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Met deze nieuwe versie van het Olivier-mailnieuws willen wij iedereen die bij Olivier betrokken is of Olivier 
een goed hart toedraagt van harte een gelukkig nieuw jaar toewensen. 
We presenteren bovendien ons nieuwe logo dat is gemaakt door Carla van Gisbergen, moeder van onze 
nieuwe bewoner Tijn Tacken. 
Tegelijkertijd blikken we kort terug op het afgelopen jaar waarin Olivier haar eerste lustrum vierde. 
Deze nieuwsbrief ziet er daarmee een klein beetje anders uit dan vorige versies. 
 

Terugblik 2014 

 
 Nieuwe bewoner 

 
Eind 2013 werd duidelijk dat er bij Olivier plaats zou komen voor een nieuwe bewoner. Na een uitgebreide 
zoektocht kon begin 2014 Tijn Tacken uit Hilvarenbeek zijn entree bij Olivier maken. 
Met Tijn en zijn ouders is Olivier weer voltallig en worden alle twaalf 
appartementen weer bewoond. We zijn erg blij met deze aanwinst! Tijn 
is snel en goed opgenomen in de groep bewoners die met zijn komst 
ook weer bestaat uit de helft mannen en de helft vrouwen, zoals in onze 
oorspronkelijke opzet de wens was. Tijns ouders, Carla van Gisbergen 
en Tom Tacken,  zijn meteen actief geworden, onder meer als 
bestuurslid van de Vereniging (Carla) en als lid van de werkgroep 
Publiciteit (Tom). Hun enthousiasme en expertise heeft meteen ook al 
zichtbare gevolgen: een nieuw logo, introductie van een (groeps-) 
Facebook website voor Olivier, een meer actieve opzet van de externe websites met filmpjes van activiteiten 
(avondvierdaagse in Moergestel, lustrum), en schilder- en tekenworkshop en plannen voor nieuwe 
activiteiten in 2015. Tijn heeft intussen een plekje gevonden bij de Jumbo in Moergestel en integreert 
daarmee maximaal in het dorp, waar overigens ook zijn opa en oma's wonen en waar hij is geboren. 
 
 Extra zorgen 

 
In de eerste helft van 2014 hebben twee Olivierbewoners, Patrick en Jacqueline, na operaties en 
ziekenhuisopnames een zware tijd doorgemaakt. Gelukkig gaat het met allebei nu goed!  
 
 Lustrum 

 
De feestelijke 
viering van het 
lustrum met een 
midweekverblijf 

in de Ardennen is 
in de vorige 

aflevering van dit mailnieuws al 
uitgebreid verhaald. Het was een 
geslaagd weekje, waar alle 
betrokkenen met heel veel plezier 
op terugzien. Er zijn er bij Olivier 
die nu al uitzien naar het volgende 
lustrum... 
 
 

lustrumviering Olivier in de Ardennen 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://iambtenaar.eu/wp-content/5.jpg&imgrefurl=http://iambtenaar.eu/2012/01/03/eerste-lustrum-i-ambtenaar/&h=238&w=212&tbnid=TKGTjTHc_lgRqM:&zoom=1&docid=rPnMe4CokoRzrM&ei=4nmNVIGrMca4OJuSgegJ&tbm=isch&ved=0CGwQMygsMCw&iact=rc&uact=3&dur=1574&page=3&start=41&ndsp=25
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 De toekomst 
 

 
De invoering van de Wet langdurige zorg speelt op dit moment 
volop. 
Zorgbeschrijvingen, zorgcontracten... alles moet door de Sociale 
Verzekeringsbank en het Zorgkantoor worden goedgekeurd om 
vanaf 2015 het trekkingsrecht goed te kunnen laten verlopen. 
 Olivier houdt de vinger aan de pols... 
 
 

 

Activiteiten sinds oktober: een selectie 

 
Ook na het lustrum heeft Olivier natuurlijk niet stilgezeten... 
 Een paar hoogtepunten: 
 
 31 oktober: tekenen en schilderen onder de deskundige begeleiding 

van Carla.  
 
 
 
 6 november: samen uit eten in het pannenkoeken- 
           restaurant waar assistent-begeleidster Judith met haar 
           behaalde diploma werd gefeliciteerd. 

 Medio november: zoals elk jaar: collecte voor de  
        NSGK.in Moergestel. 

 25 november: met een grote groep naar Utrecht naar 
        de optredens voor 'Maak de droom waar'. 

 
 8 december: samen met de senioren uit het Antoniushuis  en de 

vrijwilligers kerststukjes maken. 
 
 
 
 

Contacten ouders 

 
De besturen van de Stichting en de Vereniging Olivier vergaderen regelmatig. Daarnaast komen de ouders in 
werk- en klankbordgroepen rondom financiën, zorg en beheer bijeen. 
 6 oktober en 20 november: vergadering bestuur Stichting Olivier. Agendapunten: voorbereiden overleg 

met wooninitiatief Goed Wonen in Oisterwijk, invoering trekkingsrecht PGB, stand van zaken 
zorgcoöperatie, voorbereiding Raad van Belanghebbenden, jaarrekening, themabijeenkomst met extern 
deskundige over zorg en betrokkenheid van ouders in een wooninitiatief. 

 10 oktober: vergadering bestuur Stichting Olivier met teamleider en manager ASVZ. 
Agendapunten waren onder meer het verloop van de zorg in het derde kwartaal van 
2014, personeelszaken, terugblik op lustrum, visie ASVZ op toekomst van de zorg.  

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=https://www.svb.nl/int/nl/ssp/wat_kan_ssp_doen/trekkingsrecht/&ei=IoCNVLOWHoPXPK3PgNgL&psig=AFQjCNHrOaNjPSs7_jVhddY8dK4fFIYRWw&ust=1418645922557587
http://www.asvz.nl/
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 14 oktober: vergadering van de Raad van Belanghebbenden van Olivier. Agendapunten waren onder 
meer: terugblik op de lustrumfestiviteiten, de gevolgen van de invoering van 
het trekkingsrecht, extra zorgkosten, jaarrekening, energie, duurzaamheid 
en kosten-besparingsmogelijkheden, organisatie NSGK-collecte in 
Moergestel door Olivier. 
 
 

 2 december: jaarvergadering Vereniging Olivier. Agendapunten waren onder meer: terugblik (met film!) 
op lustrum, financiële stand van zaken, activiteiten en afspraken voor komend jaar. 

 
Ook de bewoners hebben regelmatig, onder leiding van een teamlid, overleg: het bewonersoverleg, waarin 
zij onderling afspraken maken over een goede gang van zaken bij Olivier. De afspraken worden op papier 
gezet. Het meest recente bewonersoverleg vond plaats op 11 december. 
 

Blijf Olivier steunen! 

 
Onder auspiciën van Vereniging Olivier zijn de 'Vrienden-Van-Olivier' opgericht. Hiermee wordt beoogd een 
vriendennetwerk te creëren om de verbondenheid met Olivier te bevorderen. Vrienden kunnen op 
verschillende wijze en meer of minder actief hun betrokkenheid tonen: het meest passief door te volstaan 
met een financiële bijdrage, het meest actief door daadwerkelijk mee te helpen bij activiteiten die voor en 

door Olivier worden ondernomen. Het is ook mogelijk het 
Vriend-zijn-van in te vullen door specifieke expertise beschikbaar 
te stellen. De activiteiten van Vrienden kunnen dus enorm 
uiteenlopen: een keer voor de groep komen koken, een uitstapje 
organiseren, maar ook: juridische know-how leveren, het eigen 
netwerk aanboren om zaken geregeld te krijgen, enz. Meer 
informatie: zoek contact met de Vrienden-Van-Olivier, via Joep 
de Ruiter (joep@joepderuiter.nl) 
 

 

Meer informatie over Olivier 

 
Op de vernieuwde website van Olivier www.oliviermoergestel.nl zijn allerlei wetenswaardigheden over 
Olivier te vinden. Er is ook een overzicht van onze sponsoren opgenomen. Voor meer informatie: stuur een 
e-mail naar Olivier@OlivierMoergestel.nl. Wij nemen dan contact met u op. 
 
Als U, ontvanger van deze nieuwsbrief, geen prijs (meer) stelt op het ontvangen van het Oliviernieuws, wilt u 
dat dan melden aan Marjan Pollemans, secretaris bestuur Stichting Olivier (e-mailadres: 
marjanpollemans@vanolivier.nl). Wij halen uw naam dan van onze verzendlijst af. 
 
 

En tenslotte 

 Moergestelnaren:  let op de uitzending van MTV op oudejaarsavond! 

 

mailto:marjanpollemans@vanolivier.nl
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://uitkijk.nl/wp-content/uploads/Vriendenflyer-VOOR-kleine-letters-715x400.jpg&imgrefurl=http://uitkijk.nl/specials/vrienden-van-de-uitkijk/&h=400&w=715&tbnid=ngM7yA5z0455NM:&zoom=1&docid=YZlkbDbRtaaHgM&ei=T3yNVMKtA4jcPei8gfgE&tbm=isch&ved=0CDMQMygSMBI&iact=rc&uact=3&dur=761&page=2&start=15&ndsp=22
http://www.nsgk.nl/

