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Welkom ! 
 

We verwelkomen in ons huis als nieuwe 

bewoner:  

 

Alisia Cludts, w4 

Christiana Van de Voorde, w2 

 

Welkom ook aan : 

Gwendoline Vandewalle, 

zorgondersteuning w7-8 

Kristel Wargee, maaltijdbegeleiding w7-8 

Germaine Pennie, pastoraal medewerkster 

  

  

 

 

Afscheid 

We willen ons oprecht 

medeleven betuigen 

aan de familie en 

vrienden van 

 

Petrus Bosmans, w4 

Pieter Sterckx, w6 

   

Oktober 

 2022 

Beste bewoner 

 

We kijken vooruit naar de vooropgezette verhuisdatum op 8 november. 

Die dag verhuizen de bewoners en het team van woningen 7-8 naar de 

nieuwe woningen 7-8-9-10. Dit zijn woningen voor telkens, maximum, 9 

bewoners. 

Er wordt nog veel en hard gewerkt om alles tijdig klaar te krijgen. Hierdoor 

zijn er veel ploegen tegelijk aan het werk en zal er in de tussentijd wat 

parkeerhinder zijn op het domein, onze excuses daarvoor. 

 

Ook de wetenschap staat niet stil. Er zijn nieuwe ontwikkelingen die de 

ziekte van Alzheimer proberen te stabiliseren. Deze geven een mooi 

toekomstperspectief maar nog niet het grote euforie-gevoel. Het 

ziekteproces kan hiermee met 27% vertraagd worden. 

Over de ziekte van Parkinson is er ook een nieuwe ontwikkeling, namelijk 

“DBS”. Dit is een diepe hersenstimulatie met elektroden die tot een betere 

coördinatie leidt. Hierdoor lukt het om symptomen beter onder controle 

te houden. Goed nieuws dus voor de toekomst. 

 

Een dikke merci aan iedereen voor de goede respons op de voorbije 

Covid-vaccinatieoproep. Fijn dat iedereen beseft dat corona nog niet 

voorbij is. We mogen echter nog niet vaccinatiemoe worden, eind 

oktober komt de belangrijke griepvaccinatie er immers nog aan. 

 

 

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 

  
    
  
  

  

We komen steeds dichter bij de voorziene verhuisdatum. De bedoeling 

is dat op 8 november de verhuis van de huidige woningen 7-8 naar de 

nieuwe woningen 7-10 plaatsvindt. 

Er wordt in het gebouw druk verder gewerkt. De keukens en badkamers 

van de kamers zijn geïnstalleerd. Begin oktober worden de laatste vaste 

kasten  geïnstalleerd.  

Ondertussen is de  opkuis van verdieping +1 en +2 gestart. Ook de 

rondgang voor het controleren van de kamers (beschadigingen, 

technieken, …) vindt plaats. De trapleuningen worden geplaatst en de 

liften functioneren ondertussen. Begin oktober is er rondgang met de 

brandweer.  Op 10/10 wordt de muziekinstallatie geplaatst. Ook naar de 

inrichting van het tandartslokaal wordt momenteel gekeken. 

In oktober komen de gordijnen en worden de rails opgehangen. Begin 

november komt tenslotte het los meubilair toe (bedden, …).  

Eind oktober gebeurt er nog een grote poets voor de verhuis (kasten, 

vloer, ramen, …). 

Verder wordt intern de verhuis al druk voorbereid door het magazijn te 

verplaatsen, technisch atelier, … 

Dankwoordje van Kaat 

 Aangezien iedereen de nieuwsbrief leest wil ik jullie langs deze weg graag 

bedanken. 

De voorbije maanden was een moeilijke periode voor me. Hierin en erna 

heb ik de nodige steun, warmte en lieve woorden gekregen van 

bewoners, collega’s en familieleden. Dit heeft me de nodige helende 

kracht gegeven om er bovenop te geraken. 

Daarom: een DIKKE dank je wel iedereen! 
 

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

 



 

 

 

Drie jaar geleden kwam er voor mij een keerpunt. De priesters van de Druivenstreek zouden op 

pensioen gaan en het Aartsbisdom Mechelen-Brussel zocht een parochie-assistent om het 

omvormingsproces te ondersteunen waarbij de 13 parochies van de gemeenten Hoeilaart, 

Huldenberg en Overijse één Pastorale Zone Druivenstreek zouden worden.  Pastoor Roger 

Ghysens van Overijse vroeg me of dit niet iets voor mij was. Ik wilde dienstbaar zijn voor de 

mensen uit de Druivenstreek en engageerde mij voor deze functie. Voobije drie jaren was mijn 

taak om een zonesecretariaat te installeren en uit te bouwen en helpen de Pastorale Zone 

Druivenstreek op te richten. 

Een tijdje geleden wijzigde hulpbisschop Vanhoutte mijn taken. Op pastoraal vlak zou ik halftijds 

pastor worden van WZC Ter Meeren. Verder zal ik deeltijds nog werkzaam blijven op het 

zonesecretariaat voor de Pastorale Zone Druivenstreek welke nog steeds in oprichting is.  

Gedurende drie schooljaren volgde ik de opleiding pastoraal werk. Hiertoe volgde ik ook lessen 

aan het Johannes XXIII-seminarie. Om Pastoraal werker te worden dient ook een stage worden 

gedaan. Deze stage zal samengaan met mijn nieuwe functie als deeltijds pastor in WZC Ter 

Meeren.  

 

Jullie willen beslist ook graag weten wat mijn hobby’s zijn. 

Dansen is mijn favoriete hobby, ik ben lid van dansclub Tervuren. Ik ben ook lid van de Koninklijke 

Harmonie Eendracht maakt Macht van Eizer en de Koninklijke Harmonie Sint-Martinus van 

Overijse waar ik mijn best doe op de alt-saxofoon. Als dochter van een “serrist” groeide ik op 

tussen de serres en de druiven. Vandaag staat er trouwens in mijn tuin nog altijd een serre. Deze 

is voor de helft gevuld met druivelaars, royal, baydor en sinds vorig jaar ook een muscat en een 

leopold. De tweede helft is voor groenten en om tuinmateriaal op te bergen. Bezig zijn is de serre 

en in de tuin is de beste manier om me te ontspannen. 

 

Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten in het WZC. 

Tot binnenkort! 

 

 
 
 

Medewerker in de kijker 

 

We stellen aan u voor: de brillenbus 

Beste bewoners en familie, beste medewerkers. 

 

Ik ben Germaine Pennie en vanaf 6 september pastoraal 

medewerkster in het WZC Ter Meeren. 

Geboren in Leuven op 18 september 1964 heb ik altijd in 

Overijse gewoond. 

Ik ben reeds 32 jaar gelukkig getrouwd met Bruno Van Rompuy 

en heb drie kinderen (van 26, 23 en 20 jaar). 

Ik studeerde economie aan de KU Leuven. Dan was ik tien jaar 

werkzaam bij Villeroy&Boch vervolgens ging ik aan de slag bij 

de autobandenfabrikant Continental. 

 

 

  

  

 

 

Op vrijdag 21 oktober komt de brillenbus in de namiddag langs.  

Optieker Sarah komt dan met koffers vol brillen naar Ter Meeren. Zo is er zeker een ruime keuze 

aan monturen. 

Wat kan je verwachten van dit bezoek van de brillenbus? De firma “Optic Services” komt langs 

en biedt de mogelijkheid aan om een oogmeting te laten uitvoeren, een nieuwe bril aan te 

kopen en/of de huidige bril te laten aanpassen. 

Interesse? Een bezoek aan de brillenbus gebeurt telkens op afspraak. Inschrijven kan via de 

inschrijvingsbriefjes op de woning. Vraag hier gerust naar bij de medewerkers. 

We raden de aanwezigheid van een familielid aan. Het is fijner om een bril samen te kiezen. 



 

Zaterdag 1 Cafetaria met Eric, Philip, Maurice 14u-17u Cafetaria 

Zondag 2 Cafetaria met Magda, Jules, Sibille 14u-17u Cafetaria 

Maandag 3 Verwenzorg woning 7-8 13u30 Woning 7-8 

Dinsdag 4 Kaarten 

Breiatelier 

Bibliotheek 

10u 

10u 

14u 

Via-via 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 5 Cafetaria met Philip, Jose, Bert 14u-17u Cafetaria 

Donderdag 6 Kaarten 

Breiatelier 

Muziekatelier  

10u 

10u 

14u 

Via-via 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 7    

Zaterdag 8 Cafetaria met Hilde, Lisette 14u-17u Cafetaria 

Zondag 9 Cafetaria met Magda, Jules, Sibille 14u-17u Cafetaria 

Maandag 10 Verwenzorg woning 5-6 13u30 Woning 5-6 

Dinsdag 11 Kaarten 

Breiatelier 

Misviering voor woningen 1-2-5-6 

10u 

10u 

14u30 

Via-via 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 12 Cafetaria met Philip, Martine, Jean-Pierre 14u-17u Cafetaria 

Donderdag 13 Kaarten 

Breiatelier 

Muziekatelier  

10u 

10u 

14u 

Via-via 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 14    

Zaterdag 15 Cafetaria met Eric, Philip, Maurice 14u-17u Cafetaria 

Zondag 16 Cafetaria met Magda, Jules, Bert 14u-17u Cafetaria 

Maandag 17 Luisteren naar klassieke muziek 

Verwenzorg woning 3-4 

14u 

13u30 

Cafetaria 

Woning 3-4 

Dinsdag 18 Kaarten 

Breiatelier 

Bibliotheek 

10u 

10u 

14u 

Via-via 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 19 Cafetaria met Philip, Jose, Bert 14u-17u Cafetaria 

Donderdag 20 Kaarten 

Breiatelier 

Muziekatelier  

10u 

10u 

14u 

Via-via 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 21 Brillenbus (op afspraak) 

Smoutebollen w1-2-7-8 

13u30 

14u 

Aanbouw w7-8 

Cafetaria 

Zaterdag 22 Cafetaria met Philip, Eric, Sibille 14u-17u Cafetaria 

Zondag 23 Cafetaria met  Els, Lotte 14u-17u Cafetaria 

Maandag 24 Luisteren naar klassieke muziek 

Verwenzorg woning 1-2 

14u 

13u30 

Cafetaria 

Woning 1-2 

Dinsdag 25 Kaarten 

Breiatelier 

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

10u 

10u 

14u30 

Via-via 

Cafetaria 

Cafetaria 

Woensdag 26 Cafetaria met Philip, Martine, Jean-Pierre 14u-17u Cafetaria 

Donderdag 27 Kaarten 

Breiatelier 

Smoutebollen w3-4-5-6-DVC 

10u 

10u 

14u 

Via-via 

Cafetaria 

Cafetaria 

Vrijdag 28    

Zaterdag 29 Cafetaria met Philip, Eric, Maurice 14u-17u Cafetaria 

Zondag 30 Cafetaria met  Magda, Jules, Kevin DF 14u-17u Cafetaria 

Maandag 31 Luisteren naar klassieke muziek 

Verwenzorg woning 7-8 

14u 

13u30 

Cafetaria 

Woning 7-8 

Overkoepelende activiteiten oktober 2022 


