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OLIVIER-MAILNIEUWS nr. 16, d.d. 27 september 2011 

 
Wat er is gebeurd… 
 
De laatste editie van deze mailnieuwsberichten over de ontwikkelingen binnen wooninitiatief 
Olivier kwam uit op 4 oktober 2010. De twaalf Olivierbewoners hadden juist een jaar daarvoor 
hun intrek genomen in hun appartementen en iedereen begon zijn of haar draai te vinden. We 
vroegen ons af hoe tevreden we mochten zijn en gaven een overzicht van de feestelijkheden en 
activiteiten die in het eerste jaar van het bestaan van Olivier waren ondernomen: met de 
Oliviergroep zelf, met ouders en familieleden, met de buren/senioren uit het Antoniushuis, met 
de buurt en met het dorp. We beschreven de inzet van zorgteam en vrijwilligers voor Olivier, de 
inzet van de ouders, en de manier waarop we onze ervaringen probeerden te delen met andere 
wooninitiatieven in wording. De volgende nieuwsbrief zou ongetwijfeld weer een verdere 
ontwikkeling en een feestelijk nieuw overzicht te zien hebben gegeven. 
 
En toen was het vrijdag 15 april 2011 en gebeurde er iets onvoorstelbaars. Joris Hermus, een 
van de Olivierianen van het eerste uur, overleed plotseling en volkomen onverwacht in zijn 
slaap. Joris was kort daarvoor 28 jaar geworden. Nauwelijks een jaar eerder, in maart 2010, 
stierf zijn broer Sander. 
 

De verschrikkelijke schok van het overlijden van 
Sander was nog allesoverheersend.  En nu Joris… Joris 
laat zijn ouders na, zijn zus Grietje en haar partner 
Joost. En de elf achtergebleven Olivierjongeren die 
Joris als een broer beschouwen. De verslagenheid bij 
bewoners, team en andere ouders was en is enorm. 
Eigenlijk kan nog steeds niemand zich echt voorstellen 
dat Joris, niet altijd op de voorgrond maar wel altijd 
van de partij, er nooit meer bij zal zijn. 
 
Het afscheid van Joris was indrukwekkend. Alle 
Olivierbewoners hebben met de bijdrage van een 
persoonlijke herinnering aan Joris hun best gedaan om 
troost te bieden aan het verdriet van de ouders van 
Joris, van Grietje, Joost, grootouders en de andere 
familieleden, en van elkaar. Het team van Olivier stond 
achter de bewoners en heeft zich buitengewoon 

ingespannen om steun en troost te bieden.  
 
Op 15 september heeft de urnbegrafenis van Joris plaats gevonden. Zijn urn is naast die van zijn 
broer Sander bijgezet op het kerkhof. Alle bewoners waren opnieuw aanwezig bij een bijzondere 
en indrukwekkende bijeenkomst. Er zijn witte ballonnen opgelaten. 
 
Bij Olivier is een plek ingericht ter nagedachtenis aan Joris. Er komt een boek met herinneringen 
en een fotoboek. En Joris heeft een plek ingenomen in het hart van iedereen die bij Olivier is 
betrokken. 
 
Het overlijden van Joris overschaduwde alle gebeurtenissen van de afgelopen periode. Het heeft 
ook tot gevolg gehad dat een hernieuwd verschijnen van de mailnieuwsberichten enige tijd op 
zich heeft laten wachten. Ook Olivier moet verder. Dus willen we hierna toch een overzicht 
bieden van wat er in het afgelopen jaar allemaal is voorgevallen. 
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Wat gebeurde er in het afgelopen jaar? 
 
Een chronologisch overzicht: 

 10-10-2010 en 10-07-2011: motortocht: enkele vaders van Olivierbewoners zijn 
fanatieke motorrijders, en één van hen heeft ervoor gezorgd dat er, inmiddels voor het 
tweede jaar op rij, op een mooie 
zomerzondag een motortocht 
wordt georganiseerd voor alle 
Olivierbewoners.  

 
Bewoners gaan, in volle 
motoruitrusting, achterop of in het 
zijspan van heuse Harley-
Davidsons, of als bijrijder in een 
fraaie oldtimer, en maken een 
mooie tocht door de omgeving.  
Het is het plan dat deze motortocht 
een jaarlijks terugkerend 
fenomeen wordt. 
 

 12-10-2010: jaarvergadering van de Vereniging waarbij naast ouders ook broers en 
zussen aanwezig zijn. 

 22-10-2010: met alle bewoners uit eten bij Opoe in Oisterwijk. 
 27-10-2010: met zijn allen in de skybox bij Willem-II: cadeautje omdat bij het jaarlijkse 

Kwartiermakersfestival-voetbaltoernooi de Olivierdeelnemers de sportiviteitsprijs 
hadden gewonnen! 

 31-10-2010: bezoek aan het Textielmuseum in Tilburg. 
 15/20-11-2010: Olivierbewoners en ouders organiseren en verzorgen de jaarlijkse 

NSGK-collecte in Moergestel. NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) 
heeft Olivier ondersteund bij de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte, en Olivier 
doet graag wat terug: 

Opbrengst collecte: ca. € 1300 waarvan door de NSGK 
ook weer een deel ten gunste wordt gesteld voor de 
organiserende vereniging, Olivier dus. We willen de 
organisatie van deze collecte graag jaarlijks op ons 
nemen. Behalve om voor de NSGK iets terug te doen, is 
er nog een goede reden: Olivier komt op deze manier 
huis-aan-huis bij elke woning in Moergestel! 

 
 16-11-2010: met de liefhebbers van bewoners en team naar de nachtelijke première van 

de zesde Harry Potter-film. 
 19-11-2010:        deelname aan 

'Buurt-Aan-Z'-festiviteiten. 
Nominatie voor kerstster leidt 
er uiteindelijk toe dat op: 

 14-12-2010: met de 
Olivierbewoners een kerstster 
kan worden onthuld boven de 
Moergestelse kerststal op het 
dorpsplein. 
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 18-12-2010:  de Raad van Belanghebbenden (waarin de Olivierouders zijn verenigd) 

vergadert met het bestuur van Stichting Olivier in de huiskamer van Olivier. 
 20-12-2010: samen met en onder leiding van Riet Schellekens (een van de 

medebewoners van het Antoniushuis) en met Cilia Smits: kerststukjes maken. 
 22-12-2010: gezamenlijk kerstdiner met de bewoners van maar liefst vijf gangen… 
 24-12-2010: 

 
 er ligt zoveel sneeuw dat er wel een iglo 
kan worden gebouwd.. 
 

 

 

 
 08-01-2011: nieuwjaarsborrel voor alle Olivierbewoners, teamleden, ouders, broers, 

zussen, Vrienden-Van-Olivier, Comité van Aanbeveling etc. Enkele teamleden brengen 
hun partner mee: leuk om eens een kijkje in de keuken te nemen! 

 04-02-2011: stappen in Tilburg…bewoners 
en team gaan eropuit! 

 
 
 25-02-2011: Carnaval bij Olivier met 

bewoners, senioren, ouders en team. En met 
een echte band! 

 
 

 
 
 
 05-03-2011: opnieuw Carnaval bij Olivier en de volgende dag samen naar de optocht in 

Moergestel. 
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12-03-2011: boogschieten met liefhebbers bij de club van Thijs. Guy heeft er een nieuwe 
hobby bij! 
 
 16-03-2011: een echte legeroefening op de 

parkeerplaats! Later blijkt dat het leger eerst 
toestemming had moeten vragen om een 
oefening te houden. Maar het is een reuze 
belevenis. 

 
 09-04-2011: bingo met de senioren, altijd 

gezellig. 
 11-04-2011: wat ook af en toe moet 

gebeuren: een brandoefening! Veiligheid 
voor alles natuurlijk. Peter van Helvoirt, de 
vader van Leroy, laat zich (vrijwillig) in een 
kast opsluiten… De brandweer heeft als altijd 
een paar nuttige tips die we natuurlijk 
opvolgen. 

 12-04-2011: de Oliviermeiden, plus moeders, 
maar ook teamleden met hun zussen en 
moeders, maken zich op met oriflame. 

 14-04-2011: naar de bowling in 
Hilvarenbeek. 

 
 
 
En dan… 
 
Op vrijdag 15 april overlijdt Joris. Bewoners, teamleden en ouders zoeken steun bij elkaar en 
proberen elkaar te troosten. In het begin van de week erna nemen alle bewoners, teamleden en 
ouders afscheid van Joris die thuis bij zijn ouders is opgebaard, en op donderdag 21 april is het 
definitieve afscheid in de kerk van Gilze waar een indrukwekkende dienst wordt gehouden en 
ontroerende herinneringen aan Joris worden verteld. Later in het crematorium in Tilburg 
leveren alle Olivierbewoners een bijdrage aan de plechtigheid en Tilly namens het team. Harm 
speelt heel knap gitaar. 
 
We proberen de draad weer op te pakken. Teamleidster Mémelle legt een boek-van-het-blije-
gevoel neer, waarin iedereen mag opschrijven waarvan hij of zij die dag blij is geworden. Om ook 
het goede van het leven niet te vergeten… Bewoners, team en ouders laten nu zien dat Olivier 
een geweldig saamhorigheidsgevoel kent. 
 
 
En ook de activiteiten gaan door…. 
 

 24/25-04-2011: samen een paasontbijt met natuurlijk een eitje… en verse jus en 
lekkere hapjes. 

 29-04-2011: al maanden tevoren was een informele bijeenkomst van de ouders 
afgesproken met een etentje. Na lang wikken en wegen is deze afspraak toch 
doorgegaan, hoe vreemd de omstandigheden ook ineens waren. De behoefte om met 
elkaar het verdriet te delen en te bespreken is enorm.  

 08-05-2011: Thijs, Paulien en Ilona een dagje uit in de Beekse Bergen. 
 20-05-2011: Moergestel zingt en Olivier zingt mee op het dorpsplein. 
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 21-05-2011:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 een gezamenlijke dag voor senioren en bewoners met Oud-Hollandse spelen, 
afgesloten met een Chinees buffet. 

 half mei 2011: Moergestel fietsdorp: Leroy is een avond DJ, Paulien en Ingrid doen mee 
met de lampionnen-fietstocht en elke avond zijn er wel Olivierianen bij de tent op het 
dorpsplein te vinden! 

 24/27-05-2011: avondvierdaagse: elke avond zijn er bewoners, teamleden en ouders 
die meelopen met de avondvierdaagse in Moergestel. 

 23-06-2011: de Raad van Belanghebbenden vergadert met het bestuur van Stichting 
Olivier in Udenhout, waar firma Hoppenbrouwers gastvrijheid biedt. 

 
 26-06-2011: gastvrouw Marian 

Bergmans zorgt voor een 
gezellige campingdag voor de 
bewoners in Hoeven. 

 
 02-07-2011: naar de Efteling! 
 eerste week juli 2011: kermis 

in Moergestel. Ook daar 
ontbreken de Olivierianen niet. 

 10-07-2011: voor de tweede 
keer een motortocht door 
Brabant: met koffie bij Ons 
Behaeghen in Strijbeek. 

 05-08-2011: omdat de zevende 
Harry Potter-film uit is: 
opnieuw met de liefhebbers naar de film. 

 25-08-2011: een ouderinitiatief i.o. uit Diessen bezoekt Olivier om inspiratie op te doen. 
 27-08-2011: de vrijwilligers van Olivier worden in het zonnetje gezet met een barbecue 

georganiseerd door Leny en Wim. 



6 

 

 
 september 2011: diverse bewoners breiden mee aan 

het wildbreiwerk dat bruggen, bomen en standbeelden 
in Moergestel moeten gaan versieren. Stichting 
WieKentkunst uit Moergestel hoopt op deze manier de 
sociale samenhang in het dorp te vergroten. Ook het 
standbeeld van de generaal Colin Barber naast de 
Reusel is lekker warm ingepakt… 

 
 23-09-2011: disco in Moergestel, en meteen de dag 

erna… 
 24-09-2011: de jaarlijkse familiedag, dit keer met 

ouders, broers en zussen en natuurlijk de 
Olivierbewoners naar de Biesbosch voor een rondvaart 
en naar Goirle voor een partij Boerengolf. Afgesloten 
met een buffet bij Olivier. 

 
 
Marjoleine verwoordde het na afloop zo:  
….. 
 

 
 
 
 
 
 
     Luisterend naar het water 
     Luisterend naar het riet 
     Luisterend naar de vogels 
     Die zingen hun mooiste lied 
….. 
      Denkend aan de toekomst 
      Kijkend in de natuur 
      Zorg toch dat het schoon blijft 
      De regen is al zo zuur 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verder: 
 
Gedurende het afgelopen jaar is Jacqueline een aantal malen in Tilburg 
en in Utrecht in het ziekenhuis opgenomen voor problemen met haar 
slokdarm, met haar schouder en haar oog. Ze is ook meerdere malen 
geopereerd. Jacqueline verdient echt een pluim voor het optimisme en 
de moed die ze ondanks alle problemen en pijn blijft uitstralen!  
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Verdieping van de zorg 
 
Het blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van team, bewoners en ouders dat alle bewoners de 

juiste zorg krijgen, zodat zij zich lekker in hun vel voelen bij Olivier. Het gaat niet alleen om 

lichamelijke verzorging, maar ook om welbevinden en gevoel van veiligheid. Hoe we willen dat 

Olivier functioneert, staat omschreven in de visie op zorg uit 2007 (zie onze website). Over het 

algemeen gaat het goed met de lichamelijke verzorging, maar vooral wat betreft het welbevinden zijn 

er verbeterpunten Alle partijen binnen het 'gezin' en de 'familie' Olivier spelen daarbij een rol. Daarom 

is het project 'verdieping van de zorg' gestart: 

 als eerste activiteit is er een themabijeenkomst over 'bejegening' georganiseerd - op 
18 december 2010 -, onder leiding van een extern deskundige (Chiel Egberts, 
orthopedagoog bij Philadelphia en schrijver van het boek  'Ouders op hùn plek'). Egberts 
gebruikt een driehoeksmodel als visuele ondersteuning voor zijn ideeën over de effecten 
van de manier van communiceren en de omgang tussen jongeren met een beperking, hun 
ouders en hun professionele zorgverleners. In de basis van dat driehoeksbeeld neemt het 
zorgteam de ene hoek in, en de ouders de andere hoek. De bewoners zitten in de top. De 
onderkant van de driehoek (het fundament of de basis: ouders en zorgteam) moet goed 
op elkaar aansluiten, wil de bovenkant (de top: de bewoners) haar plek goed kunnen 
vinden. Dit beeld staat tijdens de bijeenkomst centraal en wordt door Egberts toegelicht 
aan de hand van veel herkenbare, aan de dagelijkse praktijk ontleende voorbeelden. 
De opkomst bij de bijeenkomst is hoog, ondanks het winterweer en het feit dat de 
bijeenkomst op een zaterdagochtend (!) is georganiseerd: vrijwel alle teamleden zijn 
aanwezig, plus de orthopedagoge van zorgverlener ASVZ plus vrijwel alle ouders. In 
totaal zijn er ongeveer 35 aanwezigen.  
 

 
 er is in het voorjaar een aparte werkgroep 'Verdieping van de zorg' van start gegaan, 

die een aanpak uitwerkt om tot een aantal concrete actiepunten te komen. De werkgroep 
bestaat uit ouders en teamleden. Met de eerste concrete actiepunten wordt in de zomer  
van 2011 begonnen. De drie doelstellingen zijn: 

o bewoners voelen zich zeker in het gezin Olivier, 
o teamleden voelen zich zeker in hun rol en weten zich gesteund door de ouders, 
o ouders zijn gerust dat de zorg goed is. 

 
Donkere wolken uit Den Haag 
 
Eind 2010 rommelt het in Den Haag met mogelijk vergaande gevolgen voor de bekostiging van 
wooninitiatieven als Olivier. Op de PGB-tarieven wil men drastisch bezuinigen, en dat ziet er 
buitengewoon dreigend uit.  
In nauw overleg met belangenbehartigers als Per Saldo en Naar Keuze maakt ook Olivier 
bezwaar tegen de plannen, onder meer door brieven te sturen aan betrokken Tweede-
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Kamerleden en de Staatssecretaris. Er ontstaat door een lawine aan reacties een enorme 
verwarring: niemand lijkt goed te doorzien wat de gevolgen zijn van de voorgenomen 
maatregelen. Nieuwe plannen, toelichtingen daarop en interpretaties van wat de bedoeling van 
de plannen wel en niet is, buitelen over elkaar heen.  
Eind mei 2011 maakt het ministerie plotseling een nieuwe beleidskeuze: voor PGB's komt 
niemand meer in aanmerking behalve mensen met een ZZP-verblijfsindicatie. En laat dat nou net 
het geval zijn bij de bewoners van wooninitiatieven zoals Olivier. De donkere wolken lijken nu 
voor Olivier weer wat weggetrokken. Maar we moeten alert blijven…. 
 
Wat verder van belang kan zijn voor de toekomst van Olivier 
 
Olivier denkt na over haar toekomst. Maar niet alleen bij Olivier wordt nagedacht: ook in de rest 
van de samenleving vinden gedachtenvorming en ontwikkelingen plaats. Bovendien zijn er 
voorbeelden waar we misschien van kunnen leren of ons voordeel mee doen. Daarom probeert 
Olivier er in de buitenwereld bij te zijn als er zaken op de agenda staan die misschien interessant 
zijn voor de toekomst van ons wooninitiatief. Binnen de gemeente Oisterwijk gaat het om: 

 02-11-2010: een discussiebijeenkomst ter bevordering van deelname aan de 
samenleving van mensen met een beperking. 

 18-01-2011: bezoek van de burgemeester en drie wethouders van de gemeente 
Oisterwijk bij Olivier om te worden bijgepraat met het bestuur van de Stichting en met 
de teamleidster over het reilen en zeilen van Olivier. En ze krijgen een korte rondleiding 
uiteraard. Men geeft aan onder de indruk te zijn… 

 12-07-2011: bezoek van vier beleidsmedewerkers van de gemeente Oisterwijk. Met een 
aantal van deze gemeenteambtenaren is in de aanloop naar de start van Olivier 
samengewerkt. Olivier stelt prijs op een goede relatie met de gemeente en de 
gemeentelijke medewerkers vinden het leuk om de dagelijkse praktijk eens te zien van 
iets dat zij alleen als een papieren project kennen. 
 

De bezuinigingen worden op de voet gevolgd, niet alleen via internet en mail, maar ook op 
landelijke bijeenkomsten. Vanuit het bestuur, aangevuld met enkele andere ouders, wordt 
deelgenomen aan: 

 06-11-2010: de door het Landelijk Steunpunt Wonen (LSW) in Bunnik georganiseerde 
Landelijke Wooninitiatieven Dag. De voorgenomen bezuinigingen staan centraal op de 
druk bezochte bijeenkomst. Tevens is er een mogelijkheid om bij een stand van de NSGK 
subsidie aan te vragen voor een activiteit die een wooninitiatief verder helpt. De 
aanvraag van Olivier om de themadag over Bejegening financieel te ondersteunen, wordt 
direct gehonoreerd! 

 06-01-2011: een bijeenkomst van belangenbehartiger Naar Keuze waar een aantal 
nuttige tips wordt verzameld. 

 26-03-2011: een landelijke bijeenkomst in Veenendaal over bezuinigingen in de zorg, 
georganiseerd door Per Saldo en LSW. Er zijn zes politieke partijen aanwezig. 
 

Daarnaast speelt integratie in de woonwijk een rol. Deelgenomen wordt aan: 
 21-01-2011: een bijeenkomst van woonstichting Casade in Waalwijk over particulier 

bouwen. 
 14-03-2011: een symposium over wijkgerichte samenwerking, georganiseerd door de 

Universiteit van Tilburg. 
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Steun Olivier! 
 
Olivier kan op verschillende manieren worden gesteund: er kan Olivierwijn of Olibier worden 
besteld. De opbrengst komt ten goede aan de Vereniging die er activiteiten voor Olivierbewoners 
van organiseert. Het is ook mogelijk 'Vriend' van Olivier te worden. Onder auspiciën van de 
Vereniging Olivier is namelijk de organisatie 'Vrienden-Van-Olivier' opgericht, die tot doel heeft 
een vriendennetwerk te creëren en daarmee de continuïteit van Olivier te bevorderen. Vrienden 
van Olivier kunnen op verschillende wijzen en meer of minder actief hun betrokkenheid uiten: 
het meest passief door te volstaan met het betalen van een bijdrage, het meest actief door 
daadwerkelijk mee te denken en te helpen bij activiteiten die voor en door Olivier worden 
ondernomen. Maar het is ook mogelijk het Vriend-zijn-van in te vullen door bijvoorbeeld 
specifieke expertise beschikbaar te stellen. De activiteiten van Vrienden kunnen dus enorm 
uiteenlopen: bijvoorbeeld een keer voor de groep komen koken, een uitstapje organiseren, maar 
ook: juridische know-how beschikbaar stellen, het eigen netwerk aanboren om zaken geregeld 
te krijgen, etc. etc. 
Meer informatie is te vinden op onze website: www.oliviermoergestel.nl.  
Of zoek contact met een van onderstaande personen! 

 Olivierwijn: te bestellen bij Wilhelmien en Ton Dirkx: tel: 013-5132632; email: 
tenwdirkx@hotmail.com. Prijs: € 5 of € 5,50. 

 Olibier: bij Annie en Peter van Helvoirt: tel: 013-5133373; email: peter-50@live.nl. Prijs: 
€ 5,50. 

 Vrienden-Van-Olivier: neem contact op met Joep de Ruiter (email: 
joep@joepderuiter.nl) of met Ron Heiner (email: ron.heiner@centric.nl). 

 
Meer informatie over Olivier 
 
Wij konden en kunnen als ouders dit project niet alleen voor elkaar krijgen.  
Op de website van Olivier vindt u naast allerlei wetenswaardigheden over Olivier, ook een 
overzicht van onze sponsoren: zie www.oliviermoergestel.nl 
 
Om contact met ons te krijgen kunt u een e-mail sturen naar: Olivier@OlivierMoergestel.nl. Wij 
nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 
 
 
 
 

 

 
De inrichting van het Antoniushuis is gedeeltelijk gerealiseerd met  
financiële steun van de provincie Noord Brabant en van 
het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. 
Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan een vitaal,  
mooi en schoon Brabants platteland. 
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