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Olivier bestaat een jaar… 
 
Op 2 oktober 2009 opende Olivier haar deuren en 
betrokken de twaalf bewoners hun appartementen. Het 
team dat voor de zorg en ondersteuning zou gaan zorgen, 
stond al even eerder in de startblokken. Inmiddels bestaat 
Olivier nu dus een jaar. En op alle fronten is er heel wat 
gebeurd! Na de grandioze openingsfestiviteiten in 
november 2009 (wie vergeet ooit de zingende 
burgemeester?) is Olivier echt gestart.  
 
De doelstellingen van Olivier zijn verankerd in onze visie: 
'Olivier moet een huis zijn waar de jongeren met plezier wonen en waar de zorgverleners graag 
werken. Een huis waar niet alleen de bewoners, ouders en begeleiding trots op zijn, maar waarmee 
ook de dorpsgemeenschap zich verbonden voelt. Warmte, sociale interactie en betrokkenheid 
zonder betutteling zijn de pijlers waarop zorg en begeleiding steunen. In onze visie vormt dat de 
basis voor fysiek en emotioneel welzijn, persoonlijke relaties, meedoen aan de maatschappij, recht 
op privacy en eigen regie. De begeleiding vindt plaats door een klein, vast team van betrokken en 
zich verantwoordelijk  voelende medewerkers onder leiding van een meewerkende teamleider.'  
(Uit: visie Olivier; zie ook onze website: www.oliviermoergestel.nl). 
 

 
Één jaar geleden: ouders en bewoners bij de opening van Olivier 

 
Hoe hebben we onze doelstellingen in het eerste jaar van het bestaan van Olivier waargemaakt? 
Hoe tevreden mogen we zijn? 
Hierna een greep uit de verschillende activiteiten die hebben plaats gevonden. 
 
Uitstapjes en andere activiteiten sinds 1 januari 2010 

 21 januari: koffiebezoek van de senioren uit het Antoniushuis. 
 14 februari: Carnaval in Moergestel en Olivier doet mee… 
 18 februari: koffiebezoek van deelnemers van het RIBW. 
 28 maart: wandeling onder begeleiding van het IVN met de bewoners, ouders en 

bekenden uit Moergestel in de Oisterwijkse bossen. Na afloop geniet iedereen bij Olivier 
van soep en broodjes van restaurant 'Ons Behaeghen'. 

 11 april: buurtfeest Raadhuisstraat met kraampjes in Den Boogaerd: 'Buurt rondom de 
toren', en 's avonds feest. 

http://www.oliviermoergestel.nl/


 14 april: Paulien bereidt met veel liefde en plezier een High Tea voor alle 
Olivierbewoners. 

 24 april: het G-team van Nevelo met veel Olivier voetballers wordt kampioen. Veel 
supporters zijn getooid in Oliviershirts! 

 15 mei: bingo van Olivier met de senioren in het Antoniushuis.  
 29 mei:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1, 2, 3 en 4 juni: Olivierbewoners, ouders en 

vrijwilligers lopen de avondvierdaagse in 
Moergestel. Ook helpt Olivier de organisatie 
van het festijn en velen dragen het Olivier-T-
shirt. 

 16 juni: bezoek van de bewoners van Olivier 
met  Leny aan de openbare bibliotheek in 
Moergestel. 

 27 juni: na drie weken Moergestel fietsdorp 
treedt op de slotmiddag de zanger Jerry op 
gesponsord door Peter de Laat. 

 7 juli: Olivierbewoners gaan graag op 
excursie. Ilona organiseert daarom een 
bezoek aan de nachtwacht bij Vincentius in 
Udenhout die een aantal bewoners van Olivier 's nachts uitluistert. 

 op een warme dag in juli gaat een aantal teamleden met bewoners op stap naar de 
Tilburgse kermis. 

 21 augustus: Christ 
organiseert met Hubert-
Jan een cabrio-tour door 
het Brabantse land. Na 
afloop een zomerse 

gemeenschappelijke 
maaltijd op het terras van 
Olivier.  

 
 
 

Avondvierdaagse Moergestel:  
 Olivier op de Via Gladiola  

 

alle bewoners van het Antoniushuis gaan midgetgolfen in Spoordonk met 
na afloop een barbecue op het terras van Olivier 



 
 

 31 augustus: Tilly, een van de leden van het begeleidingsteam, wordt 50 jaar. Een en 
ander wordt gevierd met taart, Sarah, mailtjes, slingers, bloemstuk van Ingrid, zoenen, 
gelukwensen enz. 

 19 september:  
 

De jaarlijkse Olivierfamiliedag gaat 
naar Den Bosch, waar een lunch, een 
stadsrondwandeling in twee groepen 
en een bezoek aan een plaatselijke 
bierbrouwer inclusief proeverij op het 
programma staat; 's avonds pizza met 
een echte pizzabakker bij Olivier. Een 
bijzonder geslaagde dag waarbij 
Hubert-Jan en Christ tekenden voor de 
perfecte organisatie! 
 

 24 tot 27 september: 
 

Bewoners van Olivier bezoeken de Efteling 
en verblijven op het park. Het verblijf wordt 
gesponsord door elektrotechnisch bureau 
Hoppenbrouwers, het bedrijf waar Ad van 
Esch werkt. Marianne van Esch en Mémelle 
zijn al weken tevoren bezig met de 
organisatie: wie gaat wanneer, wie slaapt 
wanneer, wat moet er mee, wie blijft bij de 
achterblijvers, wie gaat er mee als 
begeleider… 

 
 
 
Het wordt een zeer geslaagd gebeuren waarbij 
grenzen worden verlegd (een groot deel van de 
dames kan maar geen genoeg krijgen van de 
achtbaan!), lekker samen wordt gegeten 
(zaterdag eten er 18 Olivierianen in het huisje-
voor-acht-personen) en verder zoveel mogelijk 
attracties worden bezocht. 
 
 
 1 oktober 2010: Olivier-voetbalteam wint de sportiviteitsprijs bij het voetbaltoernooi 

waarmee het Kwartiermakersfestival Midden-Brabant in Oisterwijk van start gaat. De 
prijs: bezoek aan de voetbalwedstrijd Willem II-FC Twente op 27 oktober 2010. 

 2 oktober: Olivier 1 jaar! Leny vindt (terecht) dat dat bescheiden gevierd mag worden en 
zet voor iedereen koffie met gebak klaar op Olivier. Tevoren zorgt ze voor een koud en 
warm buffet voor alle bewoners! 



 
Inzet van vrijwilligers voor Olivier 

 we zijn erg blij met de inzet van de vrijwilligers uit Moergestel. Door de werkgroep Zorg 
is een aantal taken voor vrijwilligers geformuleerd, zoals (leren) strijken, wandelen of 
zwemmen met individuele bewoners, koken op zondag als de gastvrouwen er niet zijn, 
helpen bij het vervoer naar sportieve of hobby of andere activiteiten, enz., enz. 

 inmiddels is een aantal vrijwilligers actief: Berend de 
Haan (tandarts bij het Medisch Centrum) kookt een 
aantal zondagen; Hermia Poirters doet spelletjes en 
strijkt voor een aantal bewoners; Lies Mols onderneemt 
diverse activiteiten met verschillende individuele 
bewoners, zoals strijken met Hanneke, koken met 
Patrick, koken en strijken met Leroy, lopen en fietsen 
met Marjoleine;  

 
 
 
 
 
 
 

Riet Schellekens, een van de 
senioren-bewoners van het 
Antoniushuis, maakt bloemstukken 
en doet mee aan andere activiteiten, 
maar is nu vanwege een knie-
operatie even uit de running; Marij 
van Spaandonk zal het 
vrijwilligersgroepje binnenkort 

komen aanvullen en gaat diverse activiteiten ondernemen. En dan hebben we een aantal 
vrijwilligers die de bewoners zelf op individuele basis ondersteunen, nog niet genoemd! 

 28 september is er een informele ontmoetingsborrel bij de Twern in Oisterwijk waar 
Wilhelmien samen met Lies aan deelneemt. 

 

 

We zijn nog op zoek naar diverse vrijwilligers zoals: 
- Vrijwilligers die mee willen helpen met koken. In de algemene ruimte maar ook een individuele bewoner meehelpen met koken op 

zijn/haar appartement. 
- Vrijwilligers die graag mee gaan zwemmen met enkele bewoners. 
- Vrijwilligers die van wandeltochten, zelfs lange wandeltochten houden. 
- Een vrijwilliger die een bewoner wil begeleiden naar het boogschieten. Men kan zelf ook meedoen. 
- Vrijwilligers die voor vervoer kunnen zorgen. 
- Vrijwilligers die willen ondersteunen bij diverse activiteiten. 
 

De advertentie voor de werving van vrijwilligers voor Olivier: we zoeken nog steeds 
vrijwilligers! 

Berend kookt 



 
Aanloopperikelen 

 het begeleidingsteam is nog niet helemaal op volle sterkte. Er wordt door Mémelle en de 
werkgroep Zorg hard aan gewerkt om de vacature op te vullen om onder meer de 
weekend-diensten beter te kunnen invullen. 

 na een lang traject van overleg met de gemeente worden de Wmo-voorzieningen van 
Patrick en Marjoleine op een constructieve en plezierige manier toegewezen/afgerond. 

 de penningmeester komt allerlei kinderziekten op het spoor: afrekening WKO, een te 
zware groep elektriciteit in de gemeenschappelijke ruimte, onbegrijpelijk hoge 
telefoonrekeningen vanuit de lift, uitsplitsen van de telefoonkosten van de bewoners. 
Oplossingen zijn en worden gezocht. 

 de werkgroep Zorg komt allerlei onduidelijkheden in de beschikkingen van het 
Zorgkantoor tegen. Het is daarom belangrijk, dat de ouders nieuwe gegevens meteen 
doorgeven aan de werkgroep. De financiële impact kan behoorlijk groot zijn! 

 
Verkoop van bier en wijn 

 Wilhelmien en Ton Dirkx hebben de wijnleverantie overgenomen van Wim en Leny. 
Voortaan kan iedereen bij hen dus de Olivierwijn bestellen en ophalen: tel: 013-
5132632; email: tenwdirkx@hotmail.com. 

 de Olibier-voorraad wordt beheerd door Annie en Peter van Helvoirt: tel: 013-5133373; 
email: peter-50@live.nl. 

 
Informatie van Olivier aan anderen 

 er hebben diverse bezoekjes plaatsgevonden van andere initiatieven en zorgverleners. 
Zonder uitzondering is men onder de indruk van het reilen en zeilen bij Olivier. 
Sommigen zijn zelfs jaloers… 

 10 april: ouderinitiatief 'Onze Horizon' in oprichting uit Tilburg is te gast bij Olivier. 
Onderwerpen: hoe ziet het er uit, waar kunnen we van leren en waar begin je. 

 1 september: bezoek van een aantal medewerkers van Thebe Goirle. Zij willen onze 
ervaringen horen over hoe je samen met bewoners de maaltijden klaar maakt en welke 
inrichting en sfeer daarvoor nodig zijn. Onze gastvrouwen, Elly, Jenny en Marian, hebben 
daar intussen ruime ervaring mee opgedaan…zij zorgen ervoor dat er elke avond een 
lekkere maaltijd wordt opgediend en dat iedereen zijn verhaal kwijt kan. 

 13 september: bezoek aan ouderinitiatief 'Goed Wonen' in Oisterwijk: dit initiatief 
bevindt zich in de fase waarin Olivier twee-en-een-half jaar geleden verkeerde en is zeer 
geïnteresseerd in onze ervaringen. Aanpak en opzet worden besproken en informatie 
wordt gedeeld. Verdere afspraken voor hulp en ondersteuning worden gemaakt. 

 
Integratie met de omgeving 

 3 juni: het Gilde van Hilvarenbeek onder leiding van Leo Lamers bezoekt Olivier als 
voorbeeld van functionele herbestemming van kloosters in Brabant. 

 1 september: de Vereniging Olivier dient ook namens het RIBW Midden Brabant en 
Thebe, kern Moergestel, een projectplan in ('Sneeuwbal') bij het Streekhuis Kempenland 
om gezamenlijk een aantal deelprojecten te kunnen starten. Doel van deze deelprojecten 
is mensen met een beperking en senioren met een zorgvraag het makkelijker te maken 
in Moergestel volwaardig te kunnen blijven functioneren. Een betere vervoersfaciliteit 
scoort hoog. 

 9 september: met een 'sponsordeskundige' van ASVZ worden de mogelijkheden 
besproken om het vrijetijdsvervoer van Olivier te optimaliseren ('het busje'). Als zo'n 
busje er komt (en de vooruitzichten zijn goed!), dan kan dat ook worden ingezet voor het 
vervoer van anderen dan Olivier die in Moergestel zijn aangewezen op 
vervoersondersteuning. 

mailto:tenwdirkx@hotmail.com
mailto:peter-50@live.nl


 
Voorbeelden van ouderinzet 

 Wilhelmien en Marianne van Esch hebben al een aantal vrijwilligers uit het dorp voor 
Olivier aangetrokken (zie hierboven). Zij doen dat samen met Judith van het zorgteam. 

 inmiddels kookt maandelijks een ouderpaar op zondag voor de bewoners. De bewoners 
helpen dan enthousiast mee. De 
maaltijd kan van alles zijn: 
worstenbroodjes met soep, 
barbecue, Hollandse hutspot, 
biefstuk met frieten, maar ook 
andere culinaire fantasieën. Op 
17 juni (finale WK voetbal) was 
er een heuse Oranjemaaltijd. We 
hebben de overwinning er 
helaas niet mee afgedwongen. 

 
 
 
 

 er was in het voorjaar een spontane barbecue bij 
de fam. van Helvoirt en Olivier had even een 
ander adres. 

 Jacques en Adriënne hebben voor een tennistafel 
gezorgd. 

 Cor, Ton en Ad van Esch zorgen er twee keer per 
jaar voor dat iedere bewoner weer door de 
ruiten kan kijken. Cor is daarbij geveltoerist en 
Ad toont zijn kunsten als slangenmens. 

 Christ voert de boekhouding van de Stichting en 
de Vereniging nauwgezet uit en zit iedereen 

achter de vodden om hierin de puntjes op de i te zetten.  
 Ad van Esch, Cor en Jaap lossen alle problemen bij Olivier van elektra, telefonie tot en 

met internet en nog veel meer op. 
 Ton heeft groene vingers en gaat daarmee samen met Jaap, Guy en Marjoleine de nieuwe 

plantenbakken te lijf. 
 de bergruimten zijn opnieuw ingericht door Annie en Marlies. 

 
 
En wist u dat ondertussen… 

 Guy regelmatig erg behendig met de rolstoel van Marjoleine door de gangen sjeest, 
 het been van Harm weer goed hersteld is, 
 Jacqueline enkele operaties in Utrecht moest ondergaan en een kanjer van een meid is, 
 Danique onlangs aan Bert heeft uitgelegd dat een echte kerel goed kan dansen. Paulien 

voegde daaraan toe dat een echte kerel ook tattoes op de (ongetwijfeld harige) armen 
heeft en motor rijdt. Over de combinatie van beide beelden volgt later een discussie… 
Bert heeft even tijd nodig zijn zelfbeeld weer een plekje te geven, 

 het recept 'krokodillenpoep' van Thijs toch wel erg lekker is, 
 Marlon zich inzet om namens het team de activiteiten mee te organiseren, 
 Wendy en Miranda goed scoorden bij de intensieve schoonmaakcontrole die ASVZ heeft 

gehouden. 
 En natuurlijk wist u ( al zegt ze het niet zelf ) dat alle nieuwsbrieven, dus ook deze, door 

Marjan opgesteld worden ….. 



Tot slot 
Wij konden en kunnen als ouders dit project niet alleen voor elkaar krijgen.  
Op de website van Olivier vindt u naast allerlei wetenswaardigheden over Olivier ook een 
overzicht van onze sponsoren: zie www.OlivierMoergestel.nl 
 
Om contact met ons te krijgen kunt u een e-mail sturen naar: Olivier@OlivierMoergestel.nl. Wij 
zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. 
 
De onderstaande bijlage wil een (niet eens volledig) overzicht geven van de organisatie en 
betrokkenen van Olivier. Uit het overzicht blijkt duidelijk dat het ouderinitiatief Olivier 
overgegaan is in een oudercollectief: ieder draagt zijn eigen steentje bij!  
 
 
 

 

 
De inrichting van het Antoniushuis is gedeeltelijk gerealiseerd met  

financiële steun van de provincie Noord Brabant en van 
het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. 

Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan een vitaal,  
mooi en schoon Brabants platteland. 

 

 

 

  

 

 
BIJLAGE 

 
 
Wie is wie in de Olivierorganisatie 
 
Bewoners Ouders, tevens Raad van Belanghebbenden 
Ingrid Dirkx 
Hanneke van Esch 
Paulien Gruijters 
Leroy van Helvoirt 
Joris Hermus 
Danique de Laat 
Patrick van der Plas 
Jacqueline Priems 
Harm de Ruiter 
Thijs Stasse 
Marjoleine Touw 
Guy Wouters 

Ton en Wilhelmien Dirkx 
Ad en Marianne van Esch 
Ad Gruijters en Marjan Pollemans 
Peter en Annie van Helvoirt 
Jacques en Adriënne Hermus 
Peter de Laat en Marlies van der Aa 
Marian Beerens, Cor van den Berk 
Christ en Angelicque Priems 
Wim en Leny de Ruiter 
Bert en Marianne Stasse 
Jaap en Els Touw 
Hubert-Jan Wouters en Marjo Boumans 

Teamleden ASVZ Overige betrokkenen van ASVZ 
Mémelle Lemmens, teamleider 
Marlon van den Berg, persoonlijk begeleider 
Marian Bergmans, gastvrouw 
Elly de Bes, gastvrouw 
Wendy Broers, huishoudelijk medewerker 
Mijke Hensbroek, begeleider 
Ilona van der Heijden, persoonlijk begeleider 
Tilly van der Mee, persoonlijk begeleider 
Jenny van Rijsbergen, gastvrouw 
Miranda van der Schoot, huishoudelijk medewerker 
Judith van Woensel, assistent begeleider 

Nico van den Berg, manager 
Nicole Gelderblom, orthopedagoog 
Oproepkrachten 
Patricia van Aarden 
Inge Bemelen 
Eva van den Brand 
Kim Didden 
Ingrid van de Roer 
Anjo den Teuling 

 



 

Wie doet wat in de Stichting en de Vereniging Olivier 
 
Stichting Olivier 
Bestuur: 
Bert Stasse, voorzitter, contactpersoon Beheer 
Wim de Ruiter, penningmeester 
Marjan Pollemans, secretaris, contactpersoon Zorg 

Belangrijkste taken: 
 zorg dragen voor de zakelijke belangen van 

Olivier ten aanzien van (de financiering van) 
zorg en wonen, gericht op de toekomst- 
bestendigheid en continuïteit van Olivier 

 aansturing en evaluatie activiteiten Stichting 
 overleg met Raad van Belanghebbenden 
 vaststellen contracten 
 formele externe contacten, waaronder 

regelmatig overleg met zorgverlener ASVZ en 
teamleider, overleg met gemeente, etc 

Werkgroep Beheer: 
Ad Gruijters, voorzitter 
Marlies van der Aa 
Cor van den Berk 
Ton Dirkx 
Ad van Esch 
Peter van Helvoirt 
Jacques Hermus 
Jaap Touw 

Belangrijkste taken: 
 contacten en afspraken met Woonstichting 

over huren, servicekosten, WKO (in overleg 
met penningmeester) 

 afstemming zaken met betrekking tot beheer 
gebouw: tuin, fietsenstalling, afstemming met 
andere bewoners Antoniushuis, etc (in overleg 
met teamleiding) 

 technische ondersteuning begeleidingsteam 
 toezien op beheer en onderhoud inventaris 

Werkgroep Financiën: 
Wim de Ruiter, voorzitter 
Ton Dirkx 
Christ Priems 
Marianne Stasse 

Belangrijkste taken: 
 toezicht op nakomen gemaakte financiële 

afspraken 
 uitvoering boekhouding  
 toezicht op sponsoring en verantwoording van 

sponsormiddelen 
 bewaking zorgkosten 
 facturering diverse kosten aan bewoners 

Werkgroep Zorg: 
Els Touw, voorzitter 
Marian Beerens 
Wilhelmien Dirkx 
Marianne van Esch 
Annie van Helvoirt 
Angelicque Priems 
Marianne Stasse 
Hubert-Jan Wouters 

Belangrijkste taken: 
 toezicht op en evaluatie van de kwaliteit van 

zorg, inzet van personeel, huishoudelijke 
verzorging en maaltijden 

 betrokkenheid bij sollicitatieprocedures 
teamleden 

 controle toekenningsbeschikkingen PGB van 
Zorgkantoor (AWBZ) of gemeente (Wmo) en 
eventuele ondersteuning bij nieuwe indicatie-
aanvragen of bezwaarprocedures 

 inzet en begeleiding vrijwilligers 
Comité van Aanbeveling  
L.H.J.L. van Dam, accountant 
Mr. P. Th. A. de Hair, oud notaris 
L.F.J.M. van den Meijdenberg, voorzitter Audacia 
J.F. van den Meijdenberg, fysiotherapeut 
A.A.M. Smits, voormalig wethouder 

Belangrijkste taken: 
 vergroten van de bekendheid van Olivier in 

Moergestel 
 integratie in Moergestel bevorderen 
 vergroting kansen op lokale sponsoring 

Vereniging Olivier 
Bestuur: 
Hubert-Jan Wouters, voorzitter 
Jacques Hermus, secretaris 
Christ Priems, penningmeester 
Leny de Ruiter 
Vacature 
 

Belangrijkste taken: 
 bevorderen sociale integratie bewoners met 

de omgeving en met elkaar 
 organiseren activiteiten 
 PR Olivier in lokale gemeenschap 

Vrienden van Olivier 
Joep de Ruiter 
Dick Priems 

Belangrijkste taken: 
 continuïteit naar de toekomst bevorderen 
 vriendennetwerk creëren 


