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OLIVIERNIEUWS nr. 31       12 september 2018 
 
Hierbij bieden wij u weer onze Olivier-nieuwsbrief aan, een zomereditie, de 31e nieuwsbrief en de eerste 
van 2018. 
 
 
Activiteiten 
 
 Nieuwjaarsreceptie 

Her en der zien gemeenten en verenigingen er voortaan vanaf, maar bij Olivier blijft de 
nieuwjaarsreceptie een traditie. Zo ook op zondag 21 januari. Hapje, drankje en de beste wensen voor 
bewoners, teamleden, vrijwilligers, ouders, broers, zussen, vrienden, buren….  
 
Veel jonger is de traditie om 
op het oude jaar terug te 
blikken in een fotoboek van 
reusachtig formaat. De 
voorzitter van de vereniging, 
Joep de Ruiter, overhandigde 
het exemplaar van 2017 aan 
de bewoners in de personen 
van Jacqueline en Hanneke. 
Nog niet in gebladerd? Het 
boek ligt in de 
gemeenschappelijke ruimte, 
naast dat van 2016.  
Zo schrijft Olivier geschiedenis! 

 
 Pieregeblèr 

'Zeg bier vaarwel, drink chocomel'. Die zeer verantwoorde boodschap droegen – met een vette knipoog 
erbij – de Olivierders eind januari uit op het Pieregeblèr in Den Boogaard.  

 
 
Het was sowieso een 
bijzondere bijdrage aan 
het liedjesfestijn van het 
Moergestels carnaval. De 
muziek van ons Chocomel-
lied was namelijk door 
Harm zelf gecomponeerd. 
Het publiek was razend 
enthousiast. De Olivierders 
werden bedolven onder 
applaus en gejoel.  
 

Maar helaas, de beker van de publieksprijs van 2017 moesten we inleveren. Is ook niet goed om elk jaar 
in de prijzen te vallen! 
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 Eind maart: afscheid Judith 

 
Achtenhalf jaar gaf teamlid Judith haar beste krachten aan Olivier. Ze was een 
steunpilaar voor teamleidster Mémelle. Hun bijzondere band kwam duidelijk 
naar voren tijdens het warme afscheid, waarvoor collega’s, bewoners, 
vrijwilligers en ouders in groten getale waren opgekomen.  

 
Achtenhalf jaar lang lief maar ook leed. Natuurlijk stond ook Judith zelf in 
haar afscheidswoordje stil bij 'onze Joris', die zijn plekje bij Olivier altijd zal 
blijven houden.  

Er vloeiden tranen, er werd gelachen, maar bovenal werd Judith heel veel geluk gewenst in haar 
nieuwe baan. Judith verliezen we niet uit het oog want ze blijft binnen ASVZ werken en komt 
regelmatig nog eens bij Olivier over de vloer.  
 
En goed nieuws... Judith verwacht binnenkort haar tweede kindje! 

 
 Olivier Buiten 

Om de drie jaar nodigt Olivier de 
gemeenschap van Moergestel, en alle 
anderen wie ons lief zijn, op een feestje 
uit. In 2015 spraken we nog van een ‘open 
dag’, op zondag 27 mei vierden we ‘Olivier 
Buiten’. 
Die naam sloot beter aan bij de opzet. In 
het programma traden onze bewoners 
immers naar buiten met hun passies en 
talenten.  
 
Maar er was ook amusement 'van buiten': Oisterwijker Erik Potters verzorgde een workshop djembé. 
En de Moergestelse muzikanten van mirlitonfanfare De Klomp lieten de hele middag brommend op hun 
kazoo-instrumenten van zich horen. 
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Gilde Sint Sebastiaan en Barbara verzorgde een demonstratie handboogschieten, de hobby van Thijs en 
Guy. G-hockey, de sport van Jacqueline en Hanneke, en G-golf, dat Thijs en Guy beoefenen, stonden op 
het grasveld aan ‘de andere kant’ van het Antoniushuis centraal.  

 
Leroy, de huis-dj van Olivier, vulde steeds de muzikale gaten in het 
programma. Een van de hoogtepunten was het live optreden van 
The Blues Sparks, uiteraard met Harm in hun midden. 
 
Patrick, bekend als de man 
van TIM: het Toeristisch 
Informatiepunt Moergestel, 
verplaatste voor Olivier Buiten 
zijn VVV-kraam van de Novy 
naar de Raadhuisstraat. En 

Ingrid had haar eigen goedlopende kraam vol met plantjes en 
zomergoed. 
Marjoleine gaf samen met Hondenschool Tilburg-begeleidster 
Marga Linders een interessante en ook goed bekeken 
hondenshow weg. 

En Ingrid had haar eigen goedlopende kraam vol met plantjes en zomergoed. 
 

 
Voor de dorst was er behalve fris, 
wijn en pils ook eigen Olivier-bier. 
 
Guy en Junis hadden samen met hun 
vrienden Roel en Frank speciaal voor 
Olivier Buiten een heerlijk witbiertje 
gebrouwen. 
 
Paulien, Hanneke, Junis, Tijn en Leroy hebben bij Prins Heerlijk de fijne 
kneepjes van het horecavak geleerd. Wie een koekje bij de koffie lustte, 
profiteerde daarvan. 

 
Voorafgaand aan Olivier Buiten hadden de bewoners al de nodige kunstwerkjes vervaardigd. De 
creatief beschilderde waxinelichthouders waren razendsnel uitverkocht. 
 
Kinderen konden zich laten schminken of leerden stippelen bij een workshop aboriginal kunst. Groteren 
konden een envelop trekken om kans op een prijsje te maken.  
 
Met andere woorden: Olivier Buiten bood jong en oud voor elk wat wils! 
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 Efteling 

Vaste prik op de agenda van Olivier is een bezoek aan de Efteling. Op 20 juni kwam het er weer van. 
Een Wereld vol Wonderen: de Vogelrok, Symbolica, piraten op de Wildwaterbaan, Carnaval Festival, de 
Pandadroom... Olivier was erbij! 

 
 
 Naar de camping... 

Het is alweer een poos geleden dat Marian als gastvrouw afscheid van Olivier nam. Haar gehaktballen 
zijn nog altijd legendarisch, maar Marian en haar Joop zijn sowieso aan Olivier verbonden gebleven. Zo 
gaat Joop trouw als begeleider met Patrick en Tijn mee naar de thuiswedstrijden van Willem II.  
 
 
 
 
En er is het jaarlijkse uitje van de 
Olivier-bewoners op de camping van 
Marian en Joop in het West-
Brabantse Hoeven. Spelletjes, lekker 
eten, luieren. ‘Meer moet dat niet 
zijn’, zeggen de Vlamingen dan. 
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 Broers en Zussen Dag 
Op 30 september zijn de broers en zussen van Olivier weer welkom op hun speciale dag. Het wordt ook 
dit jaar geen studiedag (‘wat is een persoonsgebonden budget eigenlijk?’). Gezelligheid, maar vooral 
ook elkaar beter leren kennen, staat voorop. Of komt er toch weer een kwisje met deksels moeilijke 
vragen over Olivier, Moergestel en de rest van de wereld? 
 

 
 
Verbouwing 
 
 Verbetering slaap- en kantoorruimte team 

Hartje zomer stond in de gemeenschappelijke ruimte van Olivier een 
ingrijpende, maar dan ook noodzakelijke verbouwing op stapel. De 
ruimte waarin het team slaapt en kantoor houdt was sinds de start 
van Olivier aan de al te krappe kant. Teamoverleg of vertrouwelijke 
gesprekken kon je er moeilijk in voeren. Vooral in de zomer was het 
ook nog eens veel te benauwd in het veredelde ‘hok’.  
Door de werkgroep Beheer van Olivier is een plan opgesteld om deze 
ongemakken het hoofd te kunnen bieden. In overleg met 
Woonstichting Leystromen en met ASVZ is ervoor gekozen de slaap- 
en kantoorruimte voor het team te verbouwen. Firma van Gisbergen 
uit Hooge Mierde ging de klus klaren.  
 

 
 
De verbouwing is mede mogelijk gemaakt met financiële 
bijdragen van het Oranje Fonds en het Ommering Fonds.  
 
RMR Interieurbouw uit Moergestel was bereid enkele 
noodzakelijke interieur-aanpassingen te verzorgen.  
 
Waarvoor namens alle betrokkenen bij Olivier heel veel dank! 
 
 
Van de gelegenheid is ook gebruik gemaakt om de versleten vloer te vervangen. Uiteindelijk krijgt de 
hele gemeenschappelijke ruimte een frisse verfbeurt zodat Olivier er weer jaren tegen kan!  
Medio september is het verbouwingsproject afgerond. 

 
 Eten-bij-de-ouders  

Maar hoe moet dat met het koken als alles op z’n kop staat? Een week lang is aan het eind van de 
verbouwing de keuken niet beschikbaar. Ouders bieden uitkomst. Bewoners gaan dan bij de een dan bij 
de ander uit eten. Ook gezellig! 
 

https://www.oranjefonds.nl/
http://www.stichtingsfo.nl/
https://www.rmrinterieurbouw.nl/
https://www.oranjefonds.nl/�
http://www.stichtingsfo.nl/�
https://www.rmrinterieurbouw.nl/�
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Olivier Rubriek: de passie van.... 
 
 Marjo Wouters 

Marianne van Esch, moeder van Hanneke, heeft in deze rubriek de pen doorgegeven aan Marianne 
Marjo Wouters, moeder van Guy. 

 
 

 
Ik ben Marjo Boumans getrouwd met Hubert-
Jan Wouters en trotse moeder van Guy en 
Dionne. 
 
We kwamen twaalf jaar geleden via MEE in 
contact met een groep ouders die huisvesting 
zocht voor hun zoon of dochter met een 
beperking. 
Middels gesprekken zijn we al snel mee gaan 
denken aan het realiseren van een droom en 
wel huisvesting voor Guy waarin hij optimaal 
de kans krijgt om zich te ontwikkelen en te 
groeien naar zelfstandigheid. Ook vonden we 
het belangrijk dat er contact was met 
gelijkgestemden. 
Nu jaren later zijn we nog steeds blij met dit 
Ouderinitiatief. 
 
Zelf ben ik fulltime werkzaam op een 
basisschool in Oisterwijk. Ik werk met 
kinderen die extra aandacht nodig hebben 
voor rekenen spelling en begrijpend lezen in 
de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. 
 
In mijn vrije tijd hou ik erg van koken en 
bakken. Vreemd genoeg proef en ruik ik niets. 
Jammer maar het is niet anders. 

 

 
Ook houd ik erg van breien en quilten. 
Resultaat is hier te zien. mogen. Zie onze 
website. 
 

 
 
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik 
maken om het woord aan Christ Priems te 
geven.  
Vriendelijke groet Marjo Boumans. 

 
 
 
Op de toekomst voorbereid 
 
 Besturen, overleg met ASVZ en Raad van Belanghebbenden 

In de eerste helft van 2018 vergaderde de Raad van Belanghebbenden in april. Besproken werden de 
consequenties van de nieuwe AVG-wet; de betrokkenheid van broers en zussen; de teamsamenstelling 

en er is een toelichting gegeven op Olivier Buiten. Verder deed de 
themagroep Noodzakelijk, Nuttig, Leuk verslag van haar bevindingen 
en lichtte de Stuurgroep Toekomst de stand van zaken toe. De 
teamleider gaf een toelichting op het nieuwe Plancare2 dat het 
format gaat bieden voor de nieuwe Individuele Plannen. Tenslotte 
zijn de financiën besproken en is een toelichting gegeven op de 
verbouwing van de slaap- en kantoorruimte van het team.  
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Het bestuur van Stichting Olivier vergaderde in januari, maart, april, mei en juni. Zorg, financiën, beheer 
en toekomst vormden vaste agendapunten. Daarnaast werden de vergaderingen voorbereid van de 
Raad van Belanghebbenden en van het overleg met ASVZ. De kwartaalbesprekingen met ASVZ vonden 
plaats in april en juni. Het bestuur van de Vereniging vergaderde in februari en juni en hield in het 
voorjaar haar Jaarvergadering. De verslagen van alle vergaderingen zijn via de interne website 
beschikbaar voor alle ouders. 

 
 Stuurgroep Toekomst en themagroepen 

Onder regie van de Stuurgroep 
zijn themagroepen bestaande 
uit ouders en teamleden aan het 
werk gegaan zoveel mogelijk 
informatie en afspraken over 
Olivier vast te leggen met het 
doel de toekomstbestendigheid 
van ons wooninitiatief zo goed 

mogelijk te kunnen borgen.  
 
Themagroep Regie en themagroep Noodzakelijk, Nuttig, 
Leuk hebben hun verslag uitgebracht en toegelicht in de 
Raad van Belanghebbenden. Al eerder heeft de themagroep Social Media haar bevindingen 
gerapporteerd. Nieuwe Themagroepen zijn gestart: de themagroepen Olivier2025 en Nalatenschap 
zullen in het najaar van 2018 rapport uitbrengen. 

 
 Olipedia 

Doel van Olipedia is de geldende afspraken overzichtelijk bij elkaar op de interne 
website te zetten zodat ze voor alle betrokkenen snel en gemakkelijk 
toegankelijk zijn. Bert Stasse, vanaf Uur Nul bij Olivier betrokken, is de 
aangewezen persoon om de belangrijkste afspraken uit de afgelopen jaren op 
een rijtje te zetten. Wikipedia strekt Bert tot voorbeeld. Het is een gigantisch 
karwei, maar Bert vordert gestaag. Hoe luiden de huisregels voor bewoners en 
bezoekers? Wat komt er zoal bij kijken als iemand verhuist? Hoe zijn onze 
bewoners verzekerd? Waarom kiezen we eigenlijk voor PGB-financiering en niet 
voor Zorg-in-Natura. Wat is eigen regie? Dat alles en nog veel meer, zoals de resultaten van de 
themagroepen, komt in Olipedia te staan. 

 
Wordt Vriend-van-Olivier! 

Onder auspiciën van Vereniging Olivier zijn de 'Vrienden-Van-Olivier' 
opgericht. De activiteiten van Vrienden kunnen enorm uiteenlopen: 
een keer voor de groep komen koken, een uitstapje organiseren, de 
plantenkas onderhouden….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 Oliviernieuws. We hebben nu ongeveer 70 
vrienden en nieuwe vrienden zijn nog steeds welkom!  
Vrienden kunnen worden aangemeld bij 
marjanpollemans@vanolivier.nl. Olivier heeft 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. 
 

mailto:marjanpollemans@vanolivier.nl

