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Ondersteuning MEE:
Onlangs is bekend geworden dat Stewart van der Meer per 1 januari 2009 een andere functie heeft
aanvaard. Dat betekent dat hij niet meer als ondersteuner namens MEE betrokken zal zijn bij ons
ouderproject. Zijn opvolger wordt Alexander Borgmeijer, die overigens als woonconsulent al vaker samen
met Stewart, of als diens vervanger bij vakantie of ziekte, voor Olivier actief is geweest. Geen onbekende
dus.
Wij vinden het natuurlijk buitengewoon jammer dat we Stewarts betrokkenheid zullen moeten gaan
missen. We willen hem daar nu al, via dit mailnieuws, maar zeker straks ook persoonlijk, bij de laatste
vergadering waarbij hij aanwezig zal zijn, van harte voor bedanken. Stewart, namens geheel Olivier: heel
veel dank voor je inzet en betrokkenheid, alle informatie en uitzoekwerk, en je bereidheid om ons ook 's
avonds met raad en daad te ondersteunen.
Zorg:
ASVZ is als zorgverlener voor Olivier aangetreden. Na een kennismakingsbespreking met
vertegenwoordigers van elke werkgroep, is afgesproken dat de werving voor een teamleider in november
van start gaat. ASVZ is verantwoordelijk voor de aanstelling, Olivier heeft daarbij een zwaarwegend
advies. Afgesproken is dat de sollicitatie in twee rondes verloopt en dat ook een delegatie van de
jongeren en de orthopedagoge (Mariska Eijsberg) van ASVZ bij de sollicitatie worden betrokken. Binnen
ASVZ is afgesproken dat Mariska Olivier voorlopig zal gaan begeleiden.
Advertenties komen in het Nieuwsklokje, het Moergestels Nieuws, het Brabants Dagblad en op de
website Brabantzorg.net. De advertentie wordt door een professioneel bedrijf gemaakt. De advertentie
komt ook op onze eigen website.
Qua organisatie is verder voor de voorbereidingsperiode tot aan de oplevering van het St. Antoniushuis
afgesproken, dat ASVZ het voortouw neemt bij activiteiten die betrekking hebben op de toekomstige
taken van het begeleidingsteam. De werkgroep Zorg krijgt daarvoor een klankbordfunctie en gaat kritisch
meedenken over de opzet van de zorg. De overige werkgroepen kunnen een beroep doen op de
expertise van ASVZ. Zo is Martijn van den Hoef al betrokken bij de activiteiten van de werkgroep Bouw.
De werkgroep Organisatie en regie (bestuur Stichting Olivier) voert eens per maand afstemmings- en
voortgangsoverleg met ASVZ.
Bouw:
De bouw vordert flink! Het 'hoogste punt' zal waarschijnlijk nog voor de kerst worden bereikt. Begin 2009
zal dit feestelijk worden gevierd. Woonstichting Stromenland zal dit organiseren; binnenkort zal daarover
ongetwijfeld meer te melden zijn.
Met Stromenland zal binnenkort worden gesproken over de hoogte van de huren en de te sluiten
voorcontracten.
De planning van de bouwers is dat half juli 2009 het gebouw kan wordt opgeleverd.
Vanuit de werkgroep Bouw is inmiddels aan alle ouders een overzicht gestuurd van de noodzakelijke
individuele aanpassingen met de vraag dit op volledigheid te controleren.
Inrichting:
Woonstichting Stromenland zal de financiering van de keuken op zich nemen. Daartoe is door de
provincie subsidie toegezegd vanuit het fonds Kleinschalige Woonvoorzieningen. De door de werkgroep
Inrichting voorgestelde keukenopzet (waaraan ook is bijgedragen door de broer van Ingrid!) is door
Martijn van den Hoef (ASVZ) beoordeeld. Het resultaat wordt besproken in de werkgroepen Bouw en
Inrichting, waarna, als alles aan de eisen van Olivier voldoet, Stromenland zal worden gevraagd de
realisatie op zich te nemen.
Bij een aantal meubelinterieurbedrijven kijkt de werkgroep momenteel naar een passende inrichting.
Financiën:
Volgens afspraak in de laatste vergadering van bestuur en Raad van Belanghebbenden inventariseren
Marianne Stasse namens de werkgroep Financiën en Stewart van der Meer (MEE) op dit moment alle
specifieke financiële ins en outs per persoon. Nadat een gedetailleerd overzicht is verkregen waarbij
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ieders eigen situatie is betrokken, kan er een meer compleet overzicht worden gemaakt van de
beschikbare middelen, zodat de Financiële Nota verder kan worden bijgesteld.
Het bestuur overlegt met ASVZ over de toepassing van de zogenaamde 'Zorginfrastructuurmiddelen' die
door ASVZ ten behoeve van Olivier worden aangevraagd. Deze middelen kunnen bijvoorbeeld voor de
aanleg van domotica worden ingezet.
Sponsoracties:
De wijnverkoop gaat gewoon door. Nieuwe wijnbestellingen kunnen nog steeds bij Leny de Ruiter worden
opgegeven: rode wijn, droge of zoete witte wijn, en rosé: per fles € 5,50, en per doos van zes flessen €
33,- waarvan de helft ten goede komt aan de Vereniging.
Eind november wordt er bij Wim thuis een kleine proeverij gehouden om nieuwe Olivierwijnen te
selecteren.
Bij Peter van Helvoirt is een stereoset thuisbezorgd die is bestemd voor de gemeenschappelijke ruimte.
De stereoset is beschikbaar gesteld door Pioneer.
Laatste nieuws: morgenavond (21 november) wordt in den Boogaard in Moergestel de Parel van
Oisterwijk bekend gemaakt. De bedoeling is dat er volgend jaar grote feesten worden georganiseerd om
Moergestel te promoten als fietsdorp. De meeropbrengsten die dat met zich meebrengt komen ten goede
aan een paar maatschappelijke goede doelen. Peter de Laat heeft enige tijd geleden Guus Moonen over
het Olivier verteld en: één van die goede doelen zal Olivier zijn. Graag dus grote Olivier-opkomst op 21
november om 20.00 uur in den Boogaard in Moergestel!
PR en activiteiten:
De werkgroep PR organiseert haar eerstvolgende activiteit met de jongeren op 29 november a.s., thuis bij
de familie Wouters, waar een ongetwijfeld gezellige spelletjesavond op het programma staat. Tijdens de
avond komt er een professionele fotograaf van het Brabants Dagblad een foto van de jongeren maken,
die vervolgens met een artikel over Olivier in de krant komt te staan. Aansluitend aan de spelletjesavond
wordt in De Vrijbuiter het nachtleven van Oisterwijk verkend...
Tenslotte: Olivier verjaardagen sinds laatste Oliviernieuws 6 (17 september 2008):
14 oktober: Ad van Esch
9 november: Hubert-Jan Wouters
11 november: Paulien Gruijters
18 november: Bert Stasse
Allemaal nog van harte gefeliciteerd!
De eerstvolgende jarige is pas in het nieuwe jaar!
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