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Hierbij weer een nieuwe Olivier-nieuwsbrief, een nieuwjaarseditie.
We wensen de lezers van deze editie van harte een goed, gezond en gelukkig 2022.
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OPNIEUW… CORONA…
In de vorige editie van ons Oliviernieuws, het zomernummer dat we
half juni 2021 hebben uitgebracht, konden we nog enthousiast en
blij melden dat er steeds minder beperkende maatregelen nodig
waren en dat het gewone leven steeds beter kon worden opgepakt.
De mondkapjes mochten af.
Er werd een Olivierfeestje aangekondigd om het einde van de
coronaperiode te vieren. Dat feestje kwam er ook, op 2 oktober,
tegelijkertijd met het twaalfjarig Olivierbestaan. Maar corona bleek
niet te zijn verdwenen.
In heel Nederland liepen in het najaar de besmettingen pijlsnel op en
ook Olivier ontkwam er niet aan. Nadat we erin waren geslaagd
corona bijna anderhalf jaar buiten de deur te houden, raakten helaas toch enkele teamleden besmet.
De bewoners moesten even in quarantaine en worden getest, maar bleken gelukkig goed beschermd:
alle testen waren negatief.
Maar de schrik zat erin, de mondkapjes kwamen terug en de
basisregels kregen opnieuw nadruk.
Corona is nog niet weg, integendeel. Vlak voor de kerstdagen
is er weer een zware lockdown aangekondigd.
Het team doet zijn uiterste best om corona ver van onze
bewoners te houden. Ouders, vrienden en verwanten
beperken hun bezoek aan bewoners tot de toegestane twee
per dag en de gemeenschappelijke ruimte van Olivier wordt
alleen op uitnodiging bezocht. Op de gangen draagt iedereen
weer een mondkapje.
Binnen ASVZ, die de zorg levert binnen Olivier, houdt een speciale 'regiegroep
coronavirus' zich actief bezig met alles wat gedaan en geregeld moet worden om
de coronabesmettingen zo goed mogelijk buiten de deur te houden. De voorzitter
van deze regiegroep (AVG: arts verstandelijk gehandicapten bij ASVZ) heeft de
boostervaccinatie collectief weten te regelen voor alle bewoners van
ouderinitiatieven waar ASVZ de zorg levert. We danken haar van harte! Inmiddels
hebben alle bewoners op 9 december hun 'boosterprik' gehad.
We blijven ons intussen natuurlijk ook bezighouden met leuke en gezellige
activiteiten.
Verder zijn er in het afgelopen half jaar zijn wat personele veranderingen in
het team geweest en we hebben natuurlijk ook weer vergaderd… zowel
online als fysiek toen dat weer even kon.
In deze nieuwjaarsspecial besteden we er aandacht aan.
Maar eerst willen we iets aangeven over de invloed die de corona-pandemie
heeft op hoe onze bewoners zich voelen.
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CORONA KRIJGT OLIVIER NIET KLEIN
Daar is ie dan: het enige echte Oliviermondkapje. Vlak voor de kerst gaf de
vereniging er eentje cadeau aan alle
bewoners en teamleden. Laten we
hopen dat het snel een souvenir wordt.
Een ludieke herinnering aan een rare en
nare tijd, waarin een virus het hele land
lam legde.
Ondertussen blijft de sfeer in Huize
Olivier tijdens de nieuwste lockdown
opperbest. Als er donderdagavond taart
bij de koffie is omdat Tijn zijn 27e
verjaardag viert, verwoordt Marjoleine
het heel mooi. Wat doen ze als er weer
eens slecht coronanieuws is? 'Dan
negeren wij dat', lacht Marjoleine haar
tanden bloot.
Terwijl rolstoelers als Marjoleine toch extra nadeel ondervinden van de beperkingen. 'Paardrijden en
zwemmen mag ook niet meer. Maar dat heb ik nu net nodig om in beweging te blijven. Alles zit vast
bij me.'
Guy bekijkt het zo: 'Ik ga van het positieve uit. Ik mag buiten sporten en binnen twee gasten ontvangen.
En de supermarkt is tot acht uur open. Mooi toch?'
Het verschil met de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 is ook groot. Toen mocht niemand naar
binnen, zelfs de ouders niet. En dat deed zeer. Het isolement was voor veel bewoners gewoon niet te
bevatten. Dat drukte de stemming dus ook.
Olivier lijkt deze keer niet uit het veld te zijn geslagen. Marjoleine maken ze sowieso niks meer wijs:
'Het virus is gekomen en het gaat niet meer weg.'
Harm is ook op zijn hoede als hij de premier hoort zeggen dat deze lockdown tot 14 januari duurt.
'Geloof het zelf! Rutte draait er toch steeds omheen. Wat ze nu ook weer hebben gepresteerd met die
huisartsen die niet mogen boosteren.'
Leroy wil even gezegd hebben dat hij er 'helemaal klaar' mee is. En ook Tijn kan al die persconferenties
missen als kiespijn.
Dat Patrick opnieuw niet naar de thuiswedstrijden van Willem II kan, is misschien ook niet zo erg. Ze
verliezen toch alles op het moment. Patrick voelde zich in het stadion sowieso niet op z'n gemak: 'Je
blijft toch bang voor besmettingen.'
In het eerste coronajaar maakte Patrick honderd quarantainevlogs, die hij via Facebook verspreidde.
Prachtige prestatie, maar het was mooi genoeg geweest: 'Ik moest elke keer weer iets nieuws zien te
verzinnen.'
Natuurlijk baalt ook Patrick van alle maatregelen. 'Maar weet je wat ik het allerergste vind? Dat ik mijn
eigen mama niet eens mag knuffelen.'
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OLIVIER IN DE TWEEDE HELFT VAN 2021
Zomerpret

Eind juni kunnen we weer gezellig op een terras zitten.
Met de versiering van het Oranje-elftal nog intact, laten
de bewoners van Olivier zich de drankjes goed smaken!

Er
worden
verkleedfeestjes
georganiseerd
(zomercarnaval?),
waarbij we ons afvragen wie er het
meeste plezier hebben: onze
bewoners of onze teamleden?

Als het mooi zomerweer is trekken we er ook op uit, de natuur in. Dat
is maar een paar stappen buiten de deur! De Reusel loopt langs de
voortuin en de Oisterwijkse bossen en vennen zijn om de hoek.
Sportieve uitjes zijn ook gewild,
voor
muzikaal
plezier
staat
Harm garant.

En de kermis wordt natuurlijk ook bezocht.
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Chez Olivier

Als we onze bewoners mogen geloven – en waarom niet? – is het heerlijk eten bij Olivier. Elke dag
zetten de gastvrouwen binnen het team een stevige en gezonde maaltijd op tafel. Geen opgewarmde
prak of ontdooide diepvriesproducten!
Maar we hebben ook gastkoks uit de kring van
ouders, broers en zussen. Als die op een zondag
aantreden, verandert de woonkamer in Restaurant
Chez Olivier. Dat is Frans voor: ‘Bij Olivier’. Eigenlijk
moet je dus zeggen ‘Sjee Olivjee’.

Het koksmes snijdt aan twee kanten. Vooral in
de weekeinden is het fijn als het team ontlast
wordt. Maar gezellig is het ook om samen te
koken én te dineren.

Op de derde zondag in november goot het af en toe buiten, maar spetterde het binnen in de pannen.
Heike, zus van Junis, en Lizet, zus van Paulien,
hadden de koksmuts thuisgelaten, maar ze
bonden het mondkapje wel om voordat ze
zich zetten aan een heerlijke pasta met
vegagehakt en salade.
Voor de recensie tekent Jacqueline op de
foto. De duim omhoog betekent dat Chez
Olivier zo langzamerhand voor een ster in
aanmerking komt.

Wie mee wil gaan delen in dat
culinair succes, is van harte welkom!
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Sinterklaas en Kerstmis

Als altijd viert Olivier ook Sinterklaas. Dit jaar met een puzzelspeurtocht binnen en buiten het gebouw.
En uiteraard met lekkere hapjes.

Kerstmis werd traditioneel gevierd met een diner.
Dit keer extra luxueus vanwege het afscheid dat de groep
bewoners tegelijkertijd van gastvrouw Elly nam.

Voorafgaand aan kerstmis werden, ook al traditiegetrouw, mooie
kerststukjes gemaakt met hulp van Wilhelmien, de moeder van Ingrid.
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SAMENSTELLING TEAM
Powervrouw Elly verlaat Olivier (niet echt)

Het jaar 2021 eindigt met een snik. Elly, gastvrouw van het allereerste uur, gaat ons verlaten. Maar nu
het goede nieuws: Elly blijft als vrijwilliger in touw. 'Want ik kan Olivier niet missen.'
Haar collega's zwaaiden Elly uit met een fotoalbum,
gevuld met prachtige momenten uit de voorbije 12
jaar. Dagje Efteling, carnavallen, pakjesavond en
natuurlijk de jubileumreisjes naar de Holzheimer
Hütte (5-jarig bestaan) en Epen (10-jarig bestaan).
Achterop het album staat deze tekst: 'Bedankt
POWERVROUW'. Dan mag Elly klein van stuk zijn, er
zit inderdaad heel veel pit in de Oisterwijkse.
Maar dat kan ze goed verklaren: 'Ik ben elke dag
zingend op mijn fietsje naar het werk gegaan. Een
huiskamer als je werkplek: wie wil dat nou niet? En 's zomers koffie op je eigen terras aan de Reusel.'
Nu Elly het team gaat verlaten, is er niemand meer uit de beginperiode werkzaam bij Olivier. Op de
eerste bladzijde van het fotoalbum staat een foto van het team uit die eerste tijd. Marian, Gien,
Miranda, Hans, Jenny, Annet, Judith, Elly zelf, Paulien, Tilly, Wendy, Ilona, Marlon, Mijke en
teamleidster Mémelle - ze hebben allemaal een mooie tijd bij Olivier afgesloten.
'Ik mag zeggen dat er altijd veel saamhorigheid binnen het team is geweest. Je staat met z'n allen toch
voor hetzelfde doel: PB'ers, (assistent) begeleiders, gastvrouwen en huishoudelijk medewerkers.'
De laatste jaren is er wel veel verloop geweest. Het was ook even wennen na het vertrek van Mémelle.
Corona trok bovendien een zware wissel op bewoners en personeel. 'Maar er staat nu weer een prima
team. Het loopt geolied.'
Elly herinnert zich nog goed de eerste tijd. Hoe
spannend het allemaal was, vooral voor de bewoners
van wie de meesten altijd thuis hadden gewoond. De
gastvrouwen - Elly, Marian, Jenny en Annet - moesten
in de keuken ook hun draai gaan vinden. 'Het zijn
allemaal goede eters hoor. Maar de een is de Hollandse
pot gewend en de ander is vegetarisch. De een is zo
klaar, de ander neemt zijn tijd voor de maaltijd. En je
moet heel goed op allergieën letten. Allerlei lijstjes dus.'
Natuurlijk was het niet altijd hosanna. Absoluut dieptepunt was het plotseling overlijden van Joris,
uitgerekend op de dag dat een teamuitje op het programma stond. Het heeft ook op Elly diepe indruk
gemaakt.
Alle jaren overziend, overheerst het goede gevoel bij Elly: 'ASZV is een prima werkgever. En Olivier is
een geweldige woongroep. Ondanks alle verschillen tussen de bewoners is er een heel sterk
groepsgevoel. Dat is prachtig om te zien.'
Kregen de collega's van Elly de Bes ook nog een afscheidscadeautje van haar? Uiteraard! Een heerlijke
fles wijn met dit speciale etiket: 'Elly de Bessenwijn.'
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Afscheid andere teamleden

Behalve de pensioengerechtigde Elly namen nog een paar teamleden afscheid van Olivier. Enkele
stagiaires en een leerling PB-er hadden er na een jaar hun tijd bij Olivier op zitten.
Ook van hen is met een feestje afscheid genomen.
Stagiaire Elle vertrok in juli en ook van
begeleider Nikita en leerling-PB-er Rowan is
na de zomer afscheid genomen.
Zij vervolgen hun loopbaan elders.

Ze worden allemaal natuurlijk enorm bedankt voor hun inzet voor Olivier. Ook Rowan en Nikita blijven
als vrijwilliger actief. Daar zijn we heel blij mee!

Nieuwe teamleden

Gelukkig kunnen we ook weer nieuwe teamleden verwelkomen. Al een paar maanden geleden is
Henriette Olivier komen versterken als huishoudelijk medewerker. Per 1 oktober is Koen begonnen als
PB-er en per 1 december Marieke als gastvrouw en opvolgster van Elly.
Vlak voor de kerst is een nieuwe verdeling van bewoners over de PB-ers gemaakt na een
gespreksronde van teamleider Jolanda met alle bewoners. Ze stellen zich hierna voor.
Hoi allemaal,
Ik ben Henriette,
Jullie mogen me ook Jet of Jetje noemen om het makkelijk te houden.
Ik werk sinds 4 mei bij Olivier in de huishoudelijke dienst.
Ik ben 64 jaar jong en gelukkig getrouwd en heb 2 kinderen en een
kleinkind.
Voorheen heb ik altijd gewerkt in de catering, dus het is wel even
wennen voor mij. Maar ik werk met plezier en vind het leuk om met
alle bewoners en personeel contact te hebben.
Hopelijk komen we elkaar nog eens tegen bij Olivier!
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Hoi allemaal,
Ik ben Koen, 35 jaar en ik werk nu 13 jaar in de zorg. Ik ben al deze jaren actief geweest op de
intensieve sector binnen ASVZ. Het grote verschil zit
hem in de begeleidingsstijl van de bewoners. Waar
ik een sturende begeleiding stijl gewend ben is op
Olivier een ruimte gevende en uitnodigende manier
gewenst. Ik werk er nu een week of 6 en het begint
me steeds meer te bevallen. Er hangt hier een goede
sfeer en ik begin er lekker in te rollen. Buiten mijn
werk ben ik een vader van een tweeling van 1,5 jaar.
Deze mannekes houden me lekker bezig en nemen
het grootste deel van mijn tijd in beslag. Wanneer ik
tijd over heb ga ik graag sporten. Ik mountainbike en
squash graag en daarnaast ben ik vaak in de
sportschool te vinden. Ter ontspanning drink ik graag een biertje met mijn vrienden, als het even
kan aan de waterkant met hengel erbij. Verder ik zit bij een carnavalsvereniging en ieder jaar
bouwen wij een carnavalswagen. Ik heb van de bewoners al begrepen dat zij ook graag met carnaval
bezig zijn dus dat is mooi om te horen.
Groetjes Koen
Hallo allemaal,
Ik ben Marieke van Keulen, 52 jaar en woonachtig in Oisterwijk.
1 december ben ik met veel plezier begonnen als gastvrouw bij
Olivier.
Na een lange financieel-administratieve carrière, ben ik in 2017
geswitcht naar de sociale sector.
Daarin heb ik 4 jaar gewerkt met nieuwkomers en eind 2020 ben
ik begonnen als gastvrouw in de zorg.
Ik ben heel hartelijk ontvangen door de bewoners en
medewerkers van Olivier en heb het nu al erg naar mijn zin.
Vriendelijke groet, Marieke van Keulen

TWAALF JAAR OLIVIER: FEEST!
Op 2 oktober hebben we een met een feestje het 12-jarig bestaan van Olivier gevierd.
Hieronder het Olivierteam tijdens het feestje: wie goed kijkt mist onze twee mannen… Koen was bij
het maken van de foto nog net niet begonnen, en Frank was halsoverkop van het feestje vertrokken
met een goede reden: hij werd vader!
Het feestje had een sportieve vorm. Bewoners, zussen, broers, ouders en begeleiding werden te voet
of te fiets op een puzzeltocht door de Moergestelse dreven gestuurd. In groepen verdeeld, elk met
een vraag- en opdrachtenlijst.
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De weergoden waren ons gunstig gezind, jong en ouder konden 15-22 km fietsen en als afsluiting was
er een BBQ georganiseerd.

Al met al een zeer geslaagd Olivierders feest met een grote opkomst van bewoners, teamleden, ouders
en heel veel broers en zussen met neefjes en nichtjes.
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BESTUUR EN COMMUNICATIE
Vergaderingen

Het overlegcircuit van Olivier kon in de tweede helft van 2021 eventjes de digitale vorm loslaten, maar
inmiddels wordt vrijwel alle overleg weer online gevoerd.
Het bestuur van de Stichting heeft in
september en november vergaderd, en
heeft daarnaast regelmatig tussentijds
contact, ook met de teamleider. De
kwartaalvergaderingen met de manager
van ASVZ vonden in oktober en december
plaats. De Familieraad is samen met
broers en zussen digitaal in november
bijeengekomen.
Belangrijkste aandachtspunten blijven natuurlijk de omgang met en de impact van de coronacrisis op
bewoners, team en ouders. En met de komst van Henriette, Koen en Marieke is het team weer
helemaal compleet.

Driehoekskunde

Olivier wil voor alle betrokkenen zo helder mogelijk krijgen wat een ouderinitiatief inhoudt, wat het
werken in een ouderinitiatief betekent en wat de meerwaarde van een ouderinitiatief is ten opzichte
van reguliere woongroepen in een instelling. Het team en het bestuur van de Stichting hebben daar al
verschillende bijeenkomsten aan gewijd. Chiel Egberts is
ingeschakeld om met het team de fijne kneepjes te
bespreken van de door hem ontwikkelde
'Driehoekskunde'. Na een online bijeenkomst in het
voorjaar over de theorie achter dit begrip, heeft het team
in oktober een 'life' bijeenkomst met Chiel gehad, waarin meer concreet kon worden gemaakt hoe
deze driehoekskunde in de praktijk werkt. De bijeenkomsten worden in het nieuwe jaar vervolgd.

Stuurgroep Toekomst

De via de Stuurgroep Toekomst ingestelde projecten waarin in
werk- en themagroepen door teamleden, ouders en broers en
zussen wordt samengewerkt, zijn verder uitgewerkt:
− De Werkgroep wet- en regelgeving in de zorg heeft een
online bijeenkomst gehad waarin alle wetten en regels
die voor Olivier van toepassing zijn, zijn doorgenomen.
Het overzicht van wetten, regels en instituties waar we
mee te maken hebben, dat voor de online bijeenkomst
in juni is opgesteld, is gedeeld met andere
ouderinitiatieven.
− Themagroep Individueel Plan: twee Persoonlijk
Begeleiders van Olivier hebben in enkele onlinebijeenkomsten de broers en zussen van Olivier
ingewerkt in doel, betekenis en werkwijze van het Individueel Plan dat de leidraad vormt voor
de begeleiding en zorg van elke bewoner. Vervolg is dat een aantal broers en zussen
daadwerkelijk de IP-bespreking van hun eigen broer of zus gaat bijwonen.
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−

2022 zal door Dorien
Kloosterman in het kader van
Zorgkaart
Nederland
een
kwaliteitsonderzoek
worden
uitgevoerd bij bewoners, ouders
en team van Olivier.

Begin

WORDT VRIEND-VAN-OLIVIER!
De 'Vrienden-Van-Olivier' zijn opgericht onder auspiciën van onze
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.
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