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OLIVIERNIEUWS nr. 35                      20 december 2019 
 
Hierbij bieden wij u weer de kersteditie van onze Olivier-nieuwsbrief aan, uiteraard met een traditionele kerstgroet:  
 

 
 

 
 
 

 
 
We blikken terug op een bijzonder half jaar. Zo vierde Olivier zijn tienjarig bestaan. Binnen ons zorgteam waren er heel 
wat  personele wisselingen. Maar het gewone leven ging natuurlijk ook gewoon door. En daar beginnen we mee.. 
 
 
Activiteiten bij Olivier in de tweede helft van 2019… 
 
 
 Meedoen in de samenleving 

 
De eerste week van juni wordt in Moergestel de wandelvierdaagse 
gelopen. Natuurlijk deed er weer een flink aantal bewoners en ouders 
mee. De weervoorspellingen zagen er slecht uit, maar dat viel gelukkig 
reuze mee.  
Leroy heeft weer geholpen bij een kraam en Patrick heeft samen met 
Danielle de rolstoelroute gereden. 
Het was een mooie route met heerlijk weer!  
 
 
 

Avondvierdaagse Moergestel 
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Naar de Efteling 
 
Onze zorgaanbieder ASVZ vierde in 2019 het 50-jarig bestaan. Al onze 
teamleden, die in dienst van ASVZ zijn, maar ook de bewoners mochten 
donderdag 6 juni naar een jubileumfeest in de Efteling. Elke bewoner kon 
bovendien op kosten van ASVZ een introducé meebrengen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de entree ontvingen alle deelnemers een lunchpakket en een 
Efteling-cadeaubon.  
De reguliere bezoekers van de Efteling zullen hun ogen 
uitgekeken hebben op de 13.000 man/vrouw extra bezoekers, 
die zeer genoten van het uitstapje. 
 
 

 

 Feestjes vieren met elkaar en onderlinge gezelligheid 
 
Feestjes vieren: daar zijn we goed in bij Olivier! Niet voor niets 
staan we in het dorp bekend als ‘de Olivierders’. Verjaardagen 
worden bij Olivier samen gevierd, maar ook moederdag, 
vaderdag, sinterklaas en kerstmis zijn dankbare gelegenheden 
om gezamenlijke activiteiten te ontplooien. 
Met vaderdag werden onder leiding van vader Peter de andere 
vaders in het zonnetje gezet. De bewoners begonnen ’s 
ochtends vroeg al aan de voorbereidingen voor het aanbieden 
van heerlijke sorbets. 
 
 

 
Het smaakte de heren (en de aanwezige dames niet minder), het weer werkte 
mee en het nieuwe tuinmeubilair kwam meteen ook goed van pas! 
 
 
 
 
Bij mooi weer buiten en bij minder mooi weer binnen: Olivierbewoners weten 
elkaar te vinden om samen te kletsen, spelletjes te doen, muziek te maken, tv 
te kijken of, zeker bij speciale gelegenheden, gezellig met elkaar te eten. 
 
 
 

In de Efteling 

Vaderdag met sorbets 
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Ook in de winter doen we dingen samen.  
Op 30 november maakten Peter, vader van Leroy, en Marjo, moeder 
van Guy, samen met bewoners een groot aantal truffels. Als ze het 
halen… lekker voor de feestdagen! Ook Annie, moeder van Leroy, 
hielp mee, net als voormalig stagiaire Puck die nu als vrijwilliger bij 
Olivier is betrokken. 
 
 
En voor de kerst worden door de bewoners kerststukjes gemaakt, 
samen met Wilhelmien, de moeder van Ingrid. 
 
 
Het tweede lustrum 
 
In het najaar van 2019 vierde Olivier zijn tweede lustrum. Op  2 oktober 2009 trokken de bewoners in hun splinternieuwe 
appartement en ging Olivier van start. We hebben uitgebreid bij het 10-jarig bestaan stilgestaan in onze lustrumeditie van 
deze Oliviernieuwsbrief, maar hier mag natuurlijk het verslag van de jubileumreis van de bewoners en van het 
lustrumfeest op 5 oktober niet ontbreken! 
 
 Lustrumvakantie 

 
Van 16 tot 20 september hebben de bewoners een door onze Vereniging Olivier georganiseerde midweekvakantie 
doorgebracht in Epen in Zuid-Limburg. Plaats van verblijf was De Bronnetjeshof, vlakbij het Bovenste Bos. 

 
 
De stemming zat er meteen al goed in, nadat de feestweek was 
begonnen met een gezellig gezamenlijk ontbijt in de 
gemeenschappelijke ruimte van Olivier. Daarna kon de vakantie van 
start gaan! Uitgewuifd door ouders vertrokken enkele busjes met 
bewoners en teamleden (en heel veel eten…) naar Zuid-Limburg. 
 
 
 
 
 
 

 
Allereerst werd een bezoek gebracht aan de grotten, waar het zonder 
lampen pikkedonker is. Het gezelschap kreeg onder andere een 
toelichting op de rotstekeningen in de grotten. 

 
 
 
 
 
 
Aangekomen bij De Bronnetjeshof stond een aantal Limburgse 
vlaaien klaar. Daarna kon iedereen zijn slaapplaats gaan 
inrichten en een kijkje nemen in het gebouw dat voor deze 
gelegenheid was afgehuurd. 
 
De Bronnetjeshof bleek een gezellige plek met veel 
gelegenheid voor spelletjes, een grote open haard en plaats 
genoeg voor het hele gezelschap.  In De Bronnetjeshof 

Truffels maken 

Vlak voor het vertrek 

Zuid-Limburgse grotten 
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Ook de omgeving had genoeg te 
bieden! Inkopen doen op de 
markt, de bossen in, naar het 
drielandenpunt, de Boudewijn-
toren op, meedoen aan een 
workshop mergelsteen snijden, 
naar de dierentuin Gaia in 
Kerkrade en natuurlijk naar 
Maastricht. 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

Kortom, een geslaagd feestje, met voor elk wat wils! 
 
 
 Lustrumreceptie 

 
Weer thuis was het tijd om ook anderen mee te laten vieren. De Vereniging achter Olivier, die de sociale activiteiten 
ondersteunt, zette op zaterdag 5 oktober een feesttent neer op onze parkeerplaats. Velen die Olivier een warm hart 
toedragen waren aanwezig op het feest. Joep fungeerde als ceremoniemeester. Hij is niet alleen de broer van Harm maar 
ook de voorzitter van de Vereniging. 
Joep mocht op het podium Dion Dankers, de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, verwelkomen. De wethouder 
stak een warme speech af, die hij lardeerde met drie zelfgekozen liedjes. De rest van het repertoire kwam uiteraard voor 
rekening van onze eigen dj Leroy. 

Mergelsteen snijden Zuid-Limburgs landschap 
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Een speciaal dankwoordje richtte Marjan, moeder van Paulien, tot Miranda, 
Wendy, Elly en Ilona – de vier teamleden die al tien jaar hun beste krachten 
aan Olivier hebben gegeven. Het zorgteam verraste met een roos voor elke 
bewoner. Prima keus, want van Olivier gaat vooral liefde uit. Het zorgteam 
zelf werd uiteraard ook in de bloemen gezet. 
 
Heel mooi was ook het gebaar van Goed Wonen, ons zusterinitiatief uit 
Oisterwijk. Een prachtig schilderij, gemaakt door een van de bewoners, werd 
dankbaar toegevoegd aan de kunstschatten van Olivier.  
Daar hoort voortaan ook een spectaculaire collage van 7000 Olivier-fotootjes 
bij. Samen vormen ze ons logo: een boom die zijn takken naar alle kanten 
richt.  
 
Maar er zat nog meer creativiteit in het vat. Een nieuw glas-in-loodkunstwerk 
voor Olivier was ook in de maak. 
 
Ger-Anne, manager bij ASVZ, verhoogde de feestvreugde door het team en de 
bewoners een etentje in het vooruitzicht te stellen. 

 
En toen wilde namens de bewoners Harm ook nog wat zeggen! 
‘Natuurlijk is er wel eens een discussie of een woordenwisseling, maar 
bovenal is hier gezelligheid en gelach te horen. We weten elkaar altijd wel 
iets te vertellen of te zeggen.’ 
 
Misschien ontbrak er toch nog wat. Wat doen onze bewoners eigenlijk 
overdag, als ze niet bij Olivier zijn? Daar hebben we dus maar een filmpje 
van gemaakt. ‘Olivier Overdag’ is een reis langs alle twaalf werk- en 
dagbestedingsplekken geworden. Het is te bekijken op onze 
website: www.oliviermoergestel.nl. De première vond plaats tijdens de 
lustrumreceptie.  
 
Die receptie werd druk bezocht. Familie uiteraard, maar ook relaties, sponsoren, senioren uit het Antoniushuis, vrienden, 
teamleden, voormalige teamleden en vertegenwoordigers van de woonstichting, van ASVZ, van de gemeente en van 
andere ouderinitiatieven.  
Op onze website, www.OlivierMoergestel.nl, staat ook een kleine fotografische impressie van de lustrumreceptie. 
 
 

 Lunch voor ouders 
 
De feestelijkheden rond het tweede lustrum werden afgesloten met een lunch voor alle ouders in de Oisterwijkse 
bossen. Het was een verrassing van de bewoners, die zo hun vaders en moeders wilden bedanken voor alle inzet van de 
afgelopen tien jaar. Uiteraard maakte dat de ouders heel blij en dankbaar! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging lustrumreceptie 

7000 fotootjes 
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Het Olivierteam 
 
Behalve feest waren er ook zorgen in de afgelopen periode. Enkele teamleden (gastheer Hans en PB-er Ingrid) zijn helaas 
langdurig ziek geworden. PB-er Milou heeft voor een andere werkkring gekozen, evenals begeleidster Judith en ook 
tijdelijk medewerker Nikita vervolgt haar loopbaan elders. Teamleider Jennefer zal na haar zwangerschapsverlof niet bij 
Olivier terugkeren. Dit alles heeft een zware wissel getrokken op het team en op de werkzaamheden die natuurlijk gewoon 
door zijn blijven lopen… 
We zijn blij dat we erin zijn geslaagd om enkele nieuwe medewerkers aan ons team te verbinden. Op 1 december is 
Kimberly Valk als PB-er gestart en begin januari 2020 starten Marion Schilders en Conny Haneveer als begeleiders bij 
Olivier. Gelukkig is Jolanda van den Berg bereid als waarnemend teamleider het Olivierteam op koers te houden. Want 
waar zouden we zijn zonder ons team… 
 
 
Op de toekomst voorbereid 
 
 Besturen, overleg met ASVZ en Familieraad 

Ook in de tweede helft van 2019 vergaderden we in diverse 
Oliviergremia weer stug door over verschillende onderwerpen. 
 
Het Bestuur van Stichting Olivier vergaderde op 4 juli, 18 september, 
31 oktober en 28 november. Gesproken is over de personele 
problematiek binnen het team (ziektes, vertrek teamleden), opvulling 
vacatures en continuïteit van de zorg, de ureninzet en de roostering. 
Daarnaast is gesproken over de bezoeken van het Zorgkantoor aan 
Olivierbewoners en over de financiën. 

Een delegatie van het bestuur van de Stichting heeft een aantal gesprekken 
gevoerd met verschillende (startende) ouderinitiatieven die graag willen weten 
hoe Olivier haar organisatie heeft vorm gegeven. 
 
Op 22 augustus, op 3 oktober en op 11 december vergaderde het Bestuur van 
de Stichting met de (waarnemend) teamleider en de manager van ASVZ, Ger-
Anne van Gestel. In deze bijeenkomsten ging het vooral over de 
teamsamenstelling en de opvulling van vacatures, de begeleiding van de 
teamleider, de tevredenheid van het team en de start van een intervisietraject, 
het werkrooster en de continuïteit van de zorg, de gevolgen voor 
ouderinitiatieven van nieuwe wetgeving over kwaliteit, het ging over nieuwe 
privacy-regelingen en over gedwongen zorg, over de financiën en de visie van 
de zorgaanbieder op ouderinitiatieven. 
Ook de werkgroepen Financiën, Publiciteit en Beheer kwamen enkele keren bij elkaar in de tweede helft van 2019. 
 
Op 27 juni kwam de Raad van Belanghebbenden bijeen (voortaan Familieraad geheten) om kennis te maken met de 
teamleider, en een aantal lopende zaken te bespreken. Het ging daarbij om het nieuwe huurbedrag, nieuwbouwplannen 
van een projectontwikkelaar naast Olivier, ITT (telefoon en internet), en de stand van zaken in de Stuurgroep Toekomst. 
Op 28 oktober vond een ingelaste Familieraad plaats naar aanleiding van de personele problematiek binnen Olivier. Bij 
deze bijeenkomst waren ook twee broers en zussen aanwezig.  
 
Het Bestuur van de Vereniging kwam bijeen op 20 mei en 13 november. 
Centraal stond de voorbereiding van de midweekvakantie en het 
lustrumfeest op 5 oktober. In de aanloop naar de festiviteiten rondom het 
tweede lustrum kwam het verenigingsbestuur nog enkele malen in een 
voorbereidingscommissie bijeen, aangevuld met enkele andere ouders. 
 
De verslagen van alle vergaderingen zijn via de interne website van Olivier 
beschikbaar voor alle ouders. 



7 

 

 

 Toekomstgerichte activiteiten 
 

Olipedia, waarin alle inhoudelijke en organisatorische informatie over Olivier systematisch 
wordt vastgelegd, nadert haar voltooiing. Inmiddels zijn al diverse thema’s beschreven en op de 
interne website geplaatst. Doorklikmogelijkheden naar andere thema’s maken het een 
wikipedia-waardig geheel! Bedoeling van Olipedia is dat toekomstige betrokkenen snel en goed 
inzicht kunnen krijgen in de wijze waarop zaken zijn geregeld en in de argumentatie daarvoor. 
Olipedia wordt samengesteld onder auspiciën van de Stuurgroep Toekomst van Olivier maar 
vooral onder de bezielende leiding van Bert Stasse, de eerste bestuursvoorzitter van de Stichting. 
 

Project Heft in Eigen Hand: door PGB-belangenbehartigersvereniging Naar-Keuze is een 
project gestart over de toekomstbestendigheid van ouderinitiatieven. Acht ouderinitiatieven 
participeren in dit project waarvan Olivier er één is. Projectleider is Dorien Kloosterman die de 
acht ouderinitiatieven bijstaat bij concrete projecten die zijn gericht op het borgen van de 
toekomstbestendigheid. Het project wordt in november 2020 afgesloten met een symposium 
voor alle ouderinitiatieven in Nederland. De eerste activiteit die vanuit dit project voor Olivier 
is uitgevoerd, was ondersteuning van een bijeenkomst op 23 november voor ouders, broers 
en zussen van Olivier, waar onder meer de uitkomsten van de enquête onder broers en zussen, 
zijn besproken.  
 
Broers en zussen bijeenkomst: in de zomer van 2019 heeft 
Themagroep Olivier-in 2025 een enquête gehouden onder de broers en 
zussen van Olivier. De enquête ging over de ideeën die de in totaal 19 
broers en zussen van Olivier hebben over hun toekomstige 
betrokkenheid bij Olivier. Daartoe was een schema opgesteld waarin 
activiteiten voor de individuele broer of zus worden onderscheiden van 
activiteiten voor Olivier als collectief en waarin deze activiteiten ook zijn 
opgesplitst naar uitvoerende activiteiten en activiteiten die regie 
betreffen. 
 
De resultaten zijn besproken in een bijeenkomst voor alle ouders en alle broers en zussen op 23 november in Den 
Boogaard in Moergestel. Uit de enquête bleek een grote betrokkenheid van broers en zussen. Die werd bevestigd door 
de grote opkomst bij de bijeenkomst. Broers en zussen geven aan zeker de activiteiten voor hun eigen broer of zus te 
gaan overnemen zodra hun ouders dat niet meer willen of kunnen. Voor de activiteiten voor het collectief is de 
belangstelling beperkter en geven broers en zussen aan daarin geleidelijk mee te willen worden genomen. 
De aanbevelingen van de Themagroep zijn door de Stuurgroep overgenomen. Het bestuur van de Stichting gaat zich in 
2020 buigen over een toekomstbestendige bestuursstructuur voor Olivier. 
 
 
Wordt Vriend-van-Olivier! 
 
De 'Vrienden-Van-Olivier' zijn opgericht onder auspiciën van de Vereniging. De activiteiten van Vrienden kunnen enorm 
uiteenlopen, zoals een keertje koken, een uitstapje organiseren, de plantenkas onderhouden, juridische know-how 
leveren, of het eigen netwerk aanboren om zaken geregeld te krijgen. Vrienden ontvangen het Oliviernieuws. Nieuwe 
vrienden zijn altijd welkom! Vrienden kunnen zich aanmelden 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. 


