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OLIVIERNIEUWS nr. 33        13 mei 2019 
 
Hierbij bieden wij u weer onze Olivier-nieuwsbrief aan. Met een bijzondere inhoud. We zwaaien een 
teamleidster uit, maar verwelkomen er ook een. 
 
Mémelle Derkx voerde vanaf de start van Olivier in 2009 ons zorgteam aan. Ze zet nu een vervolgstap in haar 
carrière, als manager bij ASVZ. 
De opvolger van Mémelle heet Jennefer Geul. Ze stelt zich in deze editie van Olivier Nieuws zelf voor. 
Kortom: een nieuwe lente, een nieuw geluid! 
 
Afscheid van Mémelle 
 
 Afscheidsfeestje van teamleider Mémelle 

 
We hebben bij Olivier heel wat keren 
moeten slikken, maar het is niet anders: 
onze voortreffelijke teamleidster Mémelle 
is aan een nieuw avontuur op haar loopbaan 
binnen ASVZ begonnen. Op donderdag 21 
februari was het moment van afscheid daar. 

 
Bijna tien jaar heeft Mémelle haar beste 
krachten aan Olivier gegeven. Namens de 
bewoners bedankte Junis haar daarvoor op 
prachtige wijze. Pa Gijs deed er vanuit de 
stichting nog een schepje bovenop. 

 
 
 
 
Geflankeerd door haar Jens kreeg Mémelle uit handen van Gijs 
een fotoalbum. ‘Merci Mémelle’, zoals het boek heet, is gevuld 
met bijdragen van bewoners, collega’s en ouders. De collega’s 
hingen vervolgens een megasnoepketting om de hals van 
Mémelle, die zelf voor alle bewoners een persoonlijke 
afscheidsgroet in een enveloppe had verpakt. Daarna was het 
tijd voor Mémelles allereerste wijntje bij Olivier. 
Want zo hebben we haar ook leren kennen: plichtsgetrouw en 
vervuld van verantwoordelijkheidsgevoel. 
 
 
Namens heel Olivier, het ga je goed, Mémelle.  
 

Enne… altijd welkom! 
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 Afscheidswoorden van Mémelle 
 

 
Olivier!  
 
15 mei 2009 werd ik aangenomen als teamleidster voor ouderinitiatief Olivier bij ASVZ, nu bijna 10 jaar 
later neem ik afscheid op 21 februari 2019. 
 
Ruim 9,5 jaar op 1 vaste plek, blijkt wel bijzonder te zijn tegenwoordig. Voor mij is het om gevlogen.  
 
Het begin spannend, alles nieuw, alles ontdekken. Met heel mijn hart en ziel heb ik mij ingezet om er 
samen met iedereen iets moois van te maken. En ik durf wel te zeggen dat het gelukt is. Een heel fijne 
groep bewoners met leuke eigenschappen. Ook een heel fijn team, waar ik altijd op kon bouwen. Een 
speciale groep ouders, die individueel allemaal hun eigen kracht hebben. 
 
Zoals iedereen weet hebben we heel mooie succeservaringen gehad, maar ook moeilijke, zware 
perioden. Olivier is een heel mooi initiatief met heel veel kracht. 
 
Ik heb mijn hart aan Olivier gegeven. Ik hoop dat jullie allemaal weer kijken waar je 9,5 jaar geleden je 
hart aan hebt gegeven (of korter geleden). Zoek de liefde met elkaar en haal de kracht naar voren. 
Samen, (bewoners, team en ouders) sterk en krachtig! 
 
Voor mij gaat er veel veranderen, nieuwe omgeving, nieuwe mensen, maar ik zie het als een kans om 
weer nieuwe dingen te leren. 
 
Voor Olivier ook spannend, wie gaat er komen en hoe gaat het dan? Vertrouw op elkaar en zie het ook 
als een kans om nieuwe dingen te leren. 
  
Olivier bedankt voor de vele mooie jaren dat ik hier heb mogen werken. 
 
Mémelle 
 

 

 Merci Mémelle… 
 
Aan Mémelle is een fotoboek aangeboden met 
daarin foto’s van de laatste tien jaar en veel woorden 
van dank van bewoners, ouders, teamleden, 
collega’s en oud-collega’s van ASVZ en vrijwilligers.  
Een kleine  bloemlezing.. 
 
‘De vrouw die de formule van ons ouderinitiatief 

daadwerkelijk gestalte heeft gegeven.’ 
 

‘Je kende de kunst om ieder in zijn waarde te laten.’ 
 

‘Ik vind het leuk bij Olivier. Bedankt voor al je goede 
zorgen.’ 

 
‘Tien jaar bij een ouderinitiatief is uitzonderlijk. Maar 
Mémelle heeft dan ook uitzonderlijke kwaliteiten.’  
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Nieuwe teamleider 
 
 Zoektocht naar opvolging…. 

Vanwege het afscheid van Mémelle moesten we uiteraard op zoek 
naar een nieuwe teamleider. En dat viel niet mee… De ‘markt’ voor 
teamleiders is niet erg groot en bij Olivier hebben we natuurlijk 
wel een paar eisen… 
Maar gelukkig zijn we erin geslaagd een nieuwe teamleider te 
vinden in de persoon van Jennefer Geul.  
In de verschillende sollicitatierondes waren veel mensen 
betrokken: ASVZ-manager Ger-Anne van Gestel, orthopedagoog 
Liesbeth van Langevelde, de ouders uit het bestuur van de 
Stichting, enkele ouders die niet in het bestuur zitten, teamleden 
en bewoners. 
Jennefer is al werkzaam via onze zorgaanbieder ASVZ bij een ouderinitiatief in Krimpen aan de Lek. Ze 
weet dus een beetje waar ze aan begint! Wij heten haar uiteraard van harte welkom! Jennefer start 
medio juni 2019 bij Olivier. 
 

 
Beste bewoners, ouders, collega’s en alle andere betrokkenen van Olivier.  
 
Graag stel ik mezelf aan jullie voor…..  
 
Mijn naam is Jennefer Geul en werk al ruim 14 jaar in de zorg, 
waarvan de afgelopen 6 jaar bij ASVZ  op het ouderinitiatief 
De Uitkijk.  
 
Ik ga altijd met veel plezier naar werk.  
 
Dit jaar ga ik samen met mijn vriend en onze 3 kinderen in 
Tilburg wonen.  
 
Ik houd erg van de natuur en trek er dan graag op uit met 
onze hond Balou.  
Ook vind ik klussen en hout bewerken erg leuk om te doen.  
 
Afgelopen maand heb ik al met enkele van jullie kennisgemaakt en gezellig meegegeten op Olivier.  
Half juni ga ik starten op Olivier. Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal te mogen ontmoeten. 
 
Jennefer Geul 
 

 
 
 Interim teamleider 

In de ‘teamleiderloze’ periode waren we erg blij dat we Michel Thijssen als interim-teamleider voor twee 
dagen per week aan Olivier konden verbinden. Michel kende Olivier doordat hij al eerder interim-
teamleider was geweest toen Mémelle in 2015 met zwangerschapsverlof was.  
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Intussen bij Olivier… 
 
Intussen liepen de activiteiten bij Olivier natuurlijk gewoon door. Ook zonder teamleider wordt er gewerkt, 
gezorgd, begeleid, gekletst, gekookt en gepoetst. Verjaardagen en andere feestelijke aangelegenheden 
passeerden natuurlijk ook. Hieronder een overzicht van de meest memorabele zaken. 

 
 Nieuwjaarsreceptie 

 
Oliviers traditionele nieuwjaarsreceptie stak dit jaar in een ander, feestelijk jasje. Op 6 januari, 
Driekoningen dus, proostten we op het nieuwe jaar midden in onze kerststal. Olivier nam dit jaar namelijk 
ook deel aan de kerststallenroute die door heel Moergestel liep. 
 
Vuurkorven zorgden in onze tuin voor een behaaglijk sfeertje. Warme chocomel en glühwein gingen van 
hand tot hand. En er waren ook heerlijke stamppotjes. Het was gezellig en lekker druk bovendien. 
 
 
Leroy mocht het (ook al traditionele) 
fotoboek over 2018 in ontvangst 
nemen van de voorzitter van de 
Vereniging, Joep de Ruiter.  
Die kondigde in zijn nieuwjaarsspeech 
meteen ook aan hoe de bewoners van 
Olivier hun tienjarig bestaan gaan 
vieren: met een vakantie-midweek in 
september.  
Bestemming is het Bovenste Bos in 
Epen (Zuid-Limburg). 
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 Judith terug! 
 
 
Behalve traantjes van verdriet om vertrekkende teamleden waren er ook 
vreugdetranen over een teamlid dat weer op het nest van Olivier terugkeerde. Na 
een jaar elders te hebben gewerkt, bleek Judith Olivier toch niet te kunnen missen. 
Logisch! Judith, inmiddels moeder van twee dochtertjes, heeft haar stek als assistent-
begeleider bij Olivier weer gevonden. 
 Van harte welkom terug Judith! 

 
 
 Carnaval… 

 
Een jaarlijks terugkerend feest dat dit keer in de eerste week van maart 
viel. Met als motto in Moergestel: ‘Gaot r mar aon staon’. Het motto 
voor volgend jaar werd aan het eind van carnaval bekend gemaakt: 
‘Maokt dèggut goed maokt’. Patrick maakte dat waar als lid van de 
hofhouding van de Dors(t)vlegels. 

 
 
 Kookcursus 

 
En dan was er op 26 februari ook nog een kookcursus voor het gastteam, door kok Arjan van ASVZ.  

 
Nodig? Niet echt, zou je zeggen, want ons 
gastteam krijgt met grote regelmaat lovende 
recensies van de bewoners. Maar wel leuk in 
elk geval!  
De kok geeft kookcursussen voor ASVZ om 
inspiratie te geven en snij-technieken aan te 
leren plus hoe je alles lekker kan maken met 
pure/verse ingrediënten.  
 
We verwachten komend jaar de eerste ster 
van Michelin te krijgen!   
 
 
 
 

 
 High tea voor het team 

 
Om het team te bedanken voor alle extra inspanningen die zijn geleverd tijdens de verbouwing in de 
zomer van 2018, is hen door het bestuur van de Stichting een high tea aangeboden. Deze vond plaats op 
donderdag 28 maart. En natuurlijk waren Kirby en Mémelle er ook bij.  
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 Een buffet voor de vrijwilligers 

 
Olivier draagt zijn vrijwilligers op handen. Of ze 
nu strijken, tuinieren of meegaan naar 
sportwedstrijden: onmisbaar zijn de 
vrijwilligers voor het 'clubgevoel'  van onze 
bewoners. Elk jaar willen we wat voor deze 
onbaatzuchtige krachten terugdoen in de vorm 
van een even heerlijk als gezellig buffet.  
Zaterdag 13 april was het weer zover. Jammer 
genoeg konden niet alle vrijwilligers erbij zijn, 
om verschillende redenen.  
Vanuit het team coördineert Milou de inzet van 
onze vrijwilligers, samen met de moeders van 
Patrick, Hanneke en Tijn. Maar zonder Leroy en 
Hanneke was het buffet zonder salade en 
compote gebleven. 
 
 

 Quispel nieuwe stijl 
 
Mooie traditie in Moergestel: de dorpskwis.  

 
 
 
 
De opzet van Quispel was dit jaar wat anders: niet 
in oktober maar in maart en dezelfde avond nog de 
uitslag.  
Een team van Olivier zette weer zijn beste beentje 
voor. ‘Denktank Olivier’ ging ervoor.  
Aan het eind van de avond bleken we in een 
deelnemersveld van 25 teams de 20e plek te 
hebben veroverd. Eervol! 
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 Heel Olivier bakt: een Moederdagtaart! 
 
 
Op initiatief van Peter, vader van Leroy, zijn 
door een aantal bewoners met hulp van Peter 
en samen met een paar vaders, een paar 
heerlijke moederdagtaarten gebakken.  
Ze waren zo lekker dat ze moederdag niet 
allemaal gehaald hebben… En uiteraard is er 
ook een taart voor het team gemaakt! 

 
 
 
 Tijdelijke versterking team 

 
Vanaf medio juni komt voor een half jaar voor 20 uur per week Nikita van Hoof ons team 
versterken. Begin mei heeft ze al een dag meegelopen bij Olivier.  
Nikita is 22 jaar en heeft de opleiding Maatschappelijk Medewerker Zorg afgerond. De 
meeloopdag bood de kans om wederzijds te kijken of Olivier de juiste plaats is en tevens 
de gelegenheid om kennis maken met de aanwezige bewoners. Dit heeft positief 
uitgepakt.  
Nikita start half juni met een inwerkperiode van twee weken.  

 

 

 Nieuwbouw rond het Antoniushuis 
 
Rondom Olivier gaat flink worden gebouwd. Er is een 
plan voor het terrein van de Pastorie. Het monumentale 
pastoriegebouw wordt flink opgeknapt en er worden 
zorgappartementen bijgebouwd. Een andere 
projectontwikkelaar heeft een plan gemaakt voor een 
appartementengebouw naast het Antoniushuis. En het 
schoolgebouw Bienekebolders is leeggekomen en moet 
herontwikkeld worden.  
Omwonenden hebben een bewonerscommissie 
gevormd die over de plannen wil meepraten. Het 
Antoniushuis ligt in een mooie, groene, parkachtige omgeving. En de omwonenden vinden dat die gekoesterd 
moet worden en niet mag verstenen. De gemeente heeft besloten dat er een visie wordt opgesteld voor de 
ontwikkeling van het hele gebied. Bij Olivier zij we daar blij mee.  
 
 
Op de toekomst voorbereid 
 
 Besturen, overleg met ASVZ en Raad van Belanghebbenden 

 
Begin 2019 vergaderden weer diverse Oliviergremia over 
verschillende onderwerpen.  
Uiteraard stond in het overleg met ASVZ de opvolging van 
de teamleider centraal. 
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Het Bestuur van Stichting Olivier vergaderde op 17 januari, 28 maart en 9 mei. Het ging niet alleen over 
de vacature door het vertrek van Mémelle. Ook werd gesproken over de verschillende bouwplannen in 
de buurt van het Antoniushuis, over ITT en over de gevolgen voor Olivier van de nieuwe 
privacywetgeving.  
Begin februari vergaderden de Besturen van Vereniging en Stichting gezamenlijk, onder meer over de 
voorbereiding van het tweede lustrum van Olivier. 
In april vergaderde het Bestuur van de Stichting met de waarnemend teamleider Michel Thijssen en de 
manager van ASVZ, Ger-Anne van Gestel. Ook in deze bijeenkomst ging het vooral over de opvolging en 
de waarneming van het teamleiderschap, en verder over de ureninzet van het team en de ervaringen 
van Michel in de eerste weken van zijn waarnemerschap.  
Het Bestuur van de Stichting vergaderde verder op 31 januari met het Bestuur van ouderinitiatief Goed 
Wonen uit Oisterwijk over afstemming en samenwerking bij diverse activiteiten.  
Ook de werkgroepen Financiën en Beheer kwamen enkele keren bij elkaar in de eerste helft van 2019. 
Het Bestuur van de Vereniging kwam bijeen op 10 april en hield op 15 april haar Jaarvergadering. Daar 
werd vooral gesproken over de voorbereiding van het lustrumfeest in het najaar van 2019. 
 
De verslagen van alle vergaderingen zijn via de interne website beschikbaar voor alle ouders. 

 
 Stuurgroep Toekomst en themagroepen 

 
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 waarlijk 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 
Stuurgroep Toekomst maar vooral onder de bezielende leiding van Bert Stasse, de 
eerste bestuursvoorzitter van de Stichting. 

 
Op 8 februari heeft themagroep Nalatenschap, waarin werd samengewerkt met zusterinitiatief Goed 
Wonen in Oisterwijk, een bijeenkomst georganiseerd voor alle betrokkenen van Olivier en Goed Wonen. 
De bijeenkomst vond plaats in Den Boogaard in Moergestel en was druk bezocht. Ook veel broers en 
zussen gaven acte de présence.  
De bijeenkomst werd voorbereid door een gezamenlijke themagroep van Olivier en Goed Wonen die 
vooraf twee notities had uitgewerkt: een over Testament en een over het Levenstestament. Tijdens de 
bijeenkomst waaraan een estate planner en een externe expert deelnamen, werd uitgebreid informatie 
gegeven over het belang van het opstellen van dergelijke documenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een Levenstestament beschrijft je wensen voor het geval je in een situatie terecht komt waarin je zelf je 
juridische en medische zaken niet meer kunt regelen. Hiermee kunnen grote problemen voor familie, 
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zeker ook voor een kind met een beperking, worden voorkomen. Toegelicht werd verder welke keuzes 
er bestaan bij het opstellen van een Testament, voor zover niet in het wettelijke erfrecht geregeld. 
Duidelijk werd dat er geen algemene regel is waaraan iedereen zich kan houden maar dat elke oplossing 
situatiespecifiek moet worden ingevuld. 
 
 
 

Olivier bestaat in 2019 tien jaar! 
 
De Vereniging is al een hele tijd bezig met de voorbereidingen van de 
viering van het 10-jarig bestaan van Olivier in het najaar van 2019.  
In september wordt daartoe met de bewoners een midweek-vakantie 
gevierd in de Bronnetjeshof het Zuid-Limburgse Epen, bij het Bovenste 
Bos.  
In ons volgende Oliviernieuws zal uitgebreid verslag worden gedaan! 
 
 
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. 

mailto:marjanpollemans@vanolivier.nl

