
Ouderinitiatief Olivier  
 

Zorg en wonen op maat 
 
 

 
OLIVIER-MAILNIEUWS nr. 17, d.d. 27 februari 2012 
 
Een nieuwe bewoonster bij Olivier 
 
In onze laatste Olivier-mailnieuwsbrief moesten we berichten dat op 15 april 2011 Joris was 
overleden. De schok van deze gebeurtenis proberen we nog steeds samen te verwerken.  
 
Tegelijkertijd moest er ook worden nagedacht over de opvulling van de lege plek bij Olivier. Met 
elkaar hebben we vanaf het begin van deze zoektocht afgesproken dat we hierin niet overhaast 
zouden handelen. Zorgvuldigheid in de procedure en passendheid van nieuwe bewoner en 
ouders bij Olivier stonden centraal. De teamleidster en de orthopedagoge van ASVZ zijn 
uitgebreid in het proces betrokken. 
 
In de loop van januari 2012 werd duidelijk dat de nieuwe bewoner Lorraine Liem is.  

 
Lorraine is 24 jaar en komt uit Tilburg. Haar ouders zijn Fred en Marja Liem 
en Lorraine heeft een oudere en een jongere zus. In korte tijd is Lorraines 
appartement volgens haar eigen smaak geverfd en ingericht, en per 1 
februari is Lorraine echt bewoner bij Olivier geworden. Samen met de 
teamleider, Mémelle Lemmens, is er een programma gemaakt zodat 
Lorraine en de andere Olivierbewoners elkaar goed leren kennen, en 
Lorraine zich zo snel mogelijk thuis voelt bij Olivier. 
 
 

 
Wat gebeurde er verder in het afgelopen half jaar? 
 
Een chronologisch overzicht: 
 

 2 oktober 2011: tweejarig bestaan van Olivier in het Antoniushuis. 
 18 oktober 2011: zingen in Den Boogaard in Moergestel.  
 28 oktober 2011: stappen in 

Tilburg, samen met Judith en 
Ilona van de begeleiding. 

 

 
Stappen in Tilburg! 
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 7 november 2011: Rabobank Hart van Brabant stelt, 

als coöperatieve vereniging jaarlijks een deel van de 
nettowinst beschikbaar voor de lokale 
gemeenschap. Olivier had zich aangemeld om een 
tuinkas te subsidiëren.  
In de Tiliander in Oisterwijk wordt bekend gemaakt 
welk bedrag is gewonnen in deze Hart-van-Brabant 
Rabobanknominaties. Het wordt een bedrag van € 
3000,-.  
Olivier presenteert zich op deze avond met veel 
bewoners, senioren uit het Antoniushuis, die ook bij 
het kasjesproject worden betrokken, en ouders. 
Marjoleine krijgt de zaal stil met een speciaal voor 
deze gelegenheid gemaakt gedicht. 

 op 18 november 2011 doen in Den Boogaard in Moergestel Olivierbewoners samen met 
senioren-bewoners van het Antoniushuis mee aan het gemeentelijke initiatief Buurt-
Aan-Zet. Ondanks de spetterende performance waarin Mémelle een aantal tableaux aan 
elkaar praat die een leuk doorkijkje geven in het dagelijkse reilen en zeilen van 
bewoners samen met de senioren-buren in het Antoniushuis, gaat de prijs dit keer aan 
Oliviers neus voorbij…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressie van het oude en het nieuwe Antoniushuis door Teun Op 't Hoog 
 

 14 t/m 19 november 2011: Olivierbewoners organiseren en verzorgen samen met 
ouders voor de tweede keer de jaarlijkse NSGK-collecte in Moergestel. 
 NSGK is de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en heeft Olivier onder 
meer ondersteund bij de inrichting van de 
gemeenschappelijke ruimte. 
De opbrengst van de collecte was ruim € 1.300,-, waarvan de 
NSGK een deel schenkt aan de Vereniging Olivier. 
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 22 november 2011: een teambuildingsdag van alle ASVZ medewerkers bij Olivier waarin 
’s ochtends over ieders kwaliteiten werd gesproken. 

 

 
         In de  middags werd gepraat over hoe het team goed op één lijn kan functioneren.` 
 

 
 Op 5 december 2011 wordt Sinterklaas gevierd 

bij Olivier.                                                       
Jacqueline en een delegatie van Olivier 
verwelkomden de Sint bij de intocht in 
Moergestel op 19 november. 

 
 op 9 december 2011 doet Olivier mee aan de 

kerstmarkt bij Vincentius in Udenhout. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het wordt een geslaagde dag, waarbij 
Hans en Gien en de bewoners op de 
kerstmarkt staan. 
Er wordt een bedrag van 215 euro 
verdiend met de verkoop van allerlei 
spulletjes die in de weken voorafgaand 
aan de kerstmarkt samen met de 
begeleiding zijn gemaakt zoals, 
kersthangers, mobiele hangers, jassen 
voor flessen wijn, enz. 

 
 16 december 2011 worden er (al bijna traditie) weer kerststukjes gemaakt met creatieve 

teamleden, bewoners en natuurlijk met buurvrouw Riet Schellekens.  
 
 
Voor dit jaar heeft Annette (gastvrouw) 
een voorbeeld gemaakt dat iedereen na 
kon maken.  
Een erg gezellige avond waaraan alle 
Olivier-bewoners hebben meegedaan. 
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 op 21 december 2011 vindt er een 
uitgebreid kerstdiner plaats.  
 
Het thema dit jaar waren Tapas en de 
bewoners hebben ze zelf uitgezocht en mee 
gemaakt. 
 
 
 
 
 
 

 26 januari 2012: bewoners gaan 
samen pannenkoeken eten in Haaren. 

 
 op 2 februari 2012 koken Danique en 

haar vriend Laurens een supermaal 
voor bewoners en begeleiders. 

 
 14 februari 2012: de door teamlid 

Marlon opgezette Valentijnsactie 
levert 26 rozen op die binnen en 
buiten Moergestel worden verspreid! 

 
 
 vanaf 17 februari 2012 en al weken voorbereiding daaraan voorafgaand: carnaval!  

 
Patrick bedenkt het plan en vervolgens gaan 
vrijwilligers uit Moergestel, bewoners en ouders 
in de weer om Olivier met een prachtige wagen in 
Moergestel in de optocht te kunnen 
vertegenwoordigen.  
 

 
 
 
 
 
 
Het thema: een biertje: doar kredde proat van! 
  
Na de eerste fase is de carnavalswagen netjes 
getimmerd en alvast wit geschilderd.  
 
 
Vervolgens wordt, in een ijskoude maar heel 
gezellige hal, met man en macht door bewoners, 
vrijwilligers, ouders en teamleden geschilderd tot 
de wagen zijn definitieve vorm krijgt. Annie zorgt 
voor soep en broodjes! 
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 op vrijdagavond 17 februari 

2012 is er eerst het 
'carnaval-opwarmbal' voor 
bewoners, vrienden en 
bekenden, ouders en 
teamleden.  

 
Een hele gezellige avond die 
smaakt naar het echte 
carnaval dat de dag erna 
losbarst!  

 
 
 
 
 
 deelname aan de optocht op zondag 19 februari 2012 is een groot succes. De bewoners 

gaan verkleed als 'news kids', Leroy zorgt voor de muziek op de wagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier behaalt de zesde prijs, plus de 
aanmoedingsprijs (een gereedschapskist) om 
in het volgend jaar opnieuw in de 
Moergestelse optocht mee te doen!  
 

 Langs de kant veel ouders en teamleden om 
toe te juichen. De jongeren hebben veel 
plezier gehad met de optocht: het was erg 
koud maar daar hebben ze geen last van 
gehad (zeiden ze) omdat ze heel de tijd  
hebben gedanst. Het was 'keigaaf'. 
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Integratie in Moergestel 
 
 
Behalve intensief carnaval meevieren in het dorp, en het organiseren van de jaarlijkse NSGK-
collecte, doet Olivier ook op allerlei andere manieren mee in de dorpsactiviteiten. Bewoners 
sporten 'bij Jaap' bij Sportschool Physique (fitness, Zumba), en dagelijks doen de gastvrouwen, al 
dan niet vergezeld van een aantal bewoners, boodschappen in het dorp. Met andere instellingen 
(RIBW, Zorgcentrum Park Stanislaus) bestaan contacten en enkele Olivierbewoners werken in 
het dorp. Zo is Paulien vier dagdelen per week werkzaam in het Winkeltje in Park Stanislaus. 
Tijdens het evaluatierondje van Mémelle en Bert (zie hieronder) is afgesproken, dat de ouders 
uit Moergestel met het team gaan bekijken welke mogelijkheden er nog meer zijn om de 
integratie met Moergestel sterker te maken. 
 
 
Wisseling van de wacht bij ASVZ 

 
Begin 2013 zal Nico van den Berg, sectormanager bij ASVZ en 
daarmee vast contactpersoon voor de teamleider en het 
bestuur van Stichting Olivier, met pensioen gaan. Nico was 
vanaf het moment dat Olivier ASVZ heeft gekozen als 
zorgverlener, bij Olivier betrokken. Hierna laten we Nico kort 
aan het woord: 
 
 
 
'Vanaf 1972 werk ik bij ASVZ. Ik begon zonder ervaring. Het werken met/voor mensen met een 
verstandelijke beperking bleek mij goed te liggen. Vanaf 1975 heb ik een leidinggevende functie 
gehad. Jarenlang als meewerkend hoofd op woonvoorzieningen in verschillende delen van 
Nederland en, op 5 jaar na, altijd bij ASVZ. Vanaf begin 1990 tot op heden ben ik manager, iets wat 
mij erg goed bevalt. Door mijn ervaring als meewerkend hoofd, opgedane kennis tijdens allerlei 
studies op MBO en HBO niveau, o.a. op het gebied van management, weet ik wat het betekent om 
goede zorg te bieden en hoe dit te organiseren. 
Begin 2008 heb ik kennis gemaakt met de 
initiatiefnemers van Olivier. Na een uitgebreid en 
gedegen selectieproces hebben de ouders van Olivier 
voor ASVZ gekozen om de zorg voor hun kinderen te 
gaan bieden.  
Bij de ondertekening van de samenwerkingscontracten 
is door het bestuur van Olivier en ASVZ de verwachting 
uitgesproken om goede partners te zijn en de 
verwachtingen die er wederzijds liggen om warme, 
persoonlijke en professionele zorg te bieden, waarbij de 
bewoner(s) centraal staan, te verwezenlijken. Omdat ik 
in 2013 met pensioen ga, is het tijd om een opvolger te 
benoemen. Per 1 maart 2012 zal Dineke van den Berg de nieuwe manager worden. 
Gezelligheid, zorgvuldigheid, gedegenheid en dynamisch zijn kenmerkend voor Olivier is mij 
afgelopen jaren gebleken. Het heeft ertoe geleid dat we er met ons allen in zijn geslaagd om van 
Olivier een mooie woonvoorziening te maken. Het bestuur van Olivier heeft mij gevraagd om na 
mijn pensionering betrokken te blijven bij Olivier in een adviserende rol. Dit wil ik graag doen en ik 
hoop zo nog jaren een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van Olivier te mogen leveren.' 
 
Vanwege het naderend pensioen van Nico zal een aantal van zijn taken in de loop van het 
huidige kalenderjaar worden herschikt. Voor Olivier betekent dit dat Dineke van den Berg (geen 
familie!) de nieuwe contactpersoon wordt. Hierna een korte kennismaking met Dineke: 

http://www.asvz.nl/�
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'Dineke van den Berg 53 jaar, getrouwd, moeder van twee dochters. Alle vier zijn we werkzaam in 
de zorg. Met mijn 18e gestart op de Willem van den Berghstichting als leerling z-verpleegkundige. 
Nu al sinds 31 jaar werkzaam bij ASVZ, als teamleider, manager, voornamelijk binnen wonen, maar 
ook twee jaar binnen dagbesteding, jaartje als kwaliteitsfunctionaris en 
nu sinds ongeveer vijf jaar als hoofd zorgbemiddeling (waaronder ook het 
indicatiebureau valt), sinds twee jaar tevens hoofd afdeling 
maatschappelijk werk en nu per 1 maart tevens opvolger van Nico als 
manager voor de ouderinitiatieven. Ik ben een medewerker van ASVZ die 
positief kritisch is en trots op dat wat we met elkaar binnen ASVZ, 
nadrukkelijk samen met bewoners en andere zorgvragers, ouders en 
verwanten, proberen te doen om een zo goed mogelijke zorg en 
begeleiding te bieden. Dat samen staan voor wat we belangrijk vinden en 
de uitdagingen daarin niet uit de weg gaan, de visie die we nastreven, zijn 
ook de redenen waarom ik bij ASVZ werk en het prima naar mijn zin heb. 
 
Ik heb in feite nog geen ervaring met Olivier, echter wat ik erover gelezen 
en gehoord heb, is het de enorme gedrevenheid om een prachtige woning en thuis te realiseren die 
me zeer aantrekken. Daarmee bedoel ik zeker niet het materiële, ook al is dat natuurlijk ook zeer 
plezierig voor de bewoners, maar dat wat jullie willen realiseren wat betreft eigen regie, een warm 
nest, betrokken zijn bij de omgeving, midden in het leven staan. Zaken die ik als zorgverlener ook 
zeer belangrijk vind. Ook de wijze van samenwerking zoals deze tot op heden geweest is, zoals ik 
terughoor, met medewerkers ASVZ en andere betrokkenen, is van duidelijke waarde voor een ieder. 
Jullie hebben met elkaar veel meegemaakt, fijne momenten, maar ook het meest verdrietige wat je 
kunt meemaken, het zo plotseling overlijden van Joris. Ook de wijze waarop jullie dit met elkaar 
doorleefd hebben, is bijzonder en waardevol. 
Wat me uitdaagt bij Olivier is mijn steentje bij te dragen in de verdere ontwikkeling die we gaan 
doormaken. Altijd weer proberen om vanuit een goede beeldvorming van bewoners, de dialoog met 
hen en met ouders en verwanten stapjes te blijven zetten in het realiseren van dat warme thuis 
waar een ieder graag wil wonen en zich zelf kan zijn! Uiteraard is dat steentje van mij maar gering 
in directe zin, maar ga ervoor om samen met jullie, voor mij vanuit ASVZ, de voorwaarden te 
realiseren die daarvoor nodig zijn. Ik ga voor een goede samenwerking.' 
 
 
 
 
Verdieping van de zorg 
 
In het voorjaar van 2011 is een werkgroep van start gegaan van ouders en teamleden 
gezamenlijk die een plan van aanpak heeft opgesteld om te komen tot 'verdieping van de zorg'. 
In de vorige mailnieuwsbrief is hierover al het een en ander geschreven. Doel van de verdieping 
is dat bij alle Olivierbetrokkenen niet alleen oog is voor het lichamelijke welzijn van de 
bewoners, maar daarnaast ook voldoende aandacht bestaat voor het emotionele en geestelijk 
welzijn van de bewoners: de bewoners moeten het goed naar hun zin hebben bij Olivier en zich 
er veilig thuis voelen.  
Voor alle ouders en teamleden plus orthopedagoge is op 1 november een thema-avond 
georganiseerd onder leiding van Hanneke Kooiman (ASVZ). Duidelijk werd dat er heel veel heel 
goed gaat bij Olivier maar ook dat er altijd zaken zijn te verbeteren. Dat aandacht voor het 
welbevinden van de bewoners verder gaat dan alleen het voorzien in fysieke zorg. Dat het 
vinden van de juiste balans tussen (groei in) zelfredzaamheid en hulp bieden bij de invulling van 
het dagelijkse bestaan een proces is dat voor iedereen verschillend verloopt maar dat bij 
iedereen aandacht vraagt. Dat heldere afspraken over wederzijdse verantwoordelijkheden 
belangrijk zijn maar ook: dat iedereen zich dan aan de afspraken moet houden. 
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Jaarlijks evaluatierondje 
 
Eind 2011 is het jaarlijkse rondje langs de ouders gehouden om de ideeën te inventariseren die 
bestaan, mogelijke knelpunten te bespreken en vooral om meer te weten te komen over de over 
all tevredenheid van de Olivierouders. De zorg is daarbij natuurlijk een belangrijk punt.  

 
Het rondje wordt jaarlijks door een ander duo 
gehouden;  
dit jaar door de voorzitter van het bestuur van de 
Stichting, Bert Stasse, en door de teamleider, 
Mémelle Lemmens.  
Alle ouders zijn thuis bezocht en een gespreksronde 
met alle bewoners wordt momenteel afgerond.  
 

Uit de gesprekken met de ouders komt een enorme betrokkenheid bij Olivier als meest 
kenmerkend gezamenlijk gedeeld gevoel naar voren. De Olivierouders zijn trots op wat er is 
bereikt en zien een gezonde basis om op verder te bouwen. Tegelijkertijd wordt zorg 
uitgesproken over wat de toekomst zal brengen en worden ook verschillende dingen 
aangegeven die meer aandacht vragen. Een aantal zaken ligt in het verlengde van wat is 
benoemd in het kader van de zorgverdieping: de bewoners zijn allemaal verschillend, we wilden 
ook een gedifferentieerde groep, maar in de dagelijkse praktijk brengt dat vanzelfsprekend soms 
ook spanningen met zich mee. Het vinden van het juiste evenwicht tussen wat voor de 
individuele ontwikkeling belangrijk is en het collectieve belang is een voortdurend 
aandachtspunt. Wat voor de een houvast en structuur biedt, kan voor de ander een tekort aan 
uitdaging en prikkeling betekenen. Niet alleen de bewoners zijn allemaal verschillende 
individuen, ook de ouders zijn dat! Het blijft een uitdaging om bij alles wat er binnen Olivier en 
eromheen gebeurt, alle betrokkenen op hun sterke kanten te blijven aanspreken. Misverstanden 
liggen op de loer…: doar kredde proat van! Maar het basisgevoel is: het is geweldig bij Olivier!  
 
 
Contactmomenten ouders 
 

 13 oktober 2011 Raad van Belanghebbenden, met kort vervolg op 15 november 2011, 
agendapunten onder meer: 
- stand van zaken zoektocht nieuwe bewoner, 
- uitgebreide bespreking van de ideeën die de werkgroep Verdieping van de zorg 

heeft uitgewerkt, 
- voorbereiding bijeenkomst 1 november 2011 met Hanneke Kooiman, 
- toelichting op het financieel jaarverslag van de Stichting, 
- ANBI-status Stichting en Vereniging, 
- verrekening kosten Warmte-Koude-Opslag. 

 1 november 2011: bijeenkomst ouders en teamleden over zorgverdieping, onder leiding 
van Hanneke Kooiman (ASVZ). 

 15 november 2011 Jaarvergadering Vereniging Olivier, agendapunten onder meer: 
- samenstelling bestuur Vereniging, 
- terugblik op 2011 en vooruitblik op 2012, 
- toelichting op het financieel jaarverslag van de Vereniging, 
- bespreking Olivier-familiedag,  
- afspraken over kerstwens en nieuwjaarsbijeenkomst. 

 8 januari 2012: nieuwjaarsreceptie Olivier. 
 24 januari 2012: kennismaking met familie Liem. 
 14 februari 2012 Raad van Belanghebbenden, agendapunten onder meer: 

- verdere wederzijdse kennismaking Olivier-ouders, 
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- stand van zaken bestuurswerkzaamheden en werkgroepactiviteiten (zorg, beheer, 
financiën), 

- vergaderschema 2012. 
Daarnaast hebben werkgroepbijeenkomsten plaatsgevonden, zijn er vergaderingen geweest van 
de besturen van de Vereniging en de Stichting en komen ouders, teamleden en bewoners elkaar 
natuurlijk geregeld tegen bij Olivier. 
 
 
Blijf Olivier steunen! 
 
Nog steeds kan er Olivierwijn of Olibier worden besteld. De opbrengst komt ten goede aan de 
Vereniging die er activiteiten voor Olivierbewoners van organiseert.  

 Olivierwijn: te bestellen bij Wilhelmien en Ton Dirkx: tel: 013-5132632. Email: 
tenwdirkx@hotmail.com. Prijs: € 5,00 of € 5,50. 

 Olibier: bij Annie en Peter van Helvoirt: tel: 013-5133373. Email: peter-50@live.nl. Prijs: 
€ 5,50. 

 
Een andere mogelijkheid om de Vereniging te steunen, is het aanschaffen van een Positoos-
pasje. Hiermee kan via de aankopen in een aantal winkels in Oisterwijk of in Tilburg (denk erom: 
pasjes uit Tilburg zijn NIET in Oisterwijk geldig en omgekeerd!) worden gespaard voor 
Vereniging Olivier. 
 
Onder auspiciën van de Vereniging Olivier is verder de club 'Vrienden-Van-Olivier' actief, die 
tot doel heeft een vriendennetwerk te creëren en daarmee de continuïteit van Olivier te 
bevorderen. Vrienden van Olivier kunnen op verschillende wijzen en meer of minder actief hun 
betrokkenheid uiten: het meest passief door te volstaan met het betalen van een bijdrage, het 
meest actief door daadwerkelijk mee te denken en te helpen bij activiteiten die voor en door 
Olivier worden ondernomen. Het is ook mogelijk het Vriend-zijn-van in te vullen door 
bijvoorbeeld specifieke expertise beschikbaar te stellen. De activiteiten van Vrienden kunnen 
dus enorm uiteenlopen: een keer voor de groep komen koken, een uitstapje organiseren, maar 
ook: juridische know-how beschikbaar stellen, het eigen netwerk aanboren om zaken geregeld 
te krijgen, etc. etc. Meer informatie is te vinden op onze website: www.oliviermoergestel.nl. Of: 
zoek contact met een van onderstaande personen! 

 Vrienden-Van-Olivier: Joep de Ruiter (joep@joepderuiter.nl) of Ron Heiner 
(ron.heiner@centric.nl). 

 
 
Meer informatie over Olivier 
 
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 
nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 
 
 

 

 
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. 
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