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Nieuwe bewoner Olivier 
 
In onze vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat vanwege het vertrek van Danique er een plaats 
bij Olivier vrijkwam. Intussen is deze plaats weer opgevuld. De nieuwe bewoner is Tijn Tacken. 
Hieronder stellen de ouders van Tijn hun oudste zoon voor. 
 

Tijn Tacken heeft zin in Olivier 
 
‘Ik heb zin in morgen!’ Dat is, praktisch iedere dag, het motto van onze zoon Tijn. Hij heeft ook 
echt zin in zijn toekomst binnen Olivier. Negentien jaar geleden werd Tijn geboren aan de 
Kriekenakker. Op een loopafstand van 650 meter ligt nu zijn nieuwe adres: Raadhuisstraat 72. 
Wie had dat ooit kunnen denken?  
Het is razendsnel gegaan en we moeten nog altijd een beetje wennen 
aan het idee dat Tijn ‘het huis uit’ is. Toen we eind vorig jaar hoorden 
dat Tijn de kandidaat was voor de opengevallen plek binnen Olivier, 
duizelde het ons even. Maar de kans op zo’n prachtige, veilige en 
gezellige omgeving was veel te mooi om te laten schieten.  
Hoewel we zelf in Hilvarenbeek wonen – verhuisd toen Tijn één jaar 
was – voelt Moergestel ook nog altijd als thuis aan. Tijn heeft er zijn 
opa, twee oma’s, een oom en tante wonen. Hij heeft dus niet alleen zijn 
elf medebewoners en de zorgprofessionals inclusief gastvrouwen van 
ASVZ om op terug te vallen, maar ook de nodige familie. En tussen 
Hilvarenbeek en Moergestel ligt ook niet veel meer dan Biest-
Houtakker. 
We hebben de maand maart benut om het appartement van Tijn in te richten. De muren wilde hij 
appeltjesgroen hebben. Met zijn zus Meike (14) struinden we Marktplaats af. Broer Wannes (17) 
wist feilloos zijn weg door de bouwtekeningen van de Ikea-meubels te vinden. En daarna kon Tijn 
langzaam aan gaan ‘inburgeren’ binnen Olivier. 
Het jaar 2014 herbergt heel wat veranderingen voor Tijn. Hij zwaait voor de zomervakantie af 
op de Mytylschool in Tilburg, waar hij het altijd prima naar zijn zin heeft gehad.  
Het laatste jaar stond in het teken van ‘toeleiding arbeid’, maar Tijn heeft aan de Mytylschool ook 
een diploma vmbo-basis voor zowel Engels als Nederlands overgehouden. Rekenen is moeilijk 
voor hem, maar met taal kan hij goed uit de voeten. Tijn leest ook graag: Harry Potter en Lord of 
the Rings vooral.  
Drie jaar lang heeft Tijn een bijbaantje gehad bij eerst de C1000 en daarna de Jumbo in 
Hilvarenbeek. Eerst de band met lege flessen bijhouden, later ook vakkenvullen en spiegelen. Als 
een proefplaatsing positief uitvalt, dan krijgt hij nog voor de zomervakantie een contract bij de 
Moergestelse Jumbo. Fantastisch dat Geert Denissen als zelfstandig ondernemer Tijn die kans kan 
én wil geven. Op 1 april mag hij beginnen. 
Tijn kijkt graag tv, detectives vooral, maar hij heeft gelukkig ook genoeg beweging: G-voetbal bij 
de Beerse Boys en G-badminton in de Hispohal in Hilvarenbeek. Verder is hij een trouw bezoeker 
van de gehandicaptensoos op donderdagavond in Hilvarenbeek. Hij houdt – net als zijn broer – 
van stevige muziek: metal. Maar daar zullen de senioren in het Antoniushuis geen hinder van 
gaan ondervinden. 
We vinden het heel bijzonder ‘zomaar’ te mogen aansluiten binnen het ouderinitiatief van Olivier. 
Er is door de elf andere ouderparen enorm veel werk verricht de afgelopen vijf jaren. Olivier staat 
echt als een huis. Dat kun je vooral merken aan de hartelijkheid die tussen de bewoners in hangt. 
Dat Tijn daar nu ook deel van uit mag gaan maken, geeft een enorm goed gevoel.  

Carla van Gisbergen en Tom Tacken 
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Ziekenhuisopnames 
 

In december is zowel Patrick als Jacqueline opgenomen in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. 
 
Patrick voor een geplande darm- en blaasoperatie, Jacqueline 
vanwege herhaalde en voortdurende problemen met haar 
slokdarm. Na de kerst waren beiden weer bij Olivier. 
De medische nazorg voor Patrick heeft nog een maandje 
geduurd, met ondersteuning van de Thuiszorg, maar intussen 
is het eigen Olivier-zorgteam in staat om Patrick adequaat te 
helpen. 
Voor Jacqueline zijn de problemen nog steeds niet voorbij. 
In het begin van dit jaar 
moest zij opnieuw enkele 
malen worden opgenomen 
in Utrecht, omdat de 
slikproblemen steeds 

terugkeerden. Waarschijnlijk zal zij op 4 april een nieuwe 
operatie moeten doorstaan. Wij wensen haar natuurlijk van 
harte beterschap en wensen Jacqueline en haar ouders 
Angelicque en Christ en broer Dick heel veel sterkte om dit 
zware en pijnlijke proces te doorstaan. 
Ook van het zorgteam van Olivier wordt veel verwacht. 
Gelukkig is de motivatie van het team om iedereen de best 
mogelijke zorg te geven onverminderd groot, maar Patrick 
en Jacqueline verdienen in deze periode even extra zorg en 
aandacht. 
 
Wisseling orthopedagoog van ASVZ 
 
Vrijwel vanaf de start bij Olivier was Nicole Gelderblom vanuit ASVZ als orthopedagoge 
betrokken bij Olivier. Haar wacht binnen ASVZ een nieuwe uitdaging. Nicole is per 1 januari 
2014 opgevolgd door Annemieke Vos. 
Beiden hebben we gevraagd voor het Oliviernieuws kort iets op papier te zetten. Eerst het 
woord aan Nicole. 
 

Als ik de afgelopen vijf jaar in enkele woorden moet samen-
vatten, komen deze drie in mij op: ‘openheid, vertrouwen, 
verbondenheid’. Ik denk dat dit ook de drie pijlers zijn waarop 
Olivier een succes is geworden. De openheid om zaken 
bespreekbaar te kunnen maken. Het vertrouwen in bewoners, 
ouders en het begeleidingsteam dat iedereen streeft naar een 
warme en veilige woonomgeving zonder betutteling. En de 
verbondenheid op elk niveau binnen het initiatief. 
Wat mij vooral bij zal blijven is het succes van de 
bewonersdiversiteit. De manier waarop bewoners elkaar 
aanvullen, in hun kracht zetten en ook in hun waarde laten, dat is iets wat ik echt krachtig vind 
aan Olivier. Ik neem het zeker mee als kennis voor mijn verdere carrière. 
Ook heb ik door jullie ouderinitiatief nog meer geleerd dat de betrokkenheid van ouders een zeer 
belangrijk aspect is in de ondersteuning van mensen met een zorgvraag. Je moet dat niet uit het 
oog verliezen. 
Kortom, ik vind Olivier een krachtig en mooi ouderinitiatief en ik wil jullie vooral veel geluk en 
kracht toewensen voor de komende jaren. 
Wie weet tot ziens!!                                                                      Groeten, Nicole Smulders-Gelderblom 
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En hierna stelt de nieuwe orthopedagoog, Annemieke Vos, zich voor. 
 

Beste allemaal, 
Sinds kort ben ik als orthopedagoog verbonden aan Olivier. 
Mijn voorgangster Nicole gaat een studie volgen waardoor 
een verschuiving plaats heeft gevonden in de pakketten van de 
orthopedagogen van ASVZ in Brabant. 
Mijn belangstelling en expertise zit m.n. in de woningen met 
verblijf, zoals Olivier. Daarnaast ben ik bekend met 
ouderinitiatieven en vind ik het erg mooi om te ervaren dat elk 
ouderinitiatief afzonderlijk zijn eigen sfeer  en 'gezicht' heeft.   
Mijn eerste kennismaking met Olivier was indrukwekkend: een 
prachtig gebouw, mooie ligging aan de rand van het dorp, alle winkels in de buurt. Ik werd 
gastvrij ontvangen door bewoners en personeel en mocht ook een paar appartementen 
bewonderen (groot zeg!). 
Ondertussen heb ik kennis gemaakt met bewoners, de meeste ouders en het team en mijn eerste 
werkzaamheden gedaan. De saamhorigheid onder de bewoners vind ik geweldig, er is  een fijn 
team om mee samen te werken, het eten is er erg lekker, kortom Olivier is een fijne werkplek. 
Ik heb mijn kantoor in Udenhout waar ik ook een aantal woningen op het terrein in mijn pakket 
heb. Daarnaast nog andere woningen van ASVZ in Brabant. 
Zelf woon ik met mijn zoon in ’s-Hertogenbosch. Mijn dochter studeert in Utrecht en woont daar 
ook. Ik hou van wandelen, lezen en koken, zwemmen en bij mooi weer met een zacht briesje van 
zeilen. 
Hoop binnenkort iedereen ontmoet te hebben. 

 
Wat gebeurde er in de afgelopen periode? 
 

 11 t/m 16 november 2013: Olivierbewoners organiseren en 
verzorgen samen met ouders voor de vierde keer de 
jaarlijkse NSGK-collecte in Moergestel. 
 NSGK is de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte 
Kind en heeft Olivier onder meer ondersteund bij de 
inrichting van de gemeenschappelijke ruimte 

 
 6 december: Sinterklaas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grote en kleine pakjes-avond 
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 7 december: midgetgolf blacklight 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 13 december: afscheidsreceptie Danique. Laurens en Danique worden uitgezwaaid. 
 
 

 17 december: kerststukjes maken, nu al 
een jaarlijkse traditie, samen met 
Raadhuisstraat-senioren 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 18 december: opnames in circustheater Scheveningen Knoopgala met Harm 
 

Hier staan we natuurlijk uitgebreid bij stil. Onze getalenteerde gitarist Harm werd 
uitverkoren om in Scheveningen deel te nemen aan het tweejaarlijkse spektakel van het 
Knoopgala, dat onder leiding van Paul de Leeuw stond. De opnames waren op 18 
december en het gala is op eerste kerstdag op de televisie uitgezonden. Voorafgaand aan 
het gala is er een filmportret gemaakt van Harm, dat op kerstavond werd uitgezonden. 
Voor het portret was Paul de Leeuw naar zowel de werkplek van Harm als zijn Olivier 
afgereisd.  
Harm trad in het Circustheater in Scheveningen op met het Metropole Orkest, als 

begeleider van Jeroen van den 
Boom. Olivier was er natuurlijk 
bij en tijdens het optreden van 
Harm 'ging het dak eraf'. 
Tijdens de uitzending was het 
stil in Moergestel en omstreken. 
Iedereen zat aan de buis 
gekluisterd om Harm te 
bewonderen. Want hij deed het 
heel erg goed! En dat zijn 
ouders, op de eerste rij, 
buitengewoon trots op hem 
waren, heeft ook heel 
Nederland gezien! 
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Zie onze website (www.oliviermoergestel.nl) om het optreden van Harm nog eens te 
bekijken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

met een trotse gitaarleraar op weg naar 
Scheveningen, 
 

waar de feestelijke voorbereiding start met een etentje aan het strand. 
 

 19 december: kerstdiner 
 23 december: voetbaltoernooi in Hilvarenbeek (en wie komen ze daar tegen…onze 

nieuwe bewoner Tijn, die ook van voetballen houdt!) 
 kerstavond en kerstmis 2013: uitzendingen rond Harm en optreden Harm bij Knoopgala 

 
 

 31 december/1 januari: Olivier viert Oud 
en Nieuw 

 
 
 
 
 
 
 
 

 12 januari: nieuwjaarsborrel en presentatie van de voorstellen voor de viering van het 
eerste lustrum van Olivier in het najaar van 2014 
 
Een voorproefje: 

 
 

http://www.oliviermoergestel.nl/
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 26 januari: high tea met RIBW 
 
 

 28 januari: spelletjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 februari: kennismaking Tijn met bewoners 
 16 februari: kennismaking Tijn en familie met ouders 

 
 

 carnaval: 28 februari t/m 4 maart 
 

 
 
 
 

 23 maart: naar de Beekse Bergen met na afloop bij 
Olivier een heus diner ter gelegenheid van de 
verjaardag van Thijs 

 
Verder worden natuurlijk de verjaardagen van de bewoners samen gevierd, en wordt er 
regelmatig extra feestelijk gekookt door ouders. Bewoners koken ook voor elkaar, samen met de 
gastvrouwen, en ze nodigen daar ook regelmatig hun ouders bij uit. Onze mooie en gezellige 
gemeenschappelijke ruimte wordt bij feesten extra versierd. 
 
Contacten ouders 
 
De besturen van de Stichting en de Vereniging Olivier 
vergaderen regelmatig. Daarnaast komen de ouders in werk- 
en klankbordgroepen rondom financiën, zorg en beheer bijeen. 
 

 Olivier is betrokken bij de oprichting van een 
zorgcoöperatie voor Oisterwijk, Heukelom en 
Moergestel: 'Zorg voor Elkaar'. Bert is secretaris van de 
voorbereidingscommissie. In een volgende 
nieuwsbrief melden wij meer over dit initiatief.  
 Inmiddels hebben ze al wel een op 14 

januari uitgereikt 'Gouwe Peerke' 
gewonnen. Uit het juryrapport: 'Volgens de 
jury is Zorg voor Elkaar ‘een mooi actueel 
voorbeeld’ van hoe mensen zelf een 
antwoord bedenken en in de praktijk 

brengen op een overheid die de zorg steeds meer aan de burgers zelf overlaat'. 
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De website www.zorgvoorelkaar-oisterwijk.nl biedt geïnteresseerden alvast enige 
informatie. 

 12 december, 9 januari en 4 maart: vergadering bestuur Stichting Olivier. Agendapunten 
waren onder meer het keuzeproces voor de nieuwe bewoner, de voorbereiding van het 
gesprek met de zorgwethouder van Oisterwijk, Maarten Pieters (het gesprek is samen 
met wooninitiatief-in-oprichting Goed Wonen gehouden), een terugblik op bezoeken 
van het Zorgkantoor aan enkele bewoners, het functioneren van de WKO-instellingen in 
de appartementen en het overleg met de Woonstichting hierover, de jaarrekening, en 
tenslotte de voorbereiding van vergaderingen met ASVZ en met de raad van 
belanghebbenden. 

 14 januari: vergadering bestuur Stichting Olivier met teamleider en manager ASVZ. 
Agendapunten: de nieuwe bewoner, de personeelsplanning, de nieuwe orthopedagoog, 
toekomst van de zorg, het kwartaaloverzicht activiteiten van de teamleider en een door 
ASVZ gehouden tevredenheidsonderzoek. 

 21 januari: vergadering van de raad van belanghebbenden van Olivier. Er is kennis 
gemaakt met de nieuwe orthopedagoog. Agendapunten waren verder de definitieve 
keuze voor de nieuwe bewoner, de jaarrekening, voorbereiding van het eerste lustrum 
van Olivier, de WKO, de stand van zaken van de herindicaties van enkele bewoners en 
een terugblik op de nieuwjaarsreceptie. 

 

 
 
Een nieuwe, tijdelijke werkgroep publiciteit zal zich gaan 
richten op professionalisering van de formele 
communicatiekanalen van Olivier en op verbetering van 
de website www.oliviermoergestel.nl, het kanaal voor de 
communicatie naar buiten, en de interne website die de 
communicatie binnen Olivier zelf moet ondersteunen. 
 

 

 
Ouders, teamleden en bewoners komen elkaar natuurlijk geregeld tegen bij bezoeken aan de 
bewoners bij Olivier. Soms eten de ouders gezellig mee (uiteraard tegen betaling…). Door de 
gastvrouwen is een activiteit opgepakt waarbij een van de bewoners samen met de gastvrouw 
voor de hele groep kookt. De ouders van de kokende bewoner zijn dan natuurlijk ook van harte 
welkom om mee te eten. 
 

 
De bewoners hebben regelmatig, onder leiding van een teamlid, 
bewonersoverleg waar zij onderling afspraken maken over een goede 
gang van zaken bij Olivier. De afspraken worden op papier gezet. 
 
 
 
 
 

 
Blijf Olivier steunen! 
 
De Vereniging kan worden gesteund door 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.  

http://www.zorgvoorelkaar-oisterwijk.nl/
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Onder auspiciën van Vereniging Olivier zijn de 'Vrienden-Van-Olivier' opgericht. Hiermee 
wordt beoogd een vriendennetwerk te creëren om de verbondenheid met Olivier te bevorderen. 
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, maar ook: juridische know-how leveren, het eigen netwerk aanboren om 
zaken geregeld te krijgen, enz. Meer informatie is te vinden op www.oliviermoergestel.nl. Of 
zoek contact met de Vrienden-Van-Olivier, via Joep de Ruiter (joep@joepderuiter.nl) 
 
Meer informatie over Olivier 
 
Op de website van Olivier www.oliviermoergestel.nl zijn allerlei wetenswaardigheden over 
Olivier te vinden. Er is ook een overzicht van onze sponsoren opgenomen. Voor meer informatie: 
stuur een e-mail naar Olivier@OlivierMoergestel.nl. Wij nemen dan contact met u op. 
 
Verzendlijst Olivier-mailnieuws 
 
De adreslijst van Olivier is geactualiseerd. Als U, ontvanger van deze nieuwsbrief, geen prijs 
(meer) stelt op het ontvangen van het Oliviernieuws, wilt u dat dan melden aan Marjan 
Pollemans, secretaris bestuur Stichting Olivier (e-mailadres: marjanpollemans@vanolivier.nl). 
Wij halen uw naam dan van onze verzendlijst af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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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