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Beste bewoner 

 

Het schooljaar is van start gegaan. Dat betekent dat de zomervakantie er 

weer opzit. Hopelijk is iedereen lekker tot rust kunnen komen na 2 hectische 

jaren doorspekt met algemene maatschappelijke nieuwe regels die we ons 

eigen hebben gemaakt. Dit alles in functie van onze gezondheid.  

Het was wel puffen en zweten. Ook hier in het  woonzorgcentrum hebben we 

dit duidelijk geweten en gevoeld. Extra drinken en verkoelen zonder teveel 

inspanningen was de boodschap. Hadden we nu maar de technologie om 

al die overdaad aan hitte op te slaan en opnieuw te kunnen gaan gebruiken 

in de volgende koude maanden. 

Het wordt voor ieder van ons een onzekere tijd die we al lang niet meer 

hebben gekend. We moeten al terug gaan naar de jaren ‘70, waar de 

oliecrisis ons toen ook dwong om heel ingrijpende besparende maatregelen 

te treffen. Wie herinnert zich nog de talrijke autoloze zondagen, waarbij de 

straten en grote banen plots veilige brede wandelavenue’s en 

speelterreinen werden? Het is ongelooflijk hoe de hoge energie- en 

voedselprijzen de voorbije maand het leven weer een stuk duurder hebben 

gemaakt. Zo komen we al uit dat het leven bijna 10% duurder is dan een jaar 

geleden, het hoogste niveau in zowat 40 jaar. Velen kunnen niet meer sparen 

en moeten hun reserves aanspreken. Gelukkig heeft België een systeem om 

onze koopkracht enigszins te behouden, door de pensioenen, uitkeringen en 

lonen automatisch te indexeren. We vonden het daarom ook belangrijk om 

jullie reeds in augustus een informerende, transparante brief mee te geven 

waarin we onze bekommernissen met jullie willen delen en jullie inspraak van 

harte toejuichen. Het blijft een vaststaand feit dat kwaliteit van wonen en 

zorg voor ouderen en onze investeringen in werkbaar werk voor 

medewerkers onze prioriteiten blijven. 

Gelukkig was er ook positief en blij nieuws te vergaren afgelopen zomer. Zo 

hebben we kunnen genieten van de Ronde van Frankrijk en mogen we fier 

zijn op de prestaties van onze Belgische atleten tijdens de Europese 

Kampioenschappen in München. Atletiek en vrouwenwielrennen voorop bij 

het behalen van mooie medailles. Hier buiten turend is het vooral uitkijken 

naar de voorlopige oplevering van de nieuwbouw en de start van de 

verhuisbeweging ergens eind oktober, begin november. Jullie worden allen 

bij een gezellige tas koffie en lekker koekje of gebak binnenkort nog eens 

goed geïnformeerd. De woonzorgcoachen van woning 1 en 2 en woning 7 

en 8 zullen ook jullie contactpersoon uitnodigen om de verdere ontwikkeling 

van de verhuisbeweging toe te lichten. Er zal ook een verhuisschema worden 

meegedeeld, waarbij de bewoners die gaan verhuizen goed vooraf weten 

waar ze hun nieuwe thuis zullen kunnen gestalte geven. Wordt nog erg 

spannend. Een avontuur dat we samen aangaan. 

 

Eddy Devolder                  

Campusdirecteur 

 

http://www.termeeren.be/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

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.     

  
www.woonzorgnet - dijleland.be 

  
    
  
  

  

Er wordt naarstig verder gewerkt in de Nieuwbouw. Zo is de keuken van 

de toekomstige brasserie reeds geïnstalleerd. Er wordt ook druk verder 

gewerkt aan allerlei technieken zoals elektriciteit en HVAC. De nieuwe 

bekabeling van Telenet en Proximus ligt klaar. De grote omschakeling 

van de elektriciteit gebeurt op 6 september. Die dag zullen we 

gedeeltelijk zonder stroom zijn. Enkel de noodzakelijke kringen blijven 

gevoed. Alvast onze excuses voor de ongemakken die dag, zo zal 

bijvoorbeeld de TV op de kamers niet werken.  

Verder blijft men de  schilder- en pleisterwerken afwerken. 

Ook de scheidingswand tussen de brasserie en de polyvalente ruimte is 

geplaatst. 

Er was een probleem met de timing van de productie van het vaste 

meubilair. Hier werd ondertussen een oplossing voor gezocht en 

gevonden waardoor men in september start met het plaatsen van de 

vaste kasten en keukens op niveau 1 en 2 (nieuwe woningen). Dit zou 

klaar zijn rond 16/9. Vanaf 19/9 worden de toestellen in de keukens 

geplaatst. Op 26/9 start men dan met het plaatsen van de vaste kasten 

op niveau 0 en -1 (bvb onthaal, toog, kapsalon, …), dit zou rond 7/10 

klaar zijn. Het groen dak is ondertussen aangelegd en er worden nog 

zonnepanelen geplaatst. Ook de antennes voor de GSM-providers 

komen nog op het dak. 

Medewerker in de kijker 

 Op 6 september start Germaine Pennie, als halftijds pastoraal 

medewerkster. In de volgende nieuwsbrief stelt ze zichzelf graag voor. 

Je zal Germaine de komende weken zeker tegenkomen, ter 

ondersteuning van de vieringen maar ook op de woningen.  

Welkom ! 
 

We verwelkomen in ons huis als 

nieuwe bewoner:  

 

Christine Janssens, w3 

 

Welkom ook aan : 

 

Ratmini Naryana Audrey, 

zorgkundige w1-2 

George Eldo,  

verpleegkundige w1-2 

 

  

  

Afscheid 

We willen ons oprecht 

medeleven betuigen aan de 

familie en vrienden van 

 

Simonne Gillekens, w4 

Maurice Gilis, w7 

Simone Vandenbempt, w2 

        We stellen aan u voor: Nieuwbouw 2021 (NB 21) 

 



 

 

 

Met veel plezier en een glimlach op mijn gezicht vertellen we er graag meer over… 

Daarvoor moeten we terug in de tijd, toen er nog geen sprake was van het vervelende virus. In 

het mooie landelijke Loonbeek, niet ver van de kerk, om precies te zijn. 

Daar woonde Bernadette. Sommige kennen haar als Detje of de mamie voor vele kinderen 

maar voor háár kinderen, dé vrouw van hun leven. 

Het geluk stond niet altijd aan haar zijde maar Bernadette wist haar mannetje wel te staan, met 

vallen en opstaan, gesteund door haar kinderen. 

Naarmate ze ouder werd, zagen haar kinderen dat hun mama meer zorg nodig had. Alles werd 

uit de kast gehaald om haar zo lang mogelijk thuis te houden want een boom met veel 

jaarringen verplant je niet zomaar.  

En toch… 2019… De herfst had net zijn intrede gedaan. Prachtig gekleurde bladeren aan de 

bomen... Maar zoals die naar beneden dwarrelden, zagen ze dat ook Bernadette haar mooie 

gloed verloor. Er moest iets gebeuren want zo kon het jammer genoeg niet verder.  

Na veel wikken en wegen werd er, met pijn in het hart, besloten om toch een kortverblijf in Ter 

Meeren te proberen. Als het zou tegenvallen dan zou deze zijsprong snel vergeten worden.  

 

Het werd uiteindelijk dé sprong van Bernadette want na het korte verblijf werd het : “Ik blijf”.  

Achter de gevel van woning 2 gebeuren wonderen, echt waar! Zowaar werd het 

woonzorgcentrum een thuis, háár thuis en van zoveel anderen. 

Zo de tijd, op haar tempo, verstreek, glinsterden de ogen van Bernadette steeds meer. Ze geniet 

van de kleine en grote gelukjes die haar pad kruisen: haar vogeltje ‘Kwieteke’ die op haar kamer 

mag verblijven en haar opvrolijkt met zijn zotte kuren, een bezoekje aan de directeur, de 

helpende hand van een verzorgende wanneer het moeilijk gaat bij het breien, de uitgebreide 

douche bij het warme weer en wanneer ze die ene kaas niet lust maar wel een fris slaatje met 

veel liefde gemaakt krijgt voorgeschoteld, een extra grondige schoonmaakbeurt van haar 

kamer door de ploeg logistiek, de geurende bloemen op het terras die ze zelf mocht planten 

en mag verzorgen, de huppelende konijnen en de kippen die ze elke dag eten geeft en dankzij 

de technische dienst kan ze nu dagelijks een moestuinbak verzorgen en kijkt ze uit naar de eerste 

oogst.  

De kans om zorgeloos met de tijd mee te gaan, laat je niet links liggen, dacht Bernadette. Een 

zorgeloosheid die wordt gedragen met een lach, een vriendelijk woord en goede zorg.  

Samen met de bezoekjes die ze krijgt van haar kinderen, schoon en klein, geven haar leven 

nog meer kleur.  

Zo vond Bernadette haar ‘joie de vivre' terug, heerlijk om te zien! 

Zonder veel woorden maar met een  grapje hier en een plagerijtje daar, toont Bernadette 

haar dankbaarheid.  

Haar nieuwe thuis klinkt als een mooi huiskamerconcert, toch? Alle noten samen vormen een 

prachtig samenspel.  

Wel, dat is Ter Meeren! Elke medewerker, in welke positie dan ook, is van cruciaal belang om 

het als een mooie harmonie te doen klinken.  

 

Bernadette en haar kinderen en kleinkinderen. 

  
 

 

Oost west, Ter Meeren is THE BEST! 

 



Donderdag 1 Kaarten 

Breiatelier 

Muziekatelier  

10u 

10u 

14u 

Via-via 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 2    

Zaterdag 3 Cafetaria met Hilde, Lisette 14u-17u Cafetaria 

Zondag 4 Cafetaria met Magda, Jules, Kevin DF 14u-17u Cafetaria 

Maandag 5    

Dinsdag 6 Kaarten 

Breiatelier 

Bibliotheek 

10u 

10u 

14u 

Via-via 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 7 Cafetaria met Philip, Jose, Sibille 14u-17u Cafetaria 

Donderdag 8 Kaarten 

Breiatelier 

Muziekatelier  

10u 

10u 

14u 

Via-via 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 9    

Zaterdag 10 Cafetaria met Eric, Philip, Maurice 14u-17u Cafetaria 

Zondag 11 Cafetaria met Bert, Magda, Jules 14u-17u Cafetaria 

Maandag 12 Luisteren naar klassieke muziek 

Verwenzorg woning 5-6 

14u 

13u30 

Cafetaria 

Woning 5-6 

Dinsdag 13 Kaarten 

Breiatelier 

Misviering voor woningen 1-2-5-6 

10u 

10u 

14u30 

Via-via 

Cafetaria 

Cafetaria 

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

Donderdag 15 Kaarten 

Breiatelier 

Muziekatelier  

10u 

10u 

14u 

Via-via 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 16    

Zaterdag 17 Cafetaria met Eric, Philip, Sibille 14u-17u Cafetaria 

Zondag 18 Cafetaria met Magda, Jules, Kevin DF 14u-17u Cafetaria 

Maandag 19 Luisteren naar klassieke muziek 

Verwenzorg woning 3-4 

14u 

13u30 

Cafetaria 

Woning 3-4 

Dinsdag 20 Kaarten 

Breiatelier 

Bibliotheek 

10u 

10u 

14u 

Via-via 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 21 Cafetaria met Philip, Bert, Jose 14u-17u Cafetaria 

Donderdag 22 Kaarten 

Breiatelier 

Muziekatelier  

10u 

10u 

14u 

Via-via 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 23    

Zaterdag 24 Cafetaria met Philip, Eric, Maurice 14u-17u Cafetaria 

Zondag 25 Cafetaria met  Els, Lotte 14u-17u Cafetaria 

Maandag 26 Luisteren naar klassieke muziek 

Verwenzorg woning 1-2 

14u 

13u30 

Cafetaria 

Woning 1-2 

Dinsdag 27 Kaarten 

Breiatelier 

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

10u 

10u 

14u30 

Via-via 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 28 Cafetaria met Philip, Martine, Jean-Pierre 14u-17u Cafetaria 

Donderdag 29 Kaarten 

Breiatelier 

Muziekatelier  

10u 

10u 

14u 

Via-via 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 30    

 

Overkoepelende activiteiten september 2022 


