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Beste bewoner 
 

Al bekomen van de overschakeling van winter- naar zomertijd? Dat uurtje 

extra licht ’s avonds kan onze dagenergie toch wel een boost geven. Het 

valt me op dankzij de mooie zonnige dagen die we al hebben mogen 

proeven in maart hoe goed gemutst jullie erbij lopen. Nu nog dat masker 

achterwege kunnen laten hoor ik jullie al mijmeren en we zijn terug waar 

we wilden beginnen 😊. Maar spijtig genoeg doen de cijfers weer een 

opwaartse beweging waardoor we toch het signaal krijgen van zeer alert 

te blijven. De vierde prik die als boost op het programma stond voor jullie 

is nog niet collectief uitgerold voor de woonzorgcentra. Sommigen onder 

jullie hebben deze al via een individuele uitnodiging kunnen gaan ophalen 

in het uitnodigend vaccinatiecentrum. Voor de anderen is het nog even 

wachten  op het signaal vanuit de overheid. 

 

Binnenkort kunnen jullie mekaar ook buiten weer treffen onder de grote 

tent die zoals vorig jaar wordt opgezet aan de hoofdingang.  De parasols 

komen de terrastafels vervoegen en zullen jullie beschermen tegen teveel 

hitte en een mogelijke zonneslag wanneer de zon van katoen weet te 

geven.  

 

Ik heb al gemerkt dat er enkelen onder jullie graag eens gaan kijken 

hoever de bouwwerken momenteel gevorderd zijn. Of is het naar al die 

stoere binken die er werken dat jullie benieuwd zijn? 😊 Wees steeds 

voorzichtig in de buurt van de werf voor aan- en wegrijdend verkeer.  

Verder gaat het leven in Ter Meeren zijn gangetje en zijn we de verhuis van  

eind van het jaar al goed aan het voorbereiden. Binnenkort zijn er de 

woninggebruikersraden waar jullie op uitgenodigd worden met een lekker 

hapje en een drankje. Van die momenten maken we dan gebruik om jullie 

onze plannen eens goed uit de doeken te doen en mee te nemen in ons 

verhaal.  

 

 

Katrien en al de medewerkers die jullie omringen gaan de komende 

periode jullie ook nog verwennen met leuke activiteiten en pure 

verwennerij. Meer kan ik hierover niet kwijt, deze eer laat ik aan hun. Zo is 

de verrassing eens zo leuk. Geniet van de opstart van één van de fijnste 

seizoenen van het jaar. 
 

Eddy Devolder   

Campusdirecteur 

 

Een woordje van Eddy 

 

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   

-   Peter Claeys   

- Ingrid Boogaerts 

  

  

Wil je reageren op  

een artikel of  

meewerken aan  

de volgende  

editie?  

Contacteer Katrien  

Philips via tel  

016/47 13 51 of  

woonleefkundige@   

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 

  
    
  
  

  

Er wordt druk verder gewerkt in de nieuwbouw. 

Ondertussen is het dak geïsoleerd en werd de eindlaag gelegd. Nu start 

men met het plaatsen van installaties, zoals de ventilatie en 

zonnepanelen op het dak. 

De bouw is volledig geïsoleerd en de gevelsteen is zo goed als op 

hoogte. Nu begint men met het plaatsen van de andere 

gevelbekleding. Volgens de planning is de gevel eind april af. 

 

Op niveau nul wordt er gevloerd en wordt deze verder afgewerkt. Op 

niveau -1 is de vloerverwarming geplaatst en de chape gelegd. Op 

niveau +1 wordt de pur gespoten en is men bezig met het plak- en 

pleisterwerk. Op niveau +2 zijn de werken aan het sanitair dan weer 

bezig, volgende week wordt daar pur gegoten en de week nadien 

chape gelegd. 

Voor de vaste kasten werken ze aan de uitvoeringsplannen en start half 

mei de plaatsing. Voor het los meubilair en de bedden zijn offertes 

aangevraagd. Er wordt ook gekeken naar een leverancier voor de 

bewegwijzering. 

Ook voor de binnendeuren worden er zaken besproken, zoals een 

deurpomp, draairichtingen, automatisering, … 

Nu is men ook bezig met de laatste boringen voor het BEO-veld. 

En eind april wordt normaal gezien de toerenkraan afgebroken. 

Begin mei starten ze dan met het installeren van de liften. 

 

 

In de kijker: Fotowedstrijd 

Tijd voor een leuke uitdaging.  

In de loop van de maand april gaan we van start met een 

fotowedstrijd. Er komen in de houten doorgang (waar ook de 

bouwplannen ophangen) foto’s van medewerkers, dit gaan zowel 

recente foto’s zijn als kinderfoto’s. 

De bedoeling is dat je beide foto’s van eenzelfde persoon aan elkaar 

kan koppelen. 

Er komen antwoordformulieren aan het onthaal, van zodra de foto’s 

omhoog hangen. Waag zeker je kans en ga, samen met je familie, eens 

kijken wie jij herkent. Diegene die de meeste foto’s juist heeft, wint een 

prijs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom ! 
 

We verwelkomen in ons huis als nieuwe 

bewoner:  

 

Jeannine Vandezande, w5 

Jeannine Smolders, w6 

Andreas Van De Cauter, w8 

 

 

  

  

 

 

Afscheid 

We willen ons oprecht 

medeleven betuigen aan de 

familie en vrienden van 

 

Germaine Vandenbosch, w8 

Hugo Delagaye, w5 

Jeannine Vandezande, w5 

Joseph Delsaert, w5 

 

 

 

Wist je dat.. 

 
Je in Ter Meeren (grootletter)boeken kan ontlenen? Twee keer per maand komt 

vrijwilligster Christine langs voor de bibliotheekwerking via de zorgbib van het Rode Kruis. 

In het activiteitenoverzicht hieronder staat op welke dinsdagen je haar in de cafetaria kan 

vinden. Kom zeker eens langs om tussen de boeken te snuisteren of om kennis te maken. 

Medewerker in de kijker 

 In deze nieuwe rubriek laten we jullie iedere maand kennismaken met een medewerker 

uit Ter Meeren.  

Onthaalmedewerkster An Van Calster bijt de spits af. 

 

 

Als hobby kook ik graag, wandel ik veel en hou ik van lezen. Ook in de tuin werken doe 

ik graag. 

 

Mijn passie is reiki en bachbloesemremedies. Ik ben er dankbaar voor dat ik deze passie 

ook in Ter Meeren kan inzetten.  

 

Bachbloesems worden ontwikkeld uit wilde planten en bloemen en hebben een 

energetische werking. Dit werd ontwikkeld door de Engelse arts dr. Edward Bach. Bij 

inname werken de Bachremedies positief in op negatieve gemoedstoestanden zoals 

angst, onzekerheid, vermoeidheid, … en kunnen zo je helingsproces ondersteunen. 

 

Reiki is het Japanse woord voor universele levensenergie, het is de levenskracht die in en 

rondom ons stroomt. Bij reiki wordt die levensenergie via de handen van de gever 

doorgeven naar de ontvanger. Reiki heeft een eigen bewustzijn en gaat naar die 

plekken, zowel emotioneel als fysiek, waar er behoefte aan is. Een reikibehandeling kan 

tot diepe ontspanning en een gevoel van harmonie leiden en stimuleert en ondersteunt 

het zelfgenezings- en zelfbewustwordingsproces.” 

 

“Mijn naam is An en ik werk reeds 28 jaar in Ter 

Meeren als onthaalmedewerkster. 

Mijn taken bestaan onder andere uit de facturatie en 

de bemanning van het onthaal (telefoon, 

betalingen,…). Jullie kunnen ook altijd bij mij terecht 

voor vragen of gewoon een babbeltje. 

 



 

Vrijdag 1    

Zaterdag 2 Cafetaria met Philip, Maurice, Eric 14u-17u Cafetaria 

Zondag 3 Cafetaria met Magda, Jules, Kevin 14u-17u Cafetaria 

Maandag 4 Luisteren naar klassieke muziek 

Verwenzorg woning 7-8 

14u 

13u30 

Cafetaria 

Woning 7-8 

Dinsdag 5 Kaarten 

Breiatelier 

Bibliotheek 

10u 

10u 

14u 

Aanbouw w7 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 6 Cafetaria met Philip, Bert, Jose 14u-17u Cafetaria 

Donderdag 7 Kaarten 

Breiatelier 

Muziekatelier w5-6-7-8 

10u 

10u 

14u 

Aanbouw w7 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 8    

Zaterdag 9  Cafetaria met Hilde, Lisette 14u-17u Cafetaria 

Zondag 10 Cafetaria met Lotte, Els 14u-17u Cafetaria 1 

Maandag 11 Luisteren naar klassieke muziek 

Verwenzorg woning 5-6 

14u 

13u30 

Cafetaria 

Woning 5-6 

Dinsdag 12 Kaarten 

Breiatelier 

Paasviering voor woningen 1-2-5-6 

10u 

10u 

14u30 

Aanbouw w7 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 13 Cafetaria met Philip, Eric, Kevin V 14u-17u Cafetaria 

Donderdag 14 Kaarten 

Breiatelier 

Muziekatelier w1-2-3-4 

10u 

10u 

14u 

Aanbouw w7 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 15    

Zaterdag 16 Cafetaria met Eric, Philip, Maurice 14u-17u Cafetaria 

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

Maandag 18 Cafetaria met Magda, Jules, Kevin 14u-17u Cafetaria 

Dinsdag 19 Kaarten 

Breiatelier 

Paasviering voor woningen 3-4-7-8-DVC 

10u 

10u 

14u30 

Aanbouw w7 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 20 Cafetaria met  Philip, Jose, Martine 14u-17u Cafetaria 

Donderdag 21 Kaarten 

Breiatelier 

10u 

10u 

Aanbouw w7 

Cafetaria 

Vrijdag 22    

Zaterdag 23 Cafetaria met Hilde, Lisette 14u-17u Cafetaria 

Zondag 24 Cafetaria met Magda, Jules, Kevin 14u-17u Cafetaria 

Maandag 25 Luisteren naar klassieke muziek 

Verwenzorg woning 3-4 

14u 

13u30 

Cafetaria 

Woning 3-4 

Dinsdag 26 Kaarten 

Breiatelier 

Bibliotheek 

Kineparcours voor week van de valpreventie 

10u 

10u 

14u 

14u 

Aanbouw w7 

Cafetaria 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 27 Cafetaria met Philip, Martine, Jean-Pierre 14u-17u Cafetaria 

Donderdag 28 Kaarten 

Breiatelier 

Muziekatelier w5-6-7-8 

10u 

10u 

14u 

Aanbouw w7 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 29    

Zaterdag 30 Cafetaria met Philip, Maurice, Eric 14u-17u Cafetaria 

Overkoepelende activiteiten april 2022 


