
 

 
 

OLIVIER-MAILNIEUWS nr. 24       1 juni 2015 

In deze nieuwe versie van het Olivier-mailnieuws blikken we terug op de eerste helft van 2015. Hoogtepunt 
was de Open Olivier Dag (OOD) op zondag 31 mei. Onze 'oprichters', Bert en Marianne Stasse, zetten we ook 
in het zonnetje. Hun 40-jarig huwelijk viel precies samen met OOD. Dubbel feest dus in ‘Huize Olivier’.  
 

Open Olivier Dag 31 mei 2015 

 
Aan de basis van de Open Olivier Dag stonden twee vriendinnen: Paulien 
Gruijters en Danielle Kordalski, die al jaren ook 'Vriend van Olivier' is. Op de 
jaarvergadering van de vereniging achter Olivier lanceerden zij het idee om 
een meimarkt te organiseren. Dat viel mooi samen met een idee dat vlak 
van tevoren door een van de ouders, Tom Tacken, al was geopperd: 'Laten 
we eens per jaar een piepklein festivalletje organiseren om zo de integratie 
van Olivier in de Moergestelse samenleving te bevorderen en het sociale 
netwerk te vergroten.' 
 

De krachten werden gebundeld en een werkgroep ging aan 
de slag. Uiteraard zaten Paulien en Danielle daarin, maar ook 
verschillende ouders en teamleden schoven aan. De 
organisatie had flink wat voeten in aarde. Veel te regelen! 
Plattegrond maken, programma samenstellen, affiche 
maken, persbericht schrijven, kramen en tenten regelen, net 
als wc's, koeling, elektriciteit, drank, enzovoort enzovoort.  
 
Na het vastleggen van de datum, zondag 31 mei, moesten we 
voor toestemming langs de woningcorporatie als ‘huisbaas’ 
en natuurlijk ook de gemeente. Van beide kanten kregen we 
meteen alle medewerking. Sterker nog: burgemeester Hans 
Janssen bleek niet alleen bereid een toespraakje te houden, 
hij stond er ook op een speciaal lied voor Olivier aan te 
heffen. Bij de opening zes jaar geleden leverde hij al zo’n 

zangprestatie op de wijs van 'de Egelantier' (rijmt op Olivier). Deze keer haalden we speciaal voor de 
burgemeester een tekst van Guus Meeuwis overhoop. 
'Brabant' klonk nu zo: 'En dan denk ik aan Olivier, want 
daar brandt nog licht'.  
 
Het optreden van Hans Janssen zou het hoogtepunt van 
de dag worden. Als een volleerde entertainer nam de 
burgemeester, geïntroduceerd door Angelicque, de 
moeder van Jacqueline, het publiek én de bewoners van 
Olivier mee op sleeptouw. Extra knap omdat er alleen een 
repetitie met onze bewoner Harm, op gitaar, aan vooraf 
was gegaan. De rest van Harm z'n band, The Blues Sparks, 
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wist al improviserend de burgemeester langs coupletten en 
refrein te loodsen. Een prachtig, hartverwarmend optreden, 
dat alle miezerregen van de middag deed vergeten.  
The Blues Sparks, een van de twee bands van United by 
Music, leverde nog voor burgemeester Janssen een 
spetterende set af. Het enthousiasme stuiterde uit de trailer 
die we als podium het terrein op hadden gerold. Hoezo 
muzikanten met beperkingen? Het 'voorprogramma' van The 
Blues Sparks werd verzorgd door een gerenommeerd 
muziekgezelschap: harmonie Prinses Juliana. Olivier bleek als 
pleisterplaats naadloos te passen in de meiwandeling van de 
Moergestelse muzikanten. Weer een bewijs dat we mogen 
rekenen op enorm veel goodwill in de Moergestelse 
samenleving. 
 

Voor de markt van de Open Dag hadden de bewoners schilderijtjes 
gemaakt onder leiding van Carla, de moeder van Tijn. Gastvrouw 
Annet en stagiaire Anne-Sofie, die allebei ook in de werkgroep 
meedraaiden, stalden bovendien fraaie staaltjes van huisvlijt uit. Ze 
gingen als warme broodjes over de toonbank.  
Van Annet en Anne-Sofie kwam ook het idee van een 
enveloppenloterij, waarvoor niet alleen de ouders, maar ook Johan 
van Wezel (Novy) een kraam vol met prijzen vulden. Een BBQ, een 
tas en een radiografisch bestuurbare auto waren zo 'prijzig' dat ze 
apart verloot werden. Vertier voor jong en oud al met al. De 

allerkleinsten konden zich een nieuw gezichtje laten 
schminken door Wilhelmien, de moeder van Ingrid. 
Op een Open Dag hoor je natuurlijk ook de deuren open 
te zetten. Verschillende belangstellenden namen een 
kijkje in de gemeenschappelijke ruimte en de 
appartementen van Olivier. Sommigen gaven te kennen 
ook een ouderiniatief op te willen zetten.  Dat kunnen wij 
van Olivier zeker aanraden. 
Terwijl het pils stroomde uit de tap die de club van de 
Moergestelse Reuzenbieren belangeloos ter beschikking had gesteld, bracht onze eigen Guy zijn speciaal 

Olivier Bier aan de man. Uiteraard was ook een kraam 
gereserveerd voor de overheerlijke Olivier-wijnen, voorzien 
van een nieuw etiket. 
Een delegatie van Goed Wonen, het bevriende ouderinitiatief 
uit Oisterwijk, verraste Olivier met een gevulde enveloppe. 
Gaan onze bewoners goed besteden! 
De werkgroep (met naast Danielle en Paulien die voor het idee 
zorgden, Anne-Sofie en Annet namens het team, Tom Tacken 
die als voorzitter alles in goede banen leidde, Christ Priems 
voor de financiën en voor de trailer, Ad en Marianne van Esch 
die hun huis voor de werkgroep open stelden (en nog veel 

meer regelden), Ton Dirkx die onder meer voor de kramen zorgde, Ad Gruijters voor de tenten en Marjan 
Pollemans voor de mailing) gaat nog evalueren, maar de conclusie dat de Open Olivier Dag voor herhaling 
vatbaar is, werd op 31 mei al getrokken. We hebben er weer heel wat 'vrienden' bij gekregen. En dát was de 
bedoeling.  
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Bert en Marianne Stasse 40 jaar getrouwd, ook op 31 mei 2015 

 
Toeval kan mooi uitpakken! Op de datum van de Open Olivier Dag 
bleken Bert en Marianne Stasse 40 jaar getrouwd te zijn. De ouders 
van Thijs (en van Maarten) zijn de grondleggers van Olivier. Ze waren 
bij wijze van uitzondering niet bij de voorbereidingen van de OOD 
betrokken, maar haakten er met hun eigen feest wel op in. Na afloop 
van de OOD boden Bert en Marianne alle bewoners, ouders, broers, 
zussen en natuurlijk ook de teamleden en vrijwilligers een warme 
maaltijd aan. 
 
Ze werden ter plekke lof toegezwaaid door Wim de Ruiter, vader van 
Harm. Maar ook in deze nieuwsbrief willen we Bert en Marianne nog 
eens van harte geluk wensen en bedanken voor hun tomeloze inzet.  
 

Bert is voorzitter van het bestuur van onze Stichting 
en houdt in die functie het reilen en zeilen van Olivier 
nu en in de toekomst goed in het oog. Waarover het 
ook gaat: Bert voelt zich betrokken. Maar Marianne 
niet minder. Ze heeft als lid van de financiële 
commissie van Olivier te maken met alle perikelen 
rondom de invoering van het trekkingsrecht, de PGB-
uitbetalingen, de eigen bijdrage naar het CAK, de 
correcte weergave van beschikkingen, en alles wat 
daarbij kan komen kijken. We zijn een PGB-
gefinancierd wooninitiatief en we zien alle SVB-
uitvoeringsproblemen die op tv en in de krant breed 
worden uitgemeten. 

 

En verder in de eerste helft van 2015 

 
 Bijeenkomst met Chiel Egberts 

 
Op 28 februari is, met dank aan de NSGK die deze bijeenkomst financieel ondersteunde, voor alle ouders en 
teamleden een vervolgbijeenkomst gehouden over het door Egberts ontwikkelde idee van de 
'driehoekskunde': het welzijn van de bewoners is altijd afhankelijk van een goede samenwerking en relatie 
tussen ouders en begeleiders. 
Vier jaar geleden was Chiel Egberts ook al de inleider van een succesvolle bijeenkomst bij Olivier. Doel van 
de bijeenkomst op 28 februari was om alle betrokkenen bij Olivier een 'externe spiegel' voor te houden en 

hen beter inzicht te geven in de wederzijdse verwachtingen, wijze van 
samenwerken, manier waarop regie wordt gevoerd etc. 
Alle teamleden, de orthopedagoog van ASVZ, vrijwel alle ouders en drie 
belangstellenden 'van buiten' (bestuursleden en ouders van Wooninitiatief 
Goed Wonen in Oisterwijk) waren aanwezig: bij elkaar ongeveer 40 
deelnemers. Chiel Egberts heeft een toelichting gegeven op de betekenis van 
de 'driehoek' en op de invloed die de onderlinge samenwerking en 
afstemming, plus misverstanden daarbij, op het welzijn van de bewoners 
heeft. De samenwerking en afstemming tussen ouders en team, waarbij van 
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beide kanten begrip bestaat voor de onderlinge positie, verhoudingen en 
wederzijdse verantwoordelijkheden, zijn van enorme invloed op het 
welbevinden en daarmee op het goed kunnen functioneren van de 
bewonersgroep. Teamleden die optimaal kunnen inspelen op de wensen en 
verwachtingen van ouders en bewoners, maar die tegelijkertijd ook met 
'stevig' hun eigen professionele positie innemen, dragen daar eveneens aan bij.  
De bijeenkomst was voor een aantal betrokkenen een verdieping van eerder 
opgedane inzichten van vier jaar en leverde verder nieuwe inzichten op, met 
name vanwege de theoretische ontwikkeling binnen de driehoekskunde in de 
laatste vijf jaar, maar ook vanwege de ervaringen die binnen Olivier intussen 
met regievoering door ouders zijn opgedaan. 
De interactieve bijeenkomst leverde meer inzicht op hoe teamleden omgaan met wensen en vragen van 
ouders en daarmee in de gekozen constellatie van eindregie door ouders, wat soms worstelen betekent... 
De thema's die in de bijeenkomst zijn aangeroerd worden door het team verder opgepakt ten behoeve van 
haar deskundigheidsbevordering en komen in de individuele besprekingen tussen ouders, persoonlijk 
begeleider en bewoner op individueel niveau terug. 
 
 Regelgeving in heden en toekomst 

 
Nog steeds is er veel onduidelijk over de manier waarop ons 
Wooninitiatief via de PGB's van de bewoners kan blijven worden 
bekostigd. De invoering van de Wet langdurige zorg en de gevolgen voor 
de PGB's en het trekkingsrecht zijn niet onopgemerkt gebleven.... 
Zorgbeschrijvingen, zorgcontracten, alle paperassen moesten door de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Zorgkantoor voor 1 januari 2015 
worden goedgekeurd om het trekkingsrecht goed te kunnen laten 
verlopen. Nog steeds is het echter niet zo ver. Klein voorbeeld: Olivier 
hanteert vaste maandtarieven gebaseerd op het PGB van de bewoners. 

De SVB kan echter niet uit de voeten met een vast maandbedrag omdat haar administratieve systeem daar 
niet op is ingesteld (overigens: bij enkele bewoners kan het toch wel.. de wegen van de SVB zijn 
ondoorgrondelijk). De door het Zorgkantoor goedgekeurde maandbedragen rekent de SVB soms terug naar 
dagdelen (we krijgen brieven waarin een ingewikkelde berekening wordt aangegeven met als conclusie dat 
een dagdeel 4 uur omvat), of tot uurberekeningen (we krijgen ook brieven waarin het maandbedrag wordt 
gedeeld door het gemiddelde aantal uur in een maand). Wordt vervolgd. 
 
 Babynieuws 

 
Judith is eind januari 2015 van haar dochter Britt bevallen. En onze 
teamleidster Mémelle kondigde begin 2015 dat zij in de loop van 
augustus ook een baby gaat krijgen.  
 
Judith is inmiddels sinds half mei weer aan het werk na haar 
zwangerschapsverlof en is met open armen door de bewoners 
ontvangen. Moeder en kind maken het goed zoals deze foto wel laat 
zien. Schatjes! 
 

 
 Oudejaarsavond : Olivier op MTV 

 
Leny zorgde traditiegetrouw voor oliebollen en 's avonds is met een aantal ouders, 
Ilona en bijna alle bewoners Oud en Nieuw gevierd bij Olivier.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.amerpoort.nl/nieuws/2013/11/themadag-centrale-clientenraad-over-wmo-druk-bezocht.html&ei=JeFkVcuTEYb1Uqb8gJAO&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNGt6K7vHIdbWpeUljimh7cEnHvU_Q&ust=1432760950541700
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Aan het begin van de avond hebben we met zijn allen gekeken naar een speciale Olivier-uitzending van MTV-
Moergestel: Olivier werd op de kaart gezet en een aantal bewoners (Ingrid, Patrick, Marjolein en Tijn) werd 
uitgebreid geïnterviewd. Het TV-programma is terug te zien op onze website: www.oliviermoergestel.nl. 
 
 Nieuwjaarsreceptie 

 
De buren uit de Raadhuisstraat zijn dit jaar ook 
uitgenodigd voor de Olivier-Nieuwjaarsreceptie. 
Ze waren blij verrast hun buren te leren kennen.  
 
 
 
 
 
 

 
 Pieregeblèr en Carnaval 

 
De vaste lezers van het mailnieuws weten wel dat Olivier en Carnaval bijzonder met elkaar zijn verbonden. Dit 
jaar deed Olivier mee aan de traditionele Carnavalsvoorbereiding in Moergestel via het  Pieregeblèr op 31 
januari: diverse groepen treden met een eigen lied en een voorstelling op in Den Boogaard en alle liedjes die 
daar worden gepresenteerd, worden tijdens het Carnaval in de Moergestelse kroegen gedraaid. Olivier kreeg 

de zaal plat met de eigen versie van Hakke 
Takke Biertje Pakken. Ook enkele bewoners 
van Goed Wonen uit Oisterwijk waren van de 
partij. 

 
Dat kon met Carnaval dus niet meer stuk!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.oliviermoergestel.nl/
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 Verjaardagen 

 
7 februari was Guy jarig en op 28 februari werd Hanneke 25 jaar en dat is uitgebreid 
gevierd. 
 
Ook Thijs vierde zijn verjaardag, op 22 maart. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contacten ouders 

 
De besturen van de Stichting en de Vereniging Olivier vergaderen regelmatig. Het bestuur van de Stichting 
overlegt ook elk kwartaal met de manager van ASVZ. Daarnaast komen de ouders in werkgroepen en 
themabijeenkomsten rondom financiën, zorg en beheer bijeen. In deze periode ging 
het om: 
 een vergadering van de Raad van Belanghebbenden waarin alle ouders zijn 

verenigd op 16 maart. Op de agenda: Open Dag Olivier, nabesprekingbijeenkomst 
Chiel Egberts, perikelen SVB, eigen bijdrage aan CAK, mogelijke plaatsing van 
zonnepanelen voor energiebesparing, presentatie teamleider over de personele 
inzet bij Olivier en de dagelijkse begeleiding en zorgverlening met als belangrijkste 
conclusie:  
de keuze van Olivier om op collectieve basis zorg in te zetten, levert op individueel 
niveau grote voordelen op: de bewoners krijgen veel meer zorg en aandacht dan 
bij individuele oplossingen mogelijk zou zijn .  

 vergaderingen van het bestuur van Stichting Olivier op 8 januari, 5 maart en 27 april. Op de agenda onder 
meer: voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Belanghebbenden en het overleg met ASVZ, 
voorbereiding overleg met Goed Wonen, de perikelen rondom de overgang van AWBZ naar Wlz en de 
chaos rondom de PGB-betalingen bij de SVB, voor- en nabespreking bijeenkomst met Chiel Egberts. 

 vergaderingen van het bestuur van Vereniging Olivier op 21 januari en 10 maart. Gesproken is over 
Facebook-pagina Olivier, logo, Open Olivier Dag, Pieregeblèr en Carnaval, Disco de Mix en nieuwe 
etiketten voor de wijnverkoop. 

 vergaderingen bestuur Stichting Olivier met ASVZ op 12 januari en 4 mei. Gesproken is over de 
kwartaalrapportages van de teamleider, voorbereiding gesprek bestuur Olivier met bestuur ASVZ over 
visie op toekomst van de zorg, personele zaken en zorginhoudelijke zaken, begroting 2015 en 
eindafrekening 2014, roostering van personeel, technische zaken. 

 
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 12 mei waar Marjan de bewoners heeft bijgepraat over 
de Open Dag. 
 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.loesje.nl/wp-content/uploads/2013/11/NL1201_3.jpg&imgrefurl=http://www.loesje.nl/posters/nl1201_3/&h=678&w=480&tbnid=Sbnd7Yzl3tnHaM:&zoom=1&docid=1vmIKgGWT3ARNM&ei=bc1oVYj1LoLZU4GygdgD&tbm=isch&ved=0CHUQMyg2MDY
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Blijf Olivier steunen! 

 
Onder auspiciën van Vereniging Olivier zijn de 'Vrienden-Van-Olivier' opgericht. 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. Vrienden worden uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie en de Open Dag 
en ontvangen het mailnieuws. Vriendschap is gratis. 
De afgelopen tijd hebben de bewoners hun best gedaan om vrienden te werven. Dat is gelukt!  
We hebben nu 68 vrienden en het worden er nog steeds meer! Vrienden kunnen worden aangemeld bij 
marjanpollemans@vanolivier.nl. 
 
Sinds kort heeft Olivier ook een Facebook-pagina. Meld je aan en volg Olivier ook zo op de voet. De groep heet 
'Olivier Wooninitiatief'. 
 

Meer informatie over Olivier 

 
Zie: de website van Olivier www.oliviermoergestel.nl. Voor meer informatie: stuur een e-mail naar 
Olivier@OlivierMoergestel.nl. Wij nemen dan contact met u op. 




