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OLIVIER-MAILNIEUWS nr. 19, d.d. 11 maart 2013  Al heel snel na onze laatste nieuwsbrief van medio december 2012 alweer een nieuwe versie.  Door toevallige omstandigheden vertrekken bijna gelijktijdig enkele teamleden die vanaf het begin bij Olivier waren betrokken. Marlon van den Berg, Tilly van der Mee en Mijke Hensbroek hebben om uiteenlopende persoonlijke redenen een andere werkplek gevonden. Hierna blikken Marlon en Tilly terug op hun Oliviertijd. Inmiddels zijn hun opvolgers ook al bekend. Mariëlle van Overdijk-Roosen, al werkzaam bij Olivier als assistent-begeleider wordt PB-er, daarnaast komen er twee nieuwe PB-ers: Kirby Maas en Marjolein van Wingerden. Als assistent-begeleider gaat Ingrid van de Roer het team versterken. Ook Ingrid was al bekend bij Olivier als 0-urencontracter. In deze mailnieuwsbrief stellen de nieuwe teamleden zich voor. We wensen allen natuurlijk heel veel succes in hun nieuwe werkomgeving!  
Terugblik op Olivier door Marlon en Tilly  

Marlon: 'Met heel veel zin in mijn nieuwe uitdagingen, kijk ik terug op drie 
en half jaar Olivier. Niet één dag ben ik met tegenzin naar mijn werk 
gegaan. Mijn collega's, de ouders maar vooral de bewoners maken dit tot 
een bijzondere plek. Ik ben enorm gegroeid, als professional maar ook als 
mens. Wat ik vooral heel erg geleerd heb bij Olivier is meer op mijn handen 
zitten. Dingen loslaten en uit handen geven. Niet alleen aan collega's maar 
ook aan de bewoners. Het werken bij een ouderinitiatief kan ik iedereen 
aanraden, de manier van samenwerken heb ik als heel prettig ervaren. Ik 
ben iedereen heel dankbaar voor alle mooie herinneringen die ik samen met 

jullie heb mogen maken. Maak van de driehoek af en toe een cirkel, niet tegenover elkaar maar 
naast en met elkaar. Alle goeds voor de toekomst!'  
Tilly: 'Mijn vertrek bij Olivier is voor mij vooral uit praktisch oogpunt. De 
slaapdiensten vallen me zwaar en de reisafstand breekt me op. Het is 
namelijk wel een geweldige werkplek met leuke jongeren en fijne collega’s. 
Het leukste aan werken bij Olivier is dat het kleinschalig is en dat er veel 
samen gedaan wordt maar ook dat de jongeren hun eigen appartement 
hebben waar ze zich terug kunnen trekken als ze geen zin hebben in drukte 
om zich heen. Het verschil in leeftijd bij de bewoners én het verschil in 
leeftijd bij de medewerkers is een prima combinatie. Iedereen leert er van 
elkaar. Ik hoop dat op mijn nieuwe werkplek een zelfde sfeer hangt als bij 
Olivier: gezelligheid, wat over hebben voor elkaar, zorgzaamheid. Mijn 
advies voor de nieuwe collega’s is: blijf jezelf! Sta open voor tips en adviezen maar pas ze binnen je 
eigen mogelijkheden toe. Lieve groet.'  
Wie zijn de nieuwe teamleden?  

Mariëlle: 'Ik ben Mariëlle van Overdijk en ben woonachtig in Oirschot. Ik 
ben getrouwd en moeder van 3 zonen Stef, Tijn en Huub (17, 14 en 11 jaar 
oud). Ik houd van tennissen, skeeleren en ga graag wandelen met 
vriendinnen. Ik ben in de vijf velden van de gezondheidszorg werkzaam 
geweest (HBO-V) en heb daarnaast diverse opleidingen-cursussen gevolgd 
op het gebied van begeleiding/coaching aan o.a. jongeren met een 
beperking. Sinds september 2012 werk ik bij Olivier en per maart 2013 als 
persoonlijk begeleider. Wat spreekt mij nu zo aan bij Olivier? Om op deze 
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vraag antwoord te geven hoef ik niet zolang na te denken. Vanaf het 1e moment voelde ik de 
warmte en sfeer die Olivier uitstraalt. Het is een ontzettende leuke groep jongeren die er woont en 
je voelt aan alles dat ze er met elkaar en het team iets moois van willen maken. Wat mij ook zo 
enorm aanspreekt is dat je samen met de jongeren zoekt naar een goed bestaan waar een ieder 
zich gelukkig bij voelt. Dat er niet iets vóór hen bepaald wordt, maar dat je dit samen met hen doet. 
Tja, wie wil hier dan niet aan werken….. Ik ben enorm blij dat ik deel mag uitmaken van dit 
bijzonder ouderinitiatief en hoop een goede bijdrage aan dit alles te kunnen blijven leveren. Ik 
weet in ieder geval dat ik elke dag met enorm veel plezier naar mijn werk ga!'  
Kirby: 'Ik ben Kirby Maas en woon samen met Gert-Jan en onze twee 
kinderen Bjarne en Lenthe in Breda. Tot mijn twintigste heb ik in 
Zeeuws Vlaanderen gewoond. In mijn vrije tijd ben ik samen met mijn 
gezin dan ook regelmatig in Zeeuws Vlaanderen te vinden voor een 
ontspannen weekendje met familie in een mooie rustige omgeving. Mijn 
hobby’s bestaan uit fietsen met de kinderen, lekker eten met vrienden en 
familie, naar het theater gaan en andere uitstapjes maken met het 
gezin. Van mijn nieuwe werkomgeving verwacht ik de zelfstandigheid 
van de bewoners samen met mijn collega’s te vergroten, waarbij ik mijn 
begeleiding steeds afstem op het niveau en de behoefte van iedere 
individuele bewoner. De diversiteit in de hulpvragen en begeleidingsbehoeften van de bewoners 
vind ik het leukste binnen Olivier. Aangezien ik de laatste jaren met jeugdigen met gedrags-
problemen heb gewerkt, zie ik het werken met de bewoners van Olivier als een nieuwe uitdaging, 
waarbinnen ik meer begeleidend kan werken in plaats van directief.'  

Marjolein: 'Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om mij 
aan jullie voor te stellen. Ik heet Marjolein van Wingerden en ik ben 25 
jaar oud. Ik kom vanaf 1 april a.s. 32 uur per week als persoonlijk 
begeleidster bij Olivier werken. Ik woon samen met mijn hond ‘Kail’ en 
poes ‘Bolletje’ in Oosterhout. Ik ga graag met Kail skaten en naar het 
bos. Daarnaast ga ik deze maand starten met de behendigheidstraining 
voor honden. Ik heb in juli 2011 mijn diploma HBO Pedagogiek aan de 
Hogeschool Rotterdam behaald. Vervolgens ben ik intern overgeplaatst 
vanuit het logeerhuis te Dordrecht naar een intensieve behandelgroep 
van ASVZ. Ik heb inmiddels op verschillende woningen gewerkt en ik 

hoop en verwacht ook bij Olivier echt mijn plekje te gaan vinden. De sfeer en onderlinge 
verbondenheid tussen de bewoners van Olivier spreken mij enorm aan. Ik kijk uit naar de maand 
april en ik hoop spoedig kennis met jullie te mogen maken.'   Ingrid: 'Allereerst wil ik even kwijt dat ik het heel erg leuk vind dat ik 
nu vast bij jullie mag komen werken. Ik ben al een bekend gezicht 
omdat ik wel eens in kom vallen, maar ik ben Ingrid van de Roer. 
Momenteel woon ik in Nuenen maar ben aan het kijken waar ik na mijn 
huurperiode wil gaan wonen. Mijn ouders, Laurens en Marc wonen in 
Oisterwijk. In de opstartfase van Olivier ben ik regelmatig bij jullie 
komen werken omdat ik Olivier een heel leuke groep vind. Helaas kon 
ik toen niet voor een aantal uren vast bij jullie komen werken en heb 
toen een contract gekregen bij een ander ouderinitiatief. Nu kreeg ik de 
kans om wel bij jullie te komen werken en die wilde ik niet laten 
glippen. Wat ik zo leuk vind aan Olivier zijn de bewoners en hoe zij 
samen met elkaar leuke activiteiten ondernemen. Ieder leert op zijn eigen manier om zo zelfstandig 
mogelijk te worden. Ik zou jullie hier heel graag bij willen gaan helpen en vooral ook leuke 
activiteiten ondernemen met de groep. Zoals jullie kunnen zien op de foto, vind ik skiën leuk. Maar 
ik houd ook heel erg van de zee en ik kan uren uitkijken over de mooie zee of andere mooie 
uitzichtpunten. Voorheen heb ik veel gehandbald en dat deed ik met heel veel plezier maar dit is 
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helaas moeten stoppen. Nu geniet ik van wandelen, puzzelen, spelletjes doen en muziek luisteren. Ik 
heb zin om bij jullie te gaan beginnen! Dus tot binnenkort!  
Wat gebeurde er nog meer in de afgelopen maanden?  Een overzicht van de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen: 

 in december 2012 doen een paar vaders en teamlid Hans mee met de wekelijkse Zumba-activiteiten van Paulien en Danique. Dat valt niet iedereen mee…             Zumbakenners    uitgeteld?   na afloop  
 uiteraard zijn er ook weer verschillende kerstactiviteiten: Olivier staat 14 december met een kraam op de kerstmarkt bij Vincentius in Udenhout, en op 15 december worden er - het wordt al een traditie - samen met de senioren van het Antoniushuis kerststukjes gemaakt, en er is een geslaagd kerstdiner bij Olivier. Hierna enkele foto-impressies.             14 december: een koude kerstmarkt in Udenhout            15 december: kerststukjes maken bij Olivier  
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 voor het kerstdiner is iedereen uiteraard op zijn sjiekst!  

 9 december: kerstdiner bij Olivier  
 op 22 december vindt er een heuse 'mannenavond' plaats: de jongens gingen met begeleider Hans naar de film met James Bond! 
 in het nieuwe jaar is op 13 januari de Olivier-nieuwjaarsreceptie. Druk bezocht door familie en vrienden, en deze keer georganiseerd door Fred en Marja Liem. 
 op 20 januari op uitnodiging van Peter de Laat in de Sky-box bij Willem II - ADO Den Haag. Op dezelfde dag ondernemen Paulien, Harm en Guy samen met Pauliens moeder een winterse treinreis naar Amsterdam ter voorbereiding van de skivakantie. Ondanks de chaos op het spoor is het supergezellig! 
 in de loop van januari wordt onder leiding van Cor van den Berk steeds vaker vergaderd over de carnavalsactiviteiten: hoe gaat de wagen eruit zien? Welke kleding wordt gekozen? Wat gaan we allemaal doen en wie doet ermee? 
 op 24 januari zijn de bewoners uitgenodigd om met Resi en Peter de Laat te eten bij 'Koosje' in Oisterwijk. 
 30 januari 2013: afscheid van Mijke. Met bloemen en een persoonlijk kaartje met een boodschap of een berichtje bedanken de bewoners Mijke voor haar werkzaamheden voor Olivier. 
 carnaval barst los en Olivier doet mee. Van vrijdag 8 maart (het druk bezochte opwarmbal bij Olivier) tot woensdag 13 februari (haring happen) staat alles in het teken van carnaval. Al weken van te voren is een groep ouders, teamleden, vrienden en bewoners bezig met zagen, knutselen en schilderen etc. etc. om de wagen waarmee Olivier aan de optocht meedoet zo mooi mogelijk te maken. Prins Carnaval zelf komt de wagen inspecteren in aanwezigheid van veel Olivierianen.             H
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Hoogtepunt is de deelname aan de optocht op zondagmiddag op een mooi geschilderde Olivierwagen: 'Olivier draait dur'. Leroy draait de muziek erdeur. Carnaval wordt afgesloten met het traditionele middernachtelijke frieten eten.  

  
 van 22 februari tot 2 maart zijn Harm, Paulien en Guy op wintersport in Au (!) in Oostenrijk. 
 zaterdagavond 2 maart komen de broers en zussen van de Olivierbewoners voor een kennismakings- en activiteitenavond. De opkomst is groot! Er zijn 10 broers en zussen (en een nichtje) op deze gezellige avond actief. Er worden afspraken gemaakt om samen activiteiten te gaan organiseren.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacten ouders  De besturen van de Stichting en de Vereniging Olivier vergaderen regelmatig. Daarnaast komen de ouders nog regelmatig in werkgroepen rondom financiën, zorg en beheer bijeen. Werkgroep Zorg is omgevormd tot 'Klankbordgroep Zorg'. Voor bijeenkomsten van de Klankbordgroep wordt van elke bewoner een van de ouders gevraagd aanwezig te zijn. 
 begin januari heeft er een informatieve bijeenkomst rondom de herindicatieprocedure plaatsgevonden. Hierbij waren vertegenwoordigers aanwezig van het indicatiebureau van ASVZ, dat betrokken wordt bij de herindicaties van de bewoners zodra deze aan de orde zijn. Tijdens de bijeenkomst werd helder wat hierbij allemaal komt kijken, welke informatie wordt verzameld en hoe de verschillende procedures in zijn werk gaan. 
 eind januari is een extra-bijeenkomst van de Klankbordgroep gehouden, waarin de sollicitatieprocedure voor de nieuwe teamleden is besproken. Er is een inventarisatie 
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gemaakt van aandachtspunten voor de sollicitatiegesprekken. Op basis van de beschikbaarheid van ouders is door de teamleider later een schema gemaakt waardoor bij alle sollicitatiegesprekken die in februari zijn gevoerd een ouder aanwezig was. 
 Olivier is betrokken bij de start van de oprichting van een zorgcoöperatie voor Oisterwijk, Heukelom en Moergestel. Bert is secretaris van de voorbereidingscommissie. Daarnaast komen ouders, teamleden en bewoners elkaar natuurlijk geregeld tegen bij Olivier. Ook de bewoners hebben regelmatig bewonersoverleg waar zij onderling afspraken maken over een goede gang van zaken bij Olivier. 

 
En verder: blijf Olivier steunen!  Nog steeds kan er Olivierwijn of Olibier worden besteld. De opbrengst komt ten goede aan de Vereniging die er activiteiten voor Olivierbewoners van organiseert.  

 Olivierwijn: prijs: € 5,50 of € 6,00. Te bestellen bij Wilhelmien en Ton Dirkx: tel: 013-5132632. (tondirkx@vanolivier.nl).  
 Olibier: prijs: € 5,50. Te bestellen bij Annie en Peter van Helvoirt: tel: 013-5133373. (petervanhelvoirt@vanolivier.nl).   Een andere mogelijkheid om de Vereniging te steunen, is het aanschaffen van een Positoos-pasje. Hiermee kan via de aankopen in een aantal winkels in Oisterwijk of in Tilburg (denk erom: pasjes uit Tilburg zijn NIET in Oisterwijk geldig en omgekeerd!) worden gespaard voor Vereniging Olivier.  Onder auspiciën van Vereniging Olivier zijn de 'Vrienden-Van-Olivier' actief. Deze organisatie beoogt een vriendennetwerk te creëren en daarmee de verbondenheid met Olivier te bevorderen. Vrienden van Olivier kunnen op verschillende wijzen 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 helpen bij activiteiten die voor en door Olivier worden ondernomen. 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: 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: 
 Vrienden-Van-Olivier:  Joep de Ruiter (joep@joepderuiter.nl), of Ron Heiner (ron.heiner@centric.nl).  

Meer informatie over Olivier  Op de website van Olivier is, naast allerlei wetenswaardigheden over Olivier, ook een overzicht van onze sponsoren te vinden: zie www.oliviermoergestel.nl. Voor meer informatie: stuur een email naar: Olivier@OlivierMoergestel.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact 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.      


