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OLIVIERNIEUWS nr. 43      20 december 2022 
 
 
Hierbij de traditionele kersteditie van onze Olivier-nieuwsbrief. Ook traditiegetrouw is onze 
nieuwjaarswens ontworpen door Carla van Gisbergen, moeder van onze bewoner Tijn Tacken. 
We wensen al onze lezers fijne feestdagen en een heel gelukkig 2023! 
 
 

KERSTSPECIAL 
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OLIVIER IN DE TWEEDE HELFT VAN 2022 
 
 Veel activiteiten 

Met het op de achtergrond raken van corona kan er weer 
veel worden ondernomen. En de mooie zomer en nazomer 
maken dat ook daadwerkelijk mogelijk. 

 
 
 
 
 
Het team organiseert allerlei gezellige avonden: spelletjesavonden, 
filmavonden, borrelavonden, online-bingo, karaoke-avonden… 
 

En ook buiten wordt weer van alles ondernomen, wandelen, golfen, naar het terras in het dorp, lekker 
buiten eten bij Olivier, barbecueën, picknicken… 
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 Koning Bal 

Op 27 juli is oud-voetballer Marcel Meeuwis te gast bij 
Olivier. Hij nodigt de bewoners uit voor een lunch met 
Koningsbalspelletjes in zijn recreatiecentrum in Baarle-
Nassau. Het hierna volgend verslag van begeleider Frank 

laat zien hoe geslaagd dit 
uitje was! 
 
 
 
Een tijdje geleden kregen we van Marcel Meeuwis (Oud Willem-ll speler) 
de uitnodiging om met al onze bewoners bij hem Koningbal te komen 
spelen! Wat een leuke verrassing! Koning Bal is een recreatiecentrum in 
Baarle-Nassau waar Marcel eigenaar van is. Zondag 28 oktober was het 
dan zo ver. De meeste bewoners konden mee, dus sowieso gezelligheid 
gegarandeerd. Bij binnenkomst werden we verrast met lekkere 
worstenbroodjes, lekkernijen en drinken. Aan enthousiaste (en mooie) 
dames werd ook gedacht, die hebben ons flink in de watten gelegd deze 
dag. De heren van Olivier fluisterden dit in mijn oren, dus vandaar dat ik 

(begeleider Frank) het even benoem. 
 
 
We hebben 2 teams gemaakt en 
daarmee erg leuke spelletjes gedaan, 
zoals voetgolf, een hockeyspel, 
midgetgolf, jeu de boules, basketspel en 
nog meer! Daarna nog een 
prijsuitreiking gehad waarbij iedereen 
weer verwend werd met chocolade 
balletjes, en ieder team 1 winnaar. Tijn 
en Guy waren de Koning!!  
We hebben er van genoten en hopen dat hier veel mensen zullen komen, die net zo kunnen genieten 
als wij hebben gedaan.  
 
We bedanken Marcel en collega’s en de deur staat bij Olivier altijd open voor hen!  
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 Vrijwilligersborrel 
Na een paar jaar met corona, is het tijd om de zestien (!) Oliviervrijwilligers weer eens in het zonnetje 
te zetten. Daarom is op 4 november een vrijwilligersborrel georganiseerd door ouders Marianne van 
Esch en Marian Beerens en teamleden Sabrina en Ingrid. De voorbereidingen zijn in goede 
samenwerking voltooid: van het regelen van een presentje, boodschappen doen en natuurlijk ook de 
zorg voor een gezellige uitstraling! 
 
Leroy maakte samen met gastvrouw Marieke overheerlijke 
borrelplanken. Junis, Harm en Tijn hebben onder leiding van 
Patrick de slingers opgehangen. Marjoleine zorgde voor een leuke 
plant en iedereen droeg zijn steentje bij. Er waren veel bewoners 
aanwezig (en de volgende keer plannen we de avond zo in dat de 
Willem 2 supporters er ook bij kunnen zijn ). 
 
Zodra de vrijwilligers binnen kwamen, werden ze meteen bediend 
met een kopje koffie of thee met een lekker plakje cake en/of een 
slagroomsoesje. Door Junis werden ze welkom geheten. 
 
Hermia werd extra in het zonnetje gezet omdat ze 12,5 jaar 
vrijwilligster is bij Olivier. Dit zag ze niet aankomen, maar ze was 
enorm blij met haar beeldje, bloemetje en kaart. Daarna kregen 
alle vrijwilligers hun jaarlijkse bedankje van Jacqueline en 
Hanneke. Iedereen was erg verrast en blij met de cadeaubon. 
 
Iedereen kletste met elkaar, maakte grapjes en we hebben enorm met elkaar gelachen. De hapjes en 
drankjes gingen er goed in, wat zat iedereen lekker te smullen! Harm pakte tegen het eind van de 
avond zijn gitaar erbij voor leuke muziek en er werd zelfs mee gezongen! 
Daarom is het ook niet gek dat de vrijwilligers zoveel complimenten gaven over de lekkere hapjes en 
de gezellige avond. 
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 Pannenkoeken eten in Oisterwijk 
Bewoner Junis en begeleider Bart laten weten:  
We hebben met de bewoners van Olivier en begeleiding 
pannenkoeken gegeten bij Pannenkoekenhuis De Ontdekking in 
Oisterwijk. Dat was ook de laatste keer dat we samen met 
Eveline wat leuks gedaan hadden. Het was erg gezellig en de 
pannenkoeken smaakten iedereen goed. Ondertussen stond er 
voetbal op. Sommigen waren aandachtig aan het meekijken. 
We hadden ook nog een lekker dessert. Daarna zijn we 
langzaam aan weer terug naar Olivier gegaan. 
 
 Sinterklaasviering 

Bewoonster Hanneke laat het volgende optekenen: 
Op vrijdag 2 december hebben de bewoners een gezellige sinterklaasavond 
gehad. In het bewonersoverleg hebben ze besproken hoe de avond eruit zou 
gaan zien. Iedereen zou voor een bepaald bedrag een cadeau kopen wat voor 
allen leuk zou zijn. 
Tijdens de sintavond is er een 
spel gedaan met een 
dobbelsteen waarbij de 
bewoners cadeautjes mochten 
uitkiezen, doorgeven aan hun 
buren of moesten ruilen. 
Uiteindelijk stopte het spel en 
had iedereen 1 cadeau wat hij 
of zij mocht houden. 

Piet Frank had voor iedereen een passend gedicht 
gemaakt. Piet Jolanda had voor heerlijke hapjes gezorgd 
met hulppiet Leroy. Het was een leuke avond. 
 
 Voetbalkijken 

De wereldkampioenschappen voetbal 
zijn Olivier niet ontgaan…  
In de kwartfinale werd het spannend. 
Nederland moest tegen Argentinië 
spelen. Er stond een yoga avond 
gepland, maar deze werd gewijzigd in 
een voetbalavond.  
Het was een gezellige fanatieke avond 
met een verlenging en strafschoppen… 
helaas heeft Nederland het moet 
afleggen bij de strafschoppen. 
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 Kerstdiner 
Begeleider Ingrid laat optekenen:  
Woensdag 14 december 2022 hadden we het kerstdiner. 
Wat een enorme voorbereidingen zijn hiervoor getroffen! 
Gastvrouwen Marieke en Jolanda hebben de hele dag met zijn tweeën 
alles klaargemaakt. 
 
Natuurlijk kon de hulp van de bewoners niet ontbreken. Junis heeft 
bijvoorbeeld de brownies voorbereid, aardappelschilster Jacqueline 
heeft haar uiterste best gedaan en saladechef Leroy liet ook zijn 
kwaliteiten zien. 
Ook maakten veel handen licht werk door de tafels super netjes mee te 

dekken, de papieren servetten werden omgetoverd zodat je een eigen 
besteksetje had en natuurlijk de finishing touch qua aankleding dankzij de 
creativiteit van Conny. 
 
De avond begon en iedereen kreeg een plaatsje aan één van de vier tafels 
en zo kon er volop gekletst worden en was er veel aandacht voor iedereen! 
 
We begonnen met een kipcocktail of garnalen cocktail, daarna een heerlijke 
pompoensoep, wauw wat kunnen die dames koken zeg!  
De recepten moesten zelfs gedeeld worden. 
 
 

 
Het hoofdgerecht viel bij iedereen in de 
smaak, super malse varkenshaas met 
champignonsaus, salade, boontjes 
omhuld met spek, lekkere aardappeltjes 
en stoofperen. “Zo mals heb ik de 
varkenshaas nog niet eerder gehad” aldus 
bewoners. En als toetje hebben we de 
heerlijke brownies gehad, allerlei lekkere 
bonbons of koekjes bij een kopje koffie of 
thee. 
 
Het was super gezellig, wat hebben we heerlijk gegeten! Leuke grapjes en spontane klets was wat 
bewoners er van vonden!  

 
 
Dus op naar een vervolg hiervan in 2023! 
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BEWONERS IN HET NIEUWS 
 
 Vrijwilliger van het jaar 

Junis is eind december verkozen tot Vrijwilliger-Van-Het-Jaar bij Park Stanislaus, het 
verzorgingshuis in Moergestel. 
 
 
Junis werkt bij Park Stanislaus in het Winkeltje en in 
de Brasserie. 
Verder ondersteunt hij de facilitaire dienst. 
 
 

 
 
 Twee Olivier-bewoners zijn 'Kreatief in Kerstsfeer' 

Ook dit jaar is Moergestel een 'kerstdorp'. Een van de activiteiten in het dorp is een expositie in galerie 
De Verdieping, op de eerste etage van Den Boogaard. Aan 'Kreatief in Kerstsfeer' doen twee 
kunstzinnige bewoners van Olivier mee. 
 
Marjoleine exposeert keramisch werk, dat ze in het Moergestelse atelier 
van Ineke van de Loo het licht heeft laten zien. Ook bij zorgatelier Walap 
heeft Marjoleine de afgelopen jaren de kneepjes van het kunstvak geleerd.  
 

Thijs toont het 
schilderij van zijn 
vader Bert, aan wie 
Olivier zoveel te 
danken heeft, samen 
met zijn hond Max. 
Ook de impressie in 
olieverf van zijn 
grootvader exposeert Thijs. In het 
Hilvarenbeekse atelier van Carla, de moeder van 
Tijn, heeft Thijs er het hele jaar op vrijdagen aan 
geschaafd. Ook bij Artenzo, creatieve 
dagbesteding van Amarant, is Thijs al jaren vaste 
klant. 

 
 
Bij de opening waren Thijs, Marjoleine en vrijwilliger 
Karen aanwezig. 
 
'Kreatief in Kerstsfeer' is zaterdag 17 december van 
start gegaan. Van 11 tot 17 uur is de expositie tot en 
met 8 januari te bezoeken in de weekenden, 
inclusief tweede kerstdag.  
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 Guy samen met zijn vader en coach naar de Special Olympics 
World Games in Berlijn! 

Volgend jaar is Berlijn het decor van de Special Olympics World Games en 
Olivier is erbij. 
Guy is namelijk doorgedrongen tot de Nederlandse selectie van G-golfers 
die uitkomen voor Nederland. Hij reist in juni samen met zijn vader Hubert-
Jan naar de Duitse hoofdstad af. Ook zijn coach bij Golfclub Prise d’Eau is 
van de partij. In totaal stappen 56 sporters met een verstandelijke 
beperking op de trein naar Berlijn. 
De club van Guy heeft crowdfunding opgezet. 'De focus moet de komende 
maanden liggen op trainen', staat op gofundme.com te lezen. 
 
BETROKKEN BIJ OLIVIER 
 
 Luc Rongen gaat zijn steentje bijdragen (interview door Tom Tacken) 

 

Het driekoppig bestuur van Olivier heeft er een aspirant-lid bij. Luc Rongen is de 
naam. Partner van Lizet, de zus van Paulien. ,,Schoonbroer dus", lacht de 43-
jarige Tilburger, trotse vader ook van de tweeling Tijn en Robin (14). 
,,Ik wil graag mijn steentje bijdragen, maar het is goed om eerst maar eens mee 
te lopen. Formele verplichtingen horen daar dus nog niet bij." 
 
Het zorglandschap kun je ook niet zonder verkenning betreden, al brengt Luc een 
schat aan theoretische kennis en professionele ervaring mee.  
Opgegroeid in Sittard, wat aan zijn Limburgse tongval nog goed te horen is, 
kwam hij naar Tilburg om bij Fontys een opleiding Personeel & Arbeid te volgen. 
Onlangs heeft hij ook nog een master bestuurskunde afgerond. 
 

Zijn studie bracht hem een baan als loopbaanbegeleider op het Odulphus Lyceum, wat uitmondde in zijn 
huidige functie als conrector. 
Luc ziet een duidelijke parallel met Olivier: ,,Aandacht voor het individu, maar ook voor de groep. Met dat 
laatste, het organisatorische, ben ik nu op mijn werk vooral bezig. Het bestuur van Olivier let ook op het 
collectieve belang." 
 
'Spannend' is het woord dat volgens Luc daar ook bij hoort. ,,Hoe blijft een ouderinitiatief als Olivier 
overeind als de ouders een stap terug moeten doen en opvolgers nodig zijn? Het vraagt veel om alles bij 
te houden aan regelgeving." 
 
Onder andere tijdens vergaderingen van de familieraad heeft Luc ervaren dat er nog altijd een grote 
betrokkenheid van de ouders is. ,,Discussie en af en toe wrijving hoort daar ook bij. Je merkt wel dat 
iedereen hetzelfde doel heeft: wat is goed voor de twaalf bewoners?" 
 
'Eigen regie' hoort daarbij. Luc haalt een mooi voorbeeld aan: ,,In het bestuur kwam de tuinbank ter 
sprake. Die moest weg. Ik vroeg me af: is dat nou wel nodig? Ja, vond het bestuur, want de bewoners 
hadden zelf aangegeven niets met die bank te doen. Dat moet je dan wel serieus nemen." 
 
Dat aan de Raadhuisstraat de sfeer onderling opperbest is, heeft Luc al een paar keer ervaren, bijvoorbeeld 
bij het Olivier Feestje in het afgelopen voorjaar. ,,De bewoners en het zorgteam vormen samen een mooie 
groep." 
 
Tot slot nog een paar feiten. Huisdieren? ,,De katten Gijsje en Kiki." Sporten? ,,Hardlopen en tennissen. Zo 
heb ik Lizet vijfenhalf jaar geleden ook ontmoet: op de tennisbaan." 

http://gofundme.com/


9 

BEWONERS EN TEAM 
 
We starten in deze Oliviernieuws met een nieuwe rubriek, waarin een van onze bewoners in de huid 
van een interviewer kruipt. In deze eerste aflevering antwoordt ons jongste teamlid Bart (18) op vragen 
van Patrick. 
 
 Patrick interviewt Bart 

Patrick: ‘Mijn eerste vraag aan jou is: wat 
vind je zo leuk aan werken bij Olivier?’ 
 
Bart: ‘Het leukste, dat zijn natuurlijk de 
bewoners. Ik ben graag onder de mensen. 
Van alleen zijn houd ik niet. Als ik ’s 
ochtends opsta en ik vertrek naar Olivier, 
dan weet ik dat ik samen met mijn collega’s 
in een gezellige sfeer terecht kom.’ 
 

 
 
Patrick: ‘Dan wil ik weten waarom jij altijd een pet draagt.’ 
 
Bart: ‘Die hoort bij mij. Zonder een pet voel ik me niet fijn. Dat was op 
de basisschool al zo. Ik moest hem toen in de klas nog afzetten van de 
juf, maar gelukkig zijn ze daar later niet moeilijk over gaan doen. Met 
een pet op voel ik me meer mezelf en dan werk ik ook beter. Onder het 

eten doe ik hem wel af. Dat hoort bij de normen en waarden.’ 
 
Patrick: ‘Wat is jouw lievelingsdier?’ 
 
Bart: ‘Oei, daar heb ik nooit zo over nagedacht. Ik denk: een kameleon. Hoe die van kleur kunnen 
veranderen, dat is echt indrukwekkend. Thuis hebben we een hond, die Chopper heet, twee kanaries 
en twee luipaardgekko’s. Dat zijn heel mooie, kleurrijke hagedissen.’ 
 
 
Patrick: ‘Ik ken in Moergestel ook heel veel gekko’s. Maar nu mijn volgende vraag: wat zijn je hobby’s?’ 
 
Bart: ‘Die heb ik een heleboel. Skateboarden. Naar muziek luisteren: reggae, hiphop, house of techno. 
Ik luister niet alleen via Spotify maar ik koop ook vinyl voor op mijn platenspeler. Dan teken ik ook heel 
graag. En ik ontwerp mijn eigen kleding, al heb ik het daar nu een beetje te druk voor.’ 
 
Patrick: ‘Laatste vraag: wat denk je nog te leren bij Olivier?’ 
 
Bart: ‘Dat vind ik een lastige. Bij mijn eerste gesprek hier vroegen ze dat ook al. Weet je, ik laat liever 
dingen op me afkomen dan dat ik mezelf doelen ga stellen. Als ik me lekker relaxt voel, kan ik ook veel 
meer leren. In februari wil ik bij ASVZ wel met een interne opleiding voor PB-er in de 
gehandicaptenzorg beginnen. Dan komt de diepgang zeker.’ 
 
Patrick: ‘Dat waren mijn vragen. Bedankt Bart!’ 
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SAMENSTELLING TEAM 
 
Opnieuw hebben we enkele teamleden moeten laten gaan. Maar gelukkig zijn we erin geslaagd het 
team weer snel compleet te krijgen met enkele enthousiaste nieuwe teamleden. 
 
 Afscheid Lucinda 

In augustus was de laatste werkdag voor PB-er Lucinda. Zij gaat dichter bij huis werken. Op een mooie 
zomeravond nam Lucinda afscheid van Olivier. Ouders, team- en ex-teamleden kwamen op de koffie, 
er waren cadeautjes en Junis hield een afscheidsspeech. 

 
Lucinda zwaaide alle 
bewoners uit met voor 
ieder toepasselijke 
gelukspoppetjes. 
 
 
 
 
 

 
 Afscheid Eveline 

Begin oktober heeft begeleidster Eveline iedereen laten weten dat ook zij een andere werkkring had 
gevonden: Stichting Severinus waar zij vanaf 1 december op diverse dagbestedingsgroepen gaat 
werken. 
 
Op 29 november nam Eveline onder tromgeroffel afscheid.  
‘s Avonds kwamen veel ouders, team- en ex-teamleden 
afscheid nemen. En natuurlijk alle bewoners. 
Het was een geslaagde bijeenkomst met een lach en een 
traan. Terwijl zij geblinddoekt in de gang stond heeft een 
collega een verdieping hoger snippers over haar heen 
gegooid.  

Eveline heeft ons echter wel 
dubbel en dwars teruggepakt. 
Ze had slaapdienst en heeft 
voor veel troep gezorgd een 
dag later. 
Papiersnippers over de grond, in het postlaatje, in de laatjes met de 
slaapspullen, in jaszakken enzovoorts. Verder had ze op heel 
veel plaatsen fotootjes van haarzelf geplakt.  
In kasten, op voedingsmiddelen die in de kasten stonden, in 
de vriezer, op de borden, kopjes ... Je kunt het zo gek niet 
bedenken of er zat een fotootje op. Waarschijnlijk komen we 
over een tijdje nog foto’s van haar tegen.  
Echt hilarisch.  
We denken dat ze tijdens haar laatste nacht niet veel 
heeft geslapen…. De taarten en de practical jokes van 
Eveline zullen gemist worden! En zelf gaf ze ook aan 
Olivier erg te zullen gaan missen.  
Gelukkig zal ze af en toe als invaller nog bij de 
bewoners terugkeren. 
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 Afscheid Koen 
En in december verruilde ook PB-er Koen Olivier voor een geheel andere werkplek: hij 
gaat de bouw in. Van hem werd op dinsdagavond 13 december afscheid genomen. 

 
 
 
Het was een gezellig afscheid, weer met papiersnippers 
maar deze keer niet zo erg als bij Eveline…. 
 
 

 

 Nieuwe teamleden 
In september is Bart het team komen versterken als assistent-begeleider. 
Bart is een enthousiaste jongen die een tijdje wil kijken of het werkveld 
hem zal bevallen. Dat was snel duidelijk! Begin 2023 start Bart zijn PB-
opleiding en hij zal voor zijn stage bij Olivier blijven. 
 
 

Fenna loopt dit studiejaar twee dagen per week 
stage bij Olivier in het tweede jaar van haar opleiding maatschappelijke zorg. 
 
De plek van Eveline wordt op haar eigen verzoek opgevuld door PB-er Mariëlle.  
 
In het begin van het nieuwe jaar zullen drie nieuwe 
teamleden hun intrede doen bij Olivier: Emy, Patricia en 
Katja. We heten hen alvast van harte welkom!! 
 
 

VERVOLG KWALITEITSONDERZOEK 
 
In ons vorige Oliviernieuws hebben we bericht over het 
kwaliteitsonderzoek dat door Dorien Kloosterman (van 
belangenbehartiger Naar-Keuze) is uitgevoerd onder alle 
betrokkenen bij Olivier. Een van de gevolgen die aan dat onderzoek 
is gegeven, is het starten van een teamcoachingstraject, bedoeld om 
de weerbaarheid van het team verder te versterken. Het traject is in 
november gestart.Teamleider en bestuur Stichting beraden zich over 
mogelijkheden om de communicatie tussen team en ouders te 
optimaliseren. 
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BESTUUR EN COMMUNICATIE 
 
 Bijeenkomsten 

Vergaderingen konden in de tweede helft van 2022 gelukkig 
weer zoals vanouds fysiek worden gehouden. Het bestuur van 
de Stichting is in september en november bijeen gekomen, en 
had daarnaast regelmatig tussentijds contact, ook met de 
teamleider. De kwartaalvergaderingen met de manager van 
ASVZ vonden in september en december plaats. Luc Rongen 
heeft als aspirant-bestuurslid aan al deze vergaderingen 
deelgenomen. De Familieraad is samen met broers en zussen 
in november bijeen geweest. Ook het bestuur van de 
Vereniging heeft haar vergaderritme weer opgepakt. 

 
Belangrijke aandachtspunten blijven de werkdruk en belasting 
van het team, personele wisselingen en de impact daarvan op 
bewoners, en onderlinge communicatie. In het overleg met 
ASVZ zijn verder de periodieke kwartaaloverzichten 
besproken en de inzet van teamcoaching als opvolging van de 
aanbevelingen van het kwaliteitsonderzoek van Dorien 
Kloosterman in het voorjaar van 2022. 
 
 

Het bestuur van de Stichting heeft daarnaast gesproken met het bestuur van ouderinitiatief Goed 
Wonen uit Oisterwijk en heeft op verzoek van ASVZ ook een informatief gesprek gehad met een 
delegatie van het bestuur van een ouderinitiatief uit 
Vianen. Wederzijds relevante stukken zijn gedeeld.  
 
In november is in Heeze een bijeenkomst bijgewoond 
over de meest recente regelgeving rondom het PGB en 
over mogelijke toekomstige bestuursstructuren van 
ouderinitiatieven. De druk bezochte bijeenkomst was 
georganiseerd door Dorien Kloosterman. 
 

 
 
 
In oktober heeft het bestuur van de Stichting het hele team op 
een etentje getrakteerd om hen allemaal enorm te bedanken 
voor alle extra inzet tijdens de coronaperiode en de toewijding 
die aan de bewoners is getoond en nog steeds wordt betoond. 
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 PGB Portaal 2.0 
Op 12 oktober is voor Olivier het PGB-Portaal2.0 van start 
gegaan, waarmee alle administratieve processen tussen 
Zorgkantoor VGZ, SVB, Stichting Olivier en budgethouders 
(bewoners of verwanten) online worden afgehandeld. Alle 
voorbereidende administratieve processen zijn tijdig 
afgerond. De eerste ervaringen met het Portaal zijn positief. 
 
 
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. 

mailto:marjanpollemans@vanolivier.nl

