mogelijk activiteiten op de woningen zelf te voorzien.
Ook de cafetaria blijft momenteel gesloten. Van zodra activiteiten terug kunnen doorgaan en
de cafetaria heropent, brengen we jullie zeker op de hoogte.

Informatie zorgvolmacht
 Wat is het? Een zorgvolmacht is een document waarin je één of meerdere personen
volmacht geeft om in jouw plaats te handelen wanneer je daar zelf niet meer toe in staat bent.
Dit kan zowel onderhands als via een notariële akte opgesteld worden. In sommige gevallen is
echter steeds een notariële volmacht nodig, bv. voor de verkoop van een onroerend goed. De
notaris staat in voor de registratie in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten. Bij
een onderhandse zorgvolmacht sta je daar zelf voor in.
 Voor wie? Voor iedereen die wil anticiperen op de dag dat hij niet meer zelf zijn vermogen
kan beheren. Niet alleen de oudere generatie heeft er baat bij. Om een zorgvolmacht te
kunnen opstellen moet je meerderjarig en wilsbekwaam zijn, wat betekent dat je ten volle moet
begrijpen wat de gevolgen zijn van de zorgvolmacht. Vertoon je bv. eerste verschijnselen van
dementie, dan wacht je best niet te lang…
 Waarvoor? Je kiest zelf voor welke handelingen je volmacht geeft. Het kan gaan om daden
van beheer, zoals het uitvoeren van betalingen, beleggingen,…, maar evenzeer om daden
van beschikking, zoals de aan- of verkoop van een woning, het doen van een schenking,… .Je
kan ook persoonsgebonden handelingen opnemen in de zorgvolmacht. Wanneer de
zorgvolmacht in werking treedt, bepaal je ook zelf.
 Voordelen? De dag dat je niet meer zelf in staat bent je vermogen te beheren, kan de door
jou aangeduide persoon dit beheer gewoon verderzetten. De vrederechter moet niet
tussenkomen om een bewindvoerder aan te stellen. Heel wat praktische moeilijkheden worden
hierdoor vermeden.
Voor meer informatie kan je terecht op de woning of bij Ingrid Boogaerts (sociale dienst)

Overkoepelende activiteiten januari 2022
Door de geldende coronamaatregelen kunnen overkoepelende activiteiten en de
cafetaria momenteel niet doorgaan. Van zodra dit weer kan, laten we dit zeker weten.
Wel geven we graag mee welke activiteiten zeker wel doorgaan, vaak op de woningen.
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