
 

 
 

OLIVIER-MAILNIEUWS nr. 27                 21 april 2016 

 
 
De nieuwe Olivier-mailnieuwsbrief ligt voor u, de 27e editie. We hopen u met deze nieuwsbrief weer een 
levendige en interessante blik te kunnen bieden op de actualiteit van ons initiatief, dat is opgericht om zorg 
op maat te kunnen bieden aan onze kinderen. Ze zijn alle twaalf al lang volwassen, maar kunnen nog steeds 
een steuntje in de rug goed gebruiken... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewonersgroep Olivier,  februari 2016 

 
Die welkome ondersteuning kregen we aan het eind van het jaar van onze zorgverlener. 
ASVZ stelde Olivier door een kerstgift in staat een aantal gezamenlijke activiteiten voor 
de bewoners te bekostigen. Zo is een nieuw vloerkleed voor de zitkamer gekocht. De 
vloerbedekking van de slaapruimte voor het team kon vervangen worden. En er kwam 
ook een buitenkraan. Het extraatje voor de bewoners ging naar de aanschaf van 
spelletjes (waar al onze bewoners plezier aan beleven), een nieuwe fotocamera en een 
dvd-speler. Last but not least werden de bewoners onderworpen aan een heuse 
fotoshoot door een professionele fotografe, Niki van den Akker uit Oirschot. Onze bewoners gingen er 
samen eens goed voor staan en zitten, terwijl van alle twaalf apart ook een prachtig portret werd gemaakt. 
Zie oliviermoergestel.nl voor de resultaten (onder het kopje ‘bewoners’). 
 

Activiteiten 

Hierna een overzicht van de activiteiten vanaf kerstmis 2015. 
 
 
 10 januari de traditionele Olivier-nieuwjaarsreceptie. Fijn om het nieuwe jaar in te mogen luiden met 

mensen die Olivier een warm hart toedragen!  
  



 

 23 januari Pieregeblèr.  
 
Voor de tweede keer waren de 
Olivierders van de partij 
liedjesfestival van het Moergestels 
carnaval. Ze brachten wederom een 
spetterend muzikaal optreden, dat bij het 
publiek enorm aansloeg. Vanuit het team 
hebben Ingrid van de Roer en Hans 
Verhoeckx er ook hard aan getrokken. Kijk 
op oliviermoergestel.nl maar naar het 
filmpje! 'We haole alles uit de kaast
luidde de titel van de kraker, die aansloot 
op het motto in het Pierewaaiersrijk. 
Winnen zat er niet in, maar daar is het enthousiasme niet minder van geworden. Integendeel, nu al 
wordt in de Gemeenschappelijke Ruimte gepiekerd hoe de Olivierders voor de derde maal uit moeten 
gaan pakken. Ze kunnen erop rekenen dat ook de ouders aan de nieuwe act mee gaan bouwen.
 

 voor het 60-jarig huwelijksfeest van Jacquelines opa en oma, maakt
Jacqueline samen met Carla van Gisbergen, de moeder van Tijn, een fraaie 
felicitatie. 
 

 7 februari: naar de carnavalsoptocht!

 
 26 februari vierde Olivier Hanneke

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27 maart high tea in verband met Pasen.

Voor de tweede keer waren de 
 op het 

liedjesfestival van het Moergestels 
carnaval. Ze brachten wederom een 
spetterend muzikaal optreden, dat bij het 
publiek enorm aansloeg. Vanuit het team 
hebben Ingrid van de Roer en Hans 
Verhoeckx er ook hard aan getrokken. Kijk 

.nl maar naar het 
We haole alles uit de kaast', 

luidde de titel van de kraker, die aansloot 
op het motto in het Pierewaaiersrijk. 
Winnen zat er niet in, maar daar is het enthousiasme niet minder van geworden. Integendeel, nu al 

schappelijke Ruimte gepiekerd hoe de Olivierders voor de derde maal uit moeten 
gaan pakken. Ze kunnen erop rekenen dat ook de ouders aan de nieuwe act mee gaan bouwen.

jarig huwelijksfeest van Jacquelines opa en oma, maakte 
samen met Carla van Gisbergen, de moeder van Tijn, een fraaie 

7 februari: naar de carnavalsoptocht! 
 
 Er was een extra reden om 
'alles uit de kaast te haole': 
Guy vierde zijn verjaardag. 
 
 
 
 
 
 
 18 februari mocht Olivier de 50

senior-buren Kees en Ria Schoenmakers mee komen 
vieren. Kees kennen we ook als de man die samen met 
Guy en Marjoleine onze tuinkas steeds op laat bloeien.
 

Hanneke's verjaardag en 22 maart stond Thijs als jarige Job in het 

27 maart high tea in verband met Pasen.  
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Winnen zat er niet in, maar daar is het enthousiasme niet minder van geworden. Integendeel, nu al 
schappelijke Ruimte gepiekerd hoe de Olivierders voor de derde maal uit moeten 

gaan pakken. Ze kunnen erop rekenen dat ook de ouders aan de nieuwe act mee gaan bouwen. 

18 februari mocht Olivier de 50-jarige bruiloft van 
Schoenmakers mee komen 

ook als de man die samen met 
Guy en Marjoleine onze tuinkas steeds op laat bloeien. 

22 maart stond Thijs als jarige Job in het middelpunt. 



 

 2 april filmavond bij Club Mix. In Den Donk aan de Bosstraat in Moergestel worden regelmatig leuke en 
toegankelijke activiteiten gehouden '
bereik van Club Mix. Op 12 juni 
programma van Club Mix. 
 

 16 april: benefietshow 'United by M
Reden voor een jubileumweek in plaats v
met slotoptreden op zaterdag de 16e. 
Harm speelt gitaar in de Blues Sparks, de nieuwste band van United by 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe activiteiten 

 Hello Olivier! May we have your votes, please?
Gaat Nederland met Douwe Bob eindelijk weer eens het Eurovisie Songfestival 
winnen? Olivier gaat er op zaterdag 14 mei in elk geval eens goed voor zitten. En we 
laten het niet bij kijken, maar gaan zelf ook punten uitdelen. Wie de uitslag het 
beste weet te voorspellen, mag een jaar lang op de 'Wisselbeker Olivier Eurovisie 
Songfestival' passen. 
 

 We zien en horen het al helemaal voor ons: een zwoele zomeravond, het geluid van ketsende ballen en 
langs de kant goede buurt met al wie bij Olivier ontspanning wil zoek

 Maar waar kan zo’n jeu
bij kijken? Krijgen we er genoe
zo'n leuke naam voor dit nieuwe initiatief?
Wordt vervolgd!
 
 
 Kampeerweekend

In het weekend van 18 en 19 juni bouwt Olivier op het terrein van 
de grootouders van Jacqueline aan de Zandstraat in Moergestel 
voor één nacht een tentenkamp op. Sfeertje wordt dat! 
Initiatiefnemer Christ Priems, vader van Jacqueline, heeft het draaiboek a
dat ook volgende zomers uit de kast worden gehaald.
 

 Poolen poolen poolen... 
Nederland is er in juni niet bij tijdens het Europees Kampioenschap voetbal in 
Frankrijk, maar daar laat onze Patrick zich
toch voor België gaan supporteren?
voetbalpool op. Hij hoopt weer op massale deelname. Zijn trouwe voetbalvriend 
Tijn en diens vader Tom assisteren net als twee jaar geleden Patrick. Die gaat deze 
zomer overigens ook weer het Toeristisch Infor
Moergestel bemannen. Druk baasje, die Van de Plas!

Over United by Music 
 
United by Music geeft getalenteerde 
voor een groot publiek. Het doel van de stichting is om de inclusie van mensen met een verstandelijke 
beperking te bevorderen en hun kwaliteit van leven te verbeteren. United by Music heeft tw
met diverse zangers en zangeressen. Met groot enthousiasme brengen de artiesten verschillende 
nummers in de blues- en swingstijl

In Den Donk aan de Bosstraat in Moergestel worden regelmatig leuke en 
nkelijke activiteiten gehouden 'voor iedereen met of zonder beperking'. Breder dan Olivier is het 

Op 12 juni staat een creatieve workshop van Carla van Gisbergen op het 

april: benefietshow 'United by Music' vanwege het 10-jarig bestaan. 
in plaats van de jaarlijkse benefietvierdaagse, 

met slotoptreden op zaterdag de 16e. Olivier was natuurlijk van de partij. 
Harm speelt gitaar in de Blues Sparks, de nieuwste band van United by 

Music. 
 
 
 
 

Hello Olivier! May we have your votes, please?   
Nederland met Douwe Bob eindelijk weer eens het Eurovisie Songfestival 

winnen? Olivier gaat er op zaterdag 14 mei in elk geval eens goed voor zitten. En we 
laten het niet bij kijken, maar gaan zelf ook punten uitdelen. Wie de uitslag het 

spellen, mag een jaar lang op de 'Wisselbeker Olivier Eurovisie 

We zien en horen het al helemaal voor ons: een zwoele zomeravond, het geluid van ketsende ballen en 
langs de kant goede buurt met al wie bij Olivier ontspanning wil zoeken. 

Maar waar kan zo’n jeu-de-boulesbaan komen te liggen? Wat komt er allemaal 
bij kijken? Krijgen we er genoeg handen voor op elkaar? En is '

n leuke naam voor dit nieuwe initiatief? 
Wordt vervolgd! 

Kampeerweekend 
In het weekend van 18 en 19 juni bouwt Olivier op het terrein van 
de grootouders van Jacqueline aan de Zandstraat in Moergestel 
voor één nacht een tentenkamp op. Sfeertje wordt dat! 
Initiatiefnemer Christ Priems, vader van Jacqueline, heeft het draaiboek al klaar liggen. Wie weet, kan 
dat ook volgende zomers uit de kast worden gehaald.  

Nederland is er in juni niet bij tijdens het Europees Kampioenschap voetbal in 
Frankrijk, maar daar laat onze Patrick zich niet door uit het veld slaan. 'We kunnen 
toch voor België gaan supporteren?' Net als bij het WK in Brazilië zet Patrick een 
voetbalpool op. Hij hoopt weer op massale deelname. Zijn trouwe voetbalvriend 
Tijn en diens vader Tom assisteren net als twee jaar geleden Patrick. Die gaat deze 
zomer overigens ook weer het Toeristisch Informatie Punt bij de winkel van Novy in 
Moergestel bemannen. Druk baasje, die Van de Plas! 

United by Music geeft getalenteerde mensen met een verstandelijke beperking de kans om op te treden 
voor een groot publiek. Het doel van de stichting is om de inclusie van mensen met een verstandelijke 
beperking te bevorderen en hun kwaliteit van leven te verbeteren. United by Music heeft tw
met diverse zangers en zangeressen. Met groot enthousiasme brengen de artiesten verschillende 

en swingstijl gecombineerd met boogie woogie. 
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In Den Donk aan de Bosstraat in Moergestel worden regelmatig leuke en 
. Breder dan Olivier is het 

staat een creatieve workshop van Carla van Gisbergen op het 

Nederland met Douwe Bob eindelijk weer eens het Eurovisie Songfestival 
winnen? Olivier gaat er op zaterdag 14 mei in elk geval eens goed voor zitten. En we 
laten het niet bij kijken, maar gaan zelf ook punten uitdelen. Wie de uitslag het 

spellen, mag een jaar lang op de 'Wisselbeker Olivier Eurovisie 

We zien en horen het al helemaal voor ons: een zwoele zomeravond, het geluid van ketsende ballen en 

boulesbaan komen te liggen? Wat komt er allemaal 
g handen voor op elkaar? En is 'Boulivier' echt wel 

l klaar liggen. Wie weet, kan 

Nederland is er in juni niet bij tijdens het Europees Kampioenschap voetbal in 
We kunnen 

Net als bij het WK in Brazilië zet Patrick een 
voetbalpool op. Hij hoopt weer op massale deelname. Zijn trouwe voetbalvriend 
Tijn en diens vader Tom assisteren net als twee jaar geleden Patrick. Die gaat deze 

matie Punt bij de winkel van Novy in 
  

mensen met een verstandelijke beperking de kans om op te treden 
voor een groot publiek. Het doel van de stichting is om de inclusie van mensen met een verstandelijke 
beperking te bevorderen en hun kwaliteit van leven te verbeteren. United by Music heeft twee bands 
met diverse zangers en zangeressen. Met groot enthousiasme brengen de artiesten verschillende 



 

 Koffiemiddagen ouders 
Om de ouders elkaar wat vaker informeel te laten ontmoeten zullen er om de zoveel tijd koffiemiddagen 

worden georganiseerd. De eerste is op 1 me
Moergestelse meimarkt. Daar kunnen we dan met de bewoners die dat leuk 
vinden, ook een rondje over lopen.
 
 

Eind sept
Olivier een 'klussendag' worden georganiseerd 
waaraan oude

van-Olivier kunnen deelnemen. Het is de bedoeling dat allerlei zaken die zijn 
blijven liggen, schoongemaakt, opgeruimd, bijgeverfd of wat dies meer zij, 
zullen worden aan- en opgepakt.

 
 

Veranderingen in de teamsam

 gastvrouw Lies Frommé heeft besloten Olivier te verlaten omdat ze 
meer taken kreeg in verzorgingshuis Stanislaus in Moergestel, waar 
ze ook werkt... ‘Bedankt voor alles’ stond op de taart waarmee op 
25 januari afscheid van Lies is genomen.

 
 Ook begeleidster Pauline Velders is helaas een andere richting 

ingeslagen. Op 29 januari was het afscheid van Pauline met een 
stijlvol driegangendiner dat Pauline samen met haar man had 
voorbereid. 
Hierna Pauline's terugblik op Olivier.
 

 

  

Lieve Olivierianen!
 
Met een snik ben ik weggegaan bij Olivier. Weg gegaan, omdat ik voelde dat 
ik als ik nog iets met werk wilde ik nu (op mijn 53e) iets moest veranderen. 
Tot mijn verrassing kreeg ik binnen een paar weken mijn eerste klant voor 
mijn praktijk cadeau. En daa
job. 
De snik, doordat ik het onwijs naar mijn zin heb gehad op Olivier. Het is een 
bijzondere plek om te werken en ik heb er heel veel geleerd. Daar pluk ik nu 

de vruchten van in mijn eigen praktijk. Dank jullie wel toffe, lieve, grappige, moedige, eigenwijze e
bewoners! Bedankt lieve collega’s en teamleidster: ik heb van jullie, de heel diverse kwaliteiten ‘afgekeken’ 
en ik ben daar enorm door gegroeid. Bedankt ook voor het mogen en kunnen experimenteren in en met het 
team. Beseft iedereen trouwens allem
En ouders! Ik heb iets heel belangrijks van jullie geleerd: gáán voor je idealen (jullie hebben iets moois 
gecreëerd met Olivier) èn dat een ideaal uitstraalt naar anderen: niet alleen naar het team dat zich
inzet, maar ook in het dorp. Blijf met zijn allen het gemeenschappelijke ideaal voor ogen houden 
waarbinnen genoeg ruimte is voor ieders (kleinere) invalshoek, zodat Olivier de prachtige, mooie en fijne 
plek blijft die het is! 
Het ga jullie goed allemaal, 
Pauline 

Om de ouders elkaar wat vaker informeel te laten ontmoeten zullen er om de zoveel tijd koffiemiddagen 
worden georganiseerd. De eerste is op 1 mei, gelijk met de jaarlijkse 
Moergestelse meimarkt. Daar kunnen we dan met de bewoners die dat leuk 
vinden, ook een rondje over lopen. 

 Klussendag 
Eind september zal er door de werkgroep Beheer van 
Olivier een 'klussendag' worden georganiseerd 
waaraan ouders, teamleden, vrijwilligers of vrienden-

Olivier kunnen deelnemen. Het is de bedoeling dat allerlei zaken die zijn 
blijven liggen, schoongemaakt, opgeruimd, bijgeverfd of wat dies meer zij, 

en opgepakt. 

Veranderingen in de teamsamenstelling 

gastvrouw Lies Frommé heeft besloten Olivier te verlaten omdat ze 
meer taken kreeg in verzorgingshuis Stanislaus in Moergestel, waar 
ze ook werkt... ‘Bedankt voor alles’ stond op de taart waarmee op 
25 januari afscheid van Lies is genomen. 

Ook begeleidster Pauline Velders is helaas een andere richting 
geslagen. Op 29 januari was het afscheid van Pauline met een 

stijlvol driegangendiner dat Pauline samen met haar man had 

terugblik op Olivier. 

Lieve Olivierianen! 

Met een snik ben ik weggegaan bij Olivier. Weg gegaan, omdat ik voelde dat 
ik als ik nog iets met werk wilde ik nu (op mijn 53e) iets moest veranderen. 
Tot mijn verrassing kreeg ik binnen een paar weken mijn eerste klant voor 
mijn praktijk cadeau. En daar heb ik het inmiddels heel druk mee. Een fulltime 

 
De snik, doordat ik het onwijs naar mijn zin heb gehad op Olivier. Het is een 
bijzondere plek om te werken en ik heb er heel veel geleerd. Daar pluk ik nu 

de vruchten van in mijn eigen praktijk. Dank jullie wel toffe, lieve, grappige, moedige, eigenwijze e
bewoners! Bedankt lieve collega’s en teamleidster: ik heb van jullie, de heel diverse kwaliteiten ‘afgekeken’ 
en ik ben daar enorm door gegroeid. Bedankt ook voor het mogen en kunnen experimenteren in en met het 
team. Beseft iedereen trouwens allemaal wat een geweldig team jullie zijn en hebben
En ouders! Ik heb iets heel belangrijks van jullie geleerd: gáán voor je idealen (jullie hebben iets moois 
gecreëerd met Olivier) èn dat een ideaal uitstraalt naar anderen: niet alleen naar het team dat zich
inzet, maar ook in het dorp. Blijf met zijn allen het gemeenschappelijke ideaal voor ogen houden 
waarbinnen genoeg ruimte is voor ieders (kleinere) invalshoek, zodat Olivier de prachtige, mooie en fijne 
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Om de ouders elkaar wat vaker informeel te laten ontmoeten zullen er om de zoveel tijd koffiemiddagen 
i, gelijk met de jaarlijkse 

Moergestelse meimarkt. Daar kunnen we dan met de bewoners die dat leuk 

eheer van 
Olivier een 'klussendag' worden georganiseerd 

-
Olivier kunnen deelnemen. Het is de bedoeling dat allerlei zaken die zijn 

blijven liggen, schoongemaakt, opgeruimd, bijgeverfd of wat dies meer zij, 

Met een snik ben ik weggegaan bij Olivier. Weg gegaan, omdat ik voelde dat 
ik als ik nog iets met werk wilde ik nu (op mijn 53e) iets moest veranderen. 
Tot mijn verrassing kreeg ik binnen een paar weken mijn eerste klant voor 

r heb ik het inmiddels heel druk mee. Een fulltime 

De snik, doordat ik het onwijs naar mijn zin heb gehad op Olivier. Het is een 
bijzondere plek om te werken en ik heb er heel veel geleerd. Daar pluk ik nu 

de vruchten van in mijn eigen praktijk. Dank jullie wel toffe, lieve, grappige, moedige, eigenwijze en wijze 
bewoners! Bedankt lieve collega’s en teamleidster: ik heb van jullie, de heel diverse kwaliteiten ‘afgekeken’ 
en ik ben daar enorm door gegroeid. Bedankt ook voor het mogen en kunnen experimenteren in en met het 

hebben? 
En ouders! Ik heb iets heel belangrijks van jullie geleerd: gáán voor je idealen (jullie hebben iets moois 
gecreëerd met Olivier) èn dat een ideaal uitstraalt naar anderen: niet alleen naar het team dat zich enorm 
inzet, maar ook in het dorp. Blijf met zijn allen het gemeenschappelijke ideaal voor ogen houden 
waarbinnen genoeg ruimte is voor ieders (kleinere) invalshoek, zodat Olivier de prachtige, mooie en fijne 
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Zorg doen we samen 

Op 12 april vond er een gezamenlijke bijeenkomst plaats van 
alle ouders met de teamleider, de 
manager vanuit ASVZ, Petula Peters, 
en met Ingeborg Roukema, 
opleidingsfunctionaris bij ASVZ.  
Het thema was door ASVZ 
aangedragen. 
Er was een grote opkomst en er 
ontstond een levendige discussie 
over een paar thema's die door de 
ASVZ-vertegenwoordigers werden aangedragen: wat is onmisbaar voor Olivier? 

Wat zou beter kunnen? Wat kan ook wel minder of waar zouden we vanaf kunnen zien? 
Afgesproken is dat de bijeenkomst zeker een vervolg krijgt en dat binnen Olivier nagedacht gaat worden om 
de themabijeenkomsten rondom zorg nieuw leven in te blazen. 
 

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 de afgelopen periode ging het om vergaderingen van: 
 
 het bestuur van de Vereniging op 18 januari, waarin de jaarvergadering is voorbereid en een terugblik is 

gegeven op de nieuwjaarsreceptie. 
 

 het bestuur van Stichting Olivier met ASVZ op 19 januari: gesproken is onder meer over de 
kwartaalrapportage van de teamleider, de 'inburgering' van Junis, onze nieuwe bewoner, de financiën, 
het jaarplan van ASVZ, de patchkast, en de besteding van de kerstgift van ASVZ. 
 

 het bestuur van Stichting Olivier op 28 januari over de financiën, het onderzoek dagbesteding en werk, 
de afhandeling van de bewonerswissel, de bestuursprioriteiten 2016, en de actualisering van de 
zorgcontracten. 
 

 de Raad van Belanghebbenden waarin alle ouders zijn 
verenigd op 4 februari. Op de agenda: de werkwijze van het 
team en de gezamenlijke aanpak van activiteiten in 2016 met 
ouders, de introductie van een permanente werkgroep 
Publiciteit, de jaarrekening 2014, de herstart van de 
werkgroep Toekomstbestendigheid, de stand van zaken van 
het onderzoek naar werk en dagbesteding samen met 
Zorgbelang Brabant, de actualisering van de algemene 
voorwaarden van de zorgcontracten, de speerpunten van het 
bestuur in 2016, het aanleggen van de zonnepanelen en energiebesparing. 
Voorafgaand aan de vergadering hebben enkele ouders samen met de teamleider een opruimactie in de 
opbergruimtes van Olivier gehouden. 
 

 en de belangrijkste vergadering van begin 2016: de jaarvergadering van de Vereniging.  
Onze Verenigingsvoorzitter, Hubert-Jan Wouters, vond het na zes-en-een-
half jaar tijd voor een voorzitterswissel.  
Hierna laten wij de oude en de nieuwe voorzitter aan het woord over hun 
visie op Olivier, de oude voorzitter met een terugblik, de nieuwe voorzitter 
met zijn gedachten over de toekomst. 
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Wisseling van de wacht bij de Vereniging van Olivier. 
 
Na ruim zes jaar voorzitter van de Vereniging te zijn geweest, heeft Hubert-Jan Wouters, vader van 
Guy, zijn hamer overgedragen aan Tom Tacken, vader van Tijn. Bovendien komt Margriet Holthuis, 
moeder van Junis, de gelederen binnen het verenigingsbestuur versterken. Zij vervangt Carla van 
Gisbergen, moeder van Tijn. 
Waar de Stichting achter Olivier waakt over alle zakelijke belangen voor zorg en wonen, richt de 
Vereniging zich op het sociale netwerk van de twaalf bewoners van Olivier. Belangrijk vinden we het 
ook dat ze deel uitmaken van de Moergestelse samenleving. 
'Daar moet constante aandacht voor zijn', is de ervaring van Hubert-
Jan. 'Vanzelf gaat het niet, maar door positief te blijven, kom je een 
heel eind. Al die jaren is de samenwerking tussen Vereniging en 
Stichting prettig verlopen. We zijn er denk ik ook in geslaagd om 
onze jongeren hun plekje binnen de dorpsgemeenschap te geven.' 
Voorbeelden te over. Zo is Olivier elk jaar van de partij tijdens de 
Wandelvierdaagse en zijn de 'Olivierders' vaste gasten bij het 
Pieregeblèr, het carnavaleske liedjesfestival van Moergestel. 
Hubert-Jan kijkt ook met veel voldoening terug op de Ardennen-reis, 
waarmee de twaalf van Olivier in 2014 hun eerste lustrum vierden. 
In die 'vreemde omgeving' kwam de saamhorigheid van de twaalf 
nog eens extra naar voren. 'De motortochten die onze 
penningmeester Christ Priems organiseerde waren ook een groot 
succes. En dan was er nog de open dag in 2015, waarmee we Olivier 
ondanks het slechte weer nog eens op de kaart hebben gezet.' 
De allereerste activiteit van de Vereniging speelde zich in familiekring af, kan Hubert-Jan zich 
herinneren. 'Leny de Ruiter, die secretaris van de Vereniging is geworden, heeft samen met mijn 
vrouw Marjo de eerste familiedag georganiseerd. Met z’n allen tokkelen en klimmen! Het 
groepsgevoel zat er meteen goed in, bleek ook tijdens het grote openingsfeest in 2009.' 
 
 

Dat gevoel behouden en waar mogelijk versterken is het 
doel dat Tom zichzelf als opvolger van Hubert-Jan heeft 
gesteld. 'Net als Margriet en Gijs zijn wij als ouders van 
Tijn later bij de club gekomen. We hebben Olivier leren 
kennen als een krachtige gemeenschap van mensen met 
één gezamenlijk doel: het welzijn van hun kinderen. 
Hubert-Jan en zijn bestuur hebben daar hard aan 
getrokken. Het gebouw staat letterlijk en figuurlijk fier 
overeind, maar onderhoud blijft altijd nodig. We moeten 
met z'n allen de kar blijven trekken.' 
Dat is dan meteen iets nieuws bij de Vereniging. In de 
eerste verenigingsvergadering waar Tom en Margriet bij 

aanschoven, is afgesproken om meer werk van de agenda te gaan maken. Die staat nu op de interne 
website van Olivier, maar hij wordt niet al te vaak bekeken, zo is de ervaring. 
Daarom wordt de agenda nu om de maand naar alle ouders, vrijwilligers en vrienden van Olivier 
gemaild. 'Achter de activiteiten staat steeds ook de naam van de kartrekker: wie weet zich 
verantwoordelijk voor de organisatie? Of moeten we nog iemand vinden voor die activiteit? Het 
bestuur van de Vereniging bestaat uit vijf mensen: vier ouders en Joep de Ruiter, broer van Harm. 
Met z'n vijven kunnen we natuurlijk niet alle activiteiten tot een goed einde brengen. We vertrouwen 
erop dat we op de inzet van de hele Olivier-gemeenschap mogen blijven rekenen.' 

 
  



 

 ook de bewoners hebben regelmatig, onder leiding van een teamlid, overleg
zij onderling afspraken maken over een go
schoven Tom, Christ en Margriet vanuit de Vereniging aan om hun ideeën te horen 
over het kampeerweekend, de jeu
bedenken wat er moet gebeuren)... Alle plannen werden enthousiast ontvangen.

 
 

Blijf Olivier steunen! 

Onder auspiciën van Vereniging Olivier zijn de 

onderhouden, spelletjes doen….maar ook: juridische know
zaken geregeld te krijgen, enz. Vrienden worden uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie en de Open Dag en 
ontvangen het mailnieuws. Vriendschap is gratis.
om vrienden te werven. Dat is gelukt! 
welkom! Vrienden kunnen worden aangemeld bij 
 
Olivier heeft ook een Facebook-pagina. Meld je aan en volg Olivier ook zo op de 
heet 'Olivier Wooninitiatief'.  
 

Meer informatie over Olivier 

Zie: de website van Olivier www.oliviermoergestel.nl
Olivier@OlivierMoergestel.nl. Wij nemen dan contact 

elmatig, onder leiding van een teamlid, overleg, waarin 
zij onderling afspraken maken over een goede gang van zaken bij Olivier. Op 19 april 
schoven Tom, Christ en Margriet vanuit de Vereniging aan om hun ideeën te horen 

kampeerweekend, de jeu-de-boulesbaan en de klussendag (meedoen en 
bedenken wat er moet gebeuren)... Alle plannen werden enthousiast ontvangen.

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, 
strijken, meelopen met de wandelvierdaagse, 
begeleiding bij een thuiswedstrijd van Willem II of een 
training van het handboogschieten, de plantenkas 

maar ook: juridische know-how leveren, het eigen netwerk aanboren om 
Vrienden worden uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie en de Open Dag en 

ontvangen het mailnieuws. Vriendschap is gratis. De afgelopen tijd hebben de bewoners hun
gelukt! We hebben nu bijna 70 vrienden en nieuwe vrienden zijn nog steeds 

Vrienden kunnen worden aangemeld bij marjanpollemans@vanolivier.nl . 

pagina. Meld je aan en volg Olivier ook zo op de voet. De groep 

 

www.oliviermoergestel.nl. Voor meer informatie: stuur een e
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waarin 
Op 19 april 

schoven Tom, Christ en Margriet vanuit de Vereniging aan om hun ideeën te horen 
baan en de klussendag (meedoen en 

bedenken wat er moet gebeuren)... Alle plannen werden enthousiast ontvangen. 
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