Ouderinitiatief Olivier
Zorg en wonen op maat

OLIVIER-MAILNIEUWS nr 8, dd 4 februari 2009
Ondersteuning MEE:
Alexander Borgmeijer heeft Stewart van der Meer opgevolgd als ondersteuner van Olivier. Alexander
wordt hierbij vanuit MEE geholpen door Wilma Klaassen. Hun precieze taakverdeling moet nog
worden gemaakt.
Comité van Aanbeveling:
Het Comité van Aanbeveling van Olivier is nu rond. Vijf enthousiaste heren die Moergestel en
Oisterwijk op hun duim kennen, zijn bereid gevonden hun beste beentje voor Olivier in te zetten. Het
zijn:
Loet van Dam: accountant,
Piet de Hair: ex-notaris,
Noud Smits: voormalig wethouder,
Louis van den Meijdenberg, fotograaf en voorzitter van voetbalclub Audacia,
Sjef van den Meijdenberg, fysiotherapeut en toekomstig buurman van Olivier in het deel
van het St. Antoniushuis waar het eerstelijns centrum wordt gevestigd.
De naamsverwantschap van beide laatste heren is geen toeval: zij zijn neven van elkaar!
De leden van het Comité van Aanbeveling zullen zich vooral sterk gaan maken voor de sociale
integratie van Olivier in de Moergestelse dorpsgemeenschap, ook op termijn.
Zorg:
Na een zorgvuldig sollicitatieproces is Mémelle Lemmens door ASVZ aangetrokken als teamleider
voor Olivier. Mémelle weet waar ze aan begint, want ze werkt al zes jaar op Koordeley en kent van
daaruit natuurlijk een flink aantal van de jongeren van Olivier. Mémelle is jong, enthousiast en heeft er
veel zin in om bij Olivier aan de slag te gaan. De kennismaking met de jongeren (die natuurlijk ook
nieuwsgierig waren want IEDEREEN was aanwezig!) op woensdagavond 28 januari is goed verlopen.
De orthopedagoge van ASVZ, Mariska Eijsberg, en de voorzitter van de Vereniging Olivier (HubertJan Wouters) waren aanwezig bij dit gesprek. Olivier heeft er vertrouwen in dat we met Mémelle een
betrokken, deskundige en voortvarende teamleidster hebben weten aan te trekken die er samen met
alle betrokkenen iets buitengewoons van zal weten te maken!
Bouw en inrichting:
De vorige keer kon al worden gemeld dat de bouw flink vordert. Ondanks de kou en de vorst wordt er
stevig doorgewerkt. Ook op zondag schijnt het rond de bouwplaats allesbehalve rustig te zijn...
Deze zomer komt het gebouw gereed. De feestelijke opening kan worden voorbereid.
Over de contracten zijn we met Stromenland in overleg waarbij alle partijen ervan uitgaan dat het een
mooi project gaat worden waarmee alle betrokkenen goed voor de dag kunnen komen.
Met de gemeente is contact gelegd over de zaken waarvoor we de gemeente als uitvoerder van de
WMO aanspreken.
De keuken in de gemeenschappelijke ruimte wordt door Keller geleverd en zal waarschijnlijk voorzien
zijn van (semi)professionele apparatuur. Voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte zijn we
in bespreking met Etesmi Interieur en Advies, een ervaren projectinrichter die ook de in de zomer door
de jongeren opgestelde ideeën (collages) gebruikt in haar voorstellen. Etesmi is gespecialiseerd in de
inrichting van projecten die met werken, wonen en zorg te maken hebben.
PR-activiteiten:
Er is een nieuwe rode wijn in de verkoop genomen die beter van kwaliteit is maar wat minder
opbrengt voor de Olivierkas... De prijs van de wijnen (ook onze traditionele Olivierwijn-met-etiket
blijft in de handel) blijft € 5,50 per fles en € 33,- per doos. Onze jongeren hebben voor Kerstmis weer
goed hun best gedaan door flessen en dozen wijn te slijten bij de Jumbo in Moergestel.
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In navolging van de wijn is Peter van Helvoirt nu Oliebier aan het introduceren. Die smaakt puik!
De nieuwjaarsreceptie bij de familie van Esch was zeer geslaagd. Alle ouders en jongeren waren er, en
ook een flink aantal broers en zussen was present. De jongeren hebben hun keuken- en badkamertegels
en kleuren kunnen uitkiezen. Speciaal daarvoor waren twee mensen van Stromenland met voorbeelden
van tegels, kastjeskleuren, aanrechtbladen, deurgrepen enz. aanwezig. Dat maakt het wonen steeds
concreter! Ook de aanwezigheid van enkele leden van het Comité van Aanbeveling is zeer op prijs
gesteld. Zij hebben onze club nu ook eens in levende lijve meegemaakt. Al bijna traditioneel zorgde
Leroy voor stemmige muziek....
Over enkele weken vindt de volgende activiteit plaats: met zijn allen naar Willem-II!
Diversen:
we hebben naast de bestaande Stichting Olivier ook een Stichting Steunfonds Olivier
opgericht: een soort Vrienden-Van-club. Het kantoor van notaris Beijsens (Daamen in
Tilburg) was opnieuw bereid om de statuten van deze nieuwe stichting gratis voor ons te
verzorgen,
bij statuten horen huishoudelijke reglementen waarin de spelregels staan van de manier
waarop we met elkaar omgaan. Voor de statuten van Stichting Olivier is zo'n document nu
beschikbaar,
nu het nog maar een half jaar duurt voordat de bewoning van het St. Antoniushuis een feit
zal zijn, gaat de Vereniging Olivier haar taken opnemen. De Vereniging is er voor 'de
leuke dingen'. Gedacht wordt aan het formeren van groepjes die zich gaan bezighouden
met het verhuizen en alle klussen die daarbij komen kijken, met het organiseren van het
openingsfeest, enz. enz.,
over het 12e lid van Olivier zal hopelijk in het volgende mailnieuws kunnen worden
bericht,
Met Moergestel worden de lijntjes uitgelegd om begunstigde partij te zijn bij de volgende
editie van Moergestel fietsdorp.
in het Olivierdeel van het St Antoniushuis zal een defibrillator worden geplaatst. De
familie Priems heeft hierin het voortouw genomen. Wij hopen natuurlijk dat het nooit
nodig zal zijn hem te gebruiken, maar dat als het nodig is, iedereen erg blij zal zijn dat
Olivier deze dienst kan leveren!
de website van Olivier heeft veel belangstelling: 20 bezoekers per dag die ca 10 pagina’s
lezen. Ook nieuwe kandidaten voor Olivier en aan te trekken personeel komen binnen via
onze website. Lang leve de buurvrouw van Annie en Peter!
Tenslotte:
Recente en komende Olivier verjaardagen:
Joris Hermus (16 januari)
Guy Wouters (7 februari)
Cor van den Berk (9 februari)
Jacques Hermus (22 februari)
Christ Priems (22 februari)
Peter van Helvoirt (24 februari)
Hanneke van Esch (26 februari)
Wilhelmien Dirkx (9 maart)
Thijs Stasse (22 maart)
Angelicque Priems (30 maart)
Allemaal alsnog en alvast van harte gefeliciteerd!

Stichting Olivier

KvK:17218509

Rabobank 1334 76 669

2 van 2

