
 

 
 

OLIVIER-MAILNIEUWS nr. 28       20 december 2016 
 
De nieuwe Olivier-mailnieuwsbrief ligt voor u, de 28e editie. Via deze mailnieuwsbrief willen we iedereen die 
Olivier een goed hart toedraagt, ook van harte fijne kerstdagen en een heel gelukkig Nieuwjaar toewensen. 
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Wat er weer allemaal is gebeurd... 
 
 Oefening baart kunst 

Creatieve types hoor, daar bij Olivier. Ook de afgelopen maanden baarde oefening weer heel wat kunst.  
Zo toonden Marjoleine en Thijs in mei hun artistieke kunnen tijdens een expositie van het Kiemuur ('voor 
ontmoeting en groei') in Den Boogaard. Ook 
Moers Midden, RIBW Brabant en 
Seniorenvereniging Moergestel deden aan 
de tentoonstelling in Moergestel mee. Thijs 
liet zich vooral inspireren door de historie. 
Wilhelm Tell, Ivanhoe en Michiel de Ruyter 
ving hij in één lijst. De werken van 
Marjoleine getuigden van haar grote liefde 
voor de natuur. Zo toonde ze een keramisch 
oorwurmhotel. Niet alleen mooi om te zien, 
het kan ook dienen als natuurlijke oplossing 
voor een bladluizenplaag in de tuin. 
Marjoleine en Thijs mochten over hun werk 
vertellen voor de camera van Moergestel 
TV. Dat filmpje kun je op 
oliviermoergestel.nl nog vinden.     Thijs wordt geïnterviewd door MTV 
Wie meer werk van Thijs wil zien, kan tot 
 1 maart een kijkje nemen aan de Frans Erensstraat 5 in Tilburg. De kunstenaars van Artenzo Creatief 
Centrum, van wie Thijs er alle dagen van de week een is, laten zien hoe zij in de geest van Jeroen Bosch 
creatief aan de slag zijn gegaan. De expositie is alle werkdagen open van 10.00 tot 15.00 uur. 
 
Verder was Olivier deze zomer van de partij bij een schilderworkshop van Club Mix. En deden we 
enthousiast mee aan WiekentKunst in Moergestel. Dat werd een bijzondere samenwerking met de 
Moergestelse kunstenaar Teun op 't Hoog. Die bracht al eens de oud- en nieuwbouw van ons Antonius 
Huis op één doek samen. Sinds de opening van het gebouw is dat schilderij in het halletje voor de lift een 
echte blikvanger. Maar na WiekentKunst hangt áchter de lift een remake van Teun z'n creatie. Op 
speciaal verzoek van Olivier lijnde Teun 'oud en nieuw' van het Antonius Huis nog eens uit, waarna de 
bewoners van Olivier binnen de contouren vakkundig gingen inkleuren. 

 

 Wandelaars lieten zich niet kennen 
Het weer was niet best tijdens de Wandelvierdaagse van 
Moergestel dit jaar. Maar de pret heeft dat niet mogen 
drukken. Logisch, als ons Jacqueline halverwege haar 28e 
verjaardag mag vieren. Feestmuts op en duim omhoog: zo 
trotseer je de elementen! Dan heb je het op de laatste dag 
ook verdiend om feestelijk ingehaald te worden door 
Harmonie Prinses Juliana. 

 

 Club Mix: voor iedereen met of zonder beperking 
 
Waar kun je de salsa dansen, naar een lekkere film kijken, je eigen schilderij 
maken, gezellig disco draaien of een Hollandse avond beleven? Bij Club Mix 
natuurlijk! 'Voor iedereen met of zonder beperking' is het motto op de 
clubavonden in Den Donk, waar ook het jongerencentrum van Moergestel 
thuis is. Leny, de moeder van Harm, trekt er hard aan om nog meer jongeren 
te laten 'mixen'. Zegt het voort dus! 
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 Kamperen om de hoek: net zo gezellig 
Diep in Zuid-Frankrijk, in het plaatsje Massillargues-Attuech, ligt Camping L'Olivier. Prachtig, 
ongetwijfeld. Maar wij hoeven er niet naar toe.  
 

Onze camping ligt gewoon in Moergestel. Bij 't Stokske de Zandstraat in 
rijden, op de fiets of met de rolstoel, en dan al na een paar honderd meter 
linksaf. Daar ligt het veldje van de opa en oma van Jacqueline. Paradijs op 
aarde! 
In juni streken we er voor het eerst neer. Eén nachtje slapen maar: al te 
spannend moest het immers ook niet worden. Teamlid Judith was het die 
Camping 't Zonnestraaltje als naam opperde, al had het weer wel wat beter 
gemogen. Chillen, wandelen, badmintonnen: de dag vloog om. Junis gaf 
een BBQ'tje weg uit vreugde om het horecadiploma dat hij bij Prins Heerlijk 
glansrijk in de wacht had gesleept. Voor een ijsje na zorgde Peter, onze 
onovertroffen ijsmeester. En daarna was er een kampvuur met uiteraard 
Harm – bekend van radio en tv – op gitaar. 
 

Hanneke geniet van het kamperen 
 
Mogen we dan ook nog vermelden dat het kampeerweekend mede mogelijk werd gemaakt door het 
bedrijf Sani-Rent, dat een toiletwagen ter beschikking stelde? Ja, natuurlijk mag dat gezegd worden. 
 

 

 
Met zijn allen op de foto na afloop van de kampeerdag bij de opa en oma van Jacqueline 
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 Olivier gaat er quispelend op vooruit  
Gaat Olivier ooit Quispel, de dorpskwis van Moergestel, winnen? Oei, dat wordt een lastige. Maar een 
stijgende lijn hebben we wel te pakken. In 2015 bungelden we nog ergens onderaan op de 51e plaats.  
Dit jaar klommen we al naar de 39e plek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quispel groepsfoto 

 
Belangrijkst van al: het was weer een enerverend avondje puzzelen met een groot gevoel van 
saamhorigheid als resultaat. MQV De Gèsseligheid, het team met de Veerkes als thuisbasis, was net als 
vorig jaar de beste. Tweede werd Wittenie met Joep, de broer van Harm, in de gelederen. Patrick reikte 
met zijn team van de Vonder (Skool) tot de 27e plaats. De Mechelse Herders, de vriendengroep van Ton 
en Wilhelmien, deden het nog beter: plek 24. 

 

 GLOW-en in Eindhoven 
Els Touw en Leny de Ruiter en stagiaire Milou gingen begin november met 
enkele bewoners naar het sfeervolle GLOW in Eindhoven. Vanzelfsprekend 
keerden allen verlicht bij Olivier terug. 

 
 Goedgemutst richting Pieregeblèr 

Nu alvast noteren: zaterdag 11 februari doen de Olivierders weer mee aan het Pieregeblèr in 
Moergestel. Het eerste jaar gingen ze 'hakke takke biertje pakken'. Vorig jaar haalden ze alles uit de 
káást. En nu? Groot geheim, natuurlijk. We gaan niet verklappen hoe ons liedje inspeelt op het 
carnavalsmotto van dit jaar: 'We zèn goed gemutst'. Nou goed, klein tipje van de sluier dan: er komen 
grote hoeden aan te pas. En ome Jo en tante Kee, die doen ook mee. Meer zeggen we niet. 

 

 Samen 100... 
Op 13 november vond het 'diner van de eeuw' plaats: 

Paulien had uitgerekend dat 
tussen 11 en 18 november zijzelf 
en Bert Stasse samen een hele 
week 100 jaar zouden zijn! Dat 
moest natuurlijk gevierd worden.  
De families Stasse en Gruijters 

leverden een uitgebreid wild-diner waarvoor Paulien ook 
haar zus Lizet, vriendin Danielle en onze gepensioneerde 
gastvrouw Marian met haar man Joop had uitgenodigd.  
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 Sinterklaas 

 
 
Evenmin als in voorgaande jaren sloeg Sinterklaas Olivier dit jaar over. Met een echt Sinterklaasdiner, 
pepernotencake, en veel gezelligheid. 
 

 Kerststukjes in overvloed 
Mooie traditie: de senioren van het Antonius Huis en de bewoners van Olivier zetten samen hun 
kerststukjes in elkaar. Ook dit jaar leverde dat weer een rijkelijk gevulde tafel op, voordat de stukjes hun 
weg naar alle appartementen in het huis vonden.  

 

 
 
 

Personele wisselingen met een lach en een traan 
 

Er was de laatste maanden de nodige beweging aan het personele 
front. Laten we beginnen met het mooiste nieuws: nieuw leven in 
ons team! Ilona en Marjolein kregen allebei hun eerste kindje. 
Lenna heet het meisje van Ilona en haar Daan. Dolblij waren ook 
Marjolein en haar Paul met Sep, knapperd van een zoon. 
Ilona komt terug, maar Marjolein heeft besloten Olivier vaarwel te 
zeggen. Ook Marian, onze gastvrouw, hebben we met een snik uit 
moeten zwaaien. Het betekende tegelijkertijd dat Hans vanuit het 
team door kon schuiven naar de positie van Oliviers allereerste 
gastheer.  
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En wie kwam dan weer in de plaats van Hans? Eveline. Zij mag in haar eigen woorden de carrousel in 
beweging zetten… 
 
Eveline van Bommel-Schuurmans 

'Driemaal is scheepsrecht. Twee keer mocht ik invallen bij Olivier vanwege 
zwangerschapsverlof. Nu, de derde keer, ga ik niet meer weg. Ik heb het geluk 
gehad dat ik de functie van Hans als assistent-begeleider kon overnemen. Tijdens 
mijn invalbeurten had ik het ontzettend naar mijn zin bij Olivier. Ik voelde me bij 
iedereen erg welkom. Er hing een goede, gezellige sfeer. Lang hoefde ik dus niet na 
te denken toen ik te horen kreeg dat ik voor vast bij Olivier kon komen werken. En 
spijt zal ik daar ook niet van krijgen. Ik hoop nog vele jaren bij Olivier te mogen 
werken.' 
 

 Marian Bergmans 
'Op een soos van Amarant kwam ik Wilhelmien tegen, de moeder van onze Ingrid. Ze vroeg wat ik voor 
werk deed. Ik vertelde dat ik gastvrouw was bij Amarant. 'Ik wil jou ook wel hebben voor de groep van 

Ingrid in Moergestel', zei Wilhelmien. 'Doe maar een bod', kreeg ze als antwoord. 
Maar ik dacht bij mezelf: daar hoor ik nooit meer iets van. Ik was 58 en 
waarschijnlijk te oud om nog iets nieuws te beginnen. Maar jawel, ik moest maar 
solliciteren en dan zou het wel goed komen. Nou, dat heb ik gedaan. Tot mijn grote 
verbazing werd ik nog aangenomen ook. En wat een leuke groep was het waar ik in 
terecht kwam. Leuke jongeren, met allemaal hun eigen karaktertjes. Ik heb er in de 
loop der jaren een erg leuke band mee gekregen. Leuk waren ook de collega's. Dat 
alles bij elkaar maakte dat ik nooit met tegenzin naar mijn werk ben gegaan. Dat 
mag ook wel eens gezegd worden. 
Nu is er een nieuwe periode in ons leven aangebroken: pensioen. Eerlijk gezegd 

heb ik er wel naar uitgekeken, maar dan met een lach en een traan. Dat Joop en ik vaker naar ons mooie 
chalet konden, was een fijn vooruitzicht. We hebben er dan ook erg van genoten deze zomer. Toen 
kwam de operatie van Joop zijn heup. Ook daar had ik nu tijd genoeg voor. Het was moeilijker geweest 
als ik nog had moeten werken. Alles komt zoals het komt… 
We genieten met z'n tweeën met volle teugen van onze vrije tijd met kinderen en kleinkinderen. Ik zal 
nog wel een tijdje als vrijwilliger verbonden blijven aan Olivier. Zo zie ik iedereen nog wel eens terug. 
Iedereen bedankt voor de super leuke tijd bij Olivier en vooral tot ziens.' 

 
 Hans Verhoekx 

'Toen Marian als gastvrouw met pensioen ging, kreeg ik van Mémelle de vraag of 
dat niet iets voor mij was. Ik heb er goed over nagedacht en toen ja gezegd. De 
slaapdiensten werden toch wel wat zwaar. En voor de functie van gastheer komt 
mijn horeca-ervaring me goed van pas. Samen met Elly en Annet wil ik een goed 
gastteam gaan vormen met als doel lekkere én gezonde menu's op tafel zetten. 
Kan ik de kookkunsten van Marian overtreffen? Ik ga het proberen. Tegenover 
haar onvolprezen gehaktballen stel ik mijn zelfgemaakte pindasaus voor bij de 
nasi of bami. Het recept? Top secret.' 
 

 
 Marjolein van Wingerden 

'In april 2013 kwam ik persoonlijk begeleidster bij Olivier werken. Na meerdere 
incidenten binnen de intensieve sector van ASVZ had ik behoefte aan een nieuwe 
en vooral gemoedelijke werkomgeving. Een ouderinitiatief als Olivier was helemaal 
nieuw voor me, maar ik voelde me direct welkom. Het verloop van mijn privéleven 
beschrijft het beste hoeveel ruimte en rust het werken bij Olivier me heeft 
gegeven. Toen ik in Moergestel begon, was ik een vrijgezelle jongedame met een 
hond en een kat. Ik ging samen wonen en ben pas geleden ook getrouwd. De hond 
en de kat zijn gebleven. En op 29 augustus hebben mijn man Paul en ik dan onze 
lieve, knappe zoon Sep mogen verwelkomen.' 
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Betrokkenheid ouders 
 
 Op de koffie bij Olivier 

Vanaf 2016 organiseren we enkele keren per jaar koffiemiddagen voor ouders 
en bewoners. Op 1 mei de eerste keer tijdens de meimarkt, met gitaarspel van 
Harm. In juli zorgden Gijs en Margriet Holthuis voor taart. Op 2 oktober werd 
het gekoppeld aan het zevenjarig Olivierbestaan. 
 

 Stevig klussen met een BBQ als beloning 
Onkruid wieden en algen van de tegels verwijderen. De muren bijschilderen en vegen wegwerken. 
Schappen aanbrengen boven de fietsen in de gezamenlijke ruimte. Leiding van het buitenkraantje 
schilderen. Schilderijen ophangen. Elektrakasten opschonen. Internetverbindingen nog eens goed 
nalopen. Ramen wassen. Opbergruimtes schoonmaken. 
Het was zaterdag 24 september klussen geblazen bij Olivier. Met vereende krachten pakten bewoners en 
ouders karweitjes op die al zolang waren blijven liggen. Ook de appartementen werden onder handen 

genomen. En wat blijkt: met een heerlijke lunch en 
rijkelijke BBQ erbij blijkt zo'n klussendag nog eens heel 
gezellig ook. Voor herhaling vatbaar dus, maar pas 
weer over een tijdje. Voorlopig is Olivier vrij van 
achterstallig onderhoud. Aan het eind van de 
klussendag gingen onze bewoners op de foto bij hun 
super-de-luxe gas-BBQ. Met dank aan Peter van 
Helvoirt die ons op het spoor van sponsor Best Buying 
Service (BBS), 'voor al uw barbecues en barbecue-
accessoires' bracht. 
 
 
Olivier heeft zijn eigen barbecue. 

 
 Collecteren voor het gehandicapte kind 

Het is een goede gewoonte bij Olivier om in het najaar met de collectebus op pad te gaan 
voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). Moergestel bleek dit 
jaar weer wat vrijgeviger dan in 2015. Haalden we toen 1267 euro op, nu zat er 1333 euro 
in onze bussen. 

 

Olivier Rubriek: de passie van.... 
 
 Bert Stasse 

De hooggewaardeerde redactie van het Olivier Mailnieuws vroeg me iets op te schrijven over mijn hobby 
zingen. Welnu, zingen is er met de paplepel ingegoten. Op de kleuter- en lagere school zie ik juffrouw 
Schop nog achter haar orgeltje met een repertoire van 'Op de blanke top der duinen' tot de gebruikelijke 
psalmen en gezangen. Dat laatste was achteraf een bittere teleurstelling, omdat aan het einde van de 

lagere school de meester enthousiast meedeelde, dat er 
een nieuwe berijming kwam. Alles voor niks geleerd! Ik 
kom van boven de grote rivieren moet ik hieraan 
toevoegen. Thuis werd er uiteraard ook gezongen en 
gefloten bij de afwas. Daarna volgden zomerkampen van 
de padvinderij en kampen georganiseerd door 
studenten van christelijke huize. Vooral van die laatsten 
sloten de teksten opvoedkundig precies aan bij jong 
puberaal gedrag. Niets christelijks dus! En nog later in 
Wageningen was het helemaal feest. Die teksten zal ik 
dan ook niet herhalen. Het is ook goed dat mijn ouders 
dat nooit gehoord hebben. Pas toen we in Brabant 
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woonden, werd zingen weer belangrijk toen ik in contact kwam met het koor Cantique uit Udenhout. 
Daar wordt meer professioneel gezongen dan ik gewend was. Vorig jaar hebben we met Cantique 
gezellig bij Olivier gezongen en Hanneke en Thijs zongen geweldig mee. Ik vind het ook nog steeds 
hartstikke leuk om met de bewoners mee te zingen tijdens het Pieregeblèr op 11 februari a.s. in Den 
Bogaard. Jullie komen toch allemaal kijken?! 

 
 Bert geeft het stokje door aan Wilhelmien Dirkx. Wat haar passie is, lezen we de volgende keer! 

 

Vergaderingen 
 
Ook in de tweede helft van het jaar waren er weer voldoende zaken waarover de besturen van de Stichting 
en de Vereniging of de verschillende werkgroepen en de Raad van Belanghebbenden van Olivier konden 

vergaderen. Het bestuur van de Stichting heeft ook met ASVZ gesproken en met het 
bestuur van Goed Wonen uit Oisterwijk. Olivier heeft zich aangesloten bij de RPSW, 
een federatie van verschillende besturen van wooninitiatieven in Brabant. Van 
elkaar kun je leren! 
Tijdens de bijeenkomsten hebben we het gehad over de toekomst van Olivier, de 
bestuurssamenstelling, de personele bezetting en de vervanging van teamleden bij 
zwangerschapsverlof of de opvang bij ziekte, de 
manier waarop de bewoners van Olivier en het 
team zijn verzekerd, jaarrekeningen, 
themabijeenkomsten, het opzettenen 
organiseren van activiteiten en de gevolgen van 

de nieuwe regelgeving voor werk en dagbesteding van de bewoners. Er 
wordt een Jaarkalender voor 2017 opgesteld.  
 

 
En Meike (zus van Tijn) gaat een fotojaarboek van Olivier over 2016 
samenstellen dat bij de nieuwjaarsreceptie op 8 januari zal worden 
gepresenteerd. 
 
 

 
Nieuw bestuur Vereniging en Stichting 
 
De besturen van de Vereniging Olivier en de Stichting Olivier gaan veranderen.  
Bert Stasse (voorzitter Stichting) en Wim de Ruiter (penningmeester Stichting) geven 

per 1 januari 2017 het stokje door aan respectievelijk Gijs 
Holthuis en Marianne Stasse. 
 
 
 Secretaris van het bestuur van de Stichting blijft Marjan 
Pollemans.  
 

Marianne Stasse 
Gijs Holthuis 

 
 

Voorzitter van het bestuur van de Vereniging wordt Joep de Ruiter, broer van Harm.  
In een volgende mailnieuws zullen wij verder met hen kennismaken. 
 
 
 
Joep de Ruiter 
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Wordt Vriend-van-Olivier! 
 

Onder auspiciën van Vereniging Olivier zijn de 'Vrienden-
Van-Olivier' opgericht. Vrienden kunnen op verschillende 
wijze en meer of minder actief hun betrokkenheid tonen: 
het meest passief door te volstaan met een financiële 
bijdrage, het meest actief door daadwerkelijk mee te helpen 
bij activiteiten die voor en door Olivier worden 
ondernomen. Het is ook mogelijk het Vriend-zijn-van in te 
vullen door specifieke expertise beschikbaar te stellen. De 
activiteiten van Vrienden kunnen dus enorm uiteenlopen: 

een keer voor de groep komen koken, een uitstapje organiseren, de was strijken, meelopen met de 
wandelvierdaagse, begeleiding bij een thuiswedstrijd van Willem II of een training van het 
handboogschieten, de plantenkas onderhouden, spelletjes doen….maar ook: juridische know-how leveren, 
het eigen netwerk aanboren om zaken geregeld te krijgen, enz. Vrienden worden uitgenodigd voor de 
nieuwjaarsreceptie en de Open Dag en ontvangen het mailnieuws. Vriendschap is gratis. De afgelopen tijd 
hebben de bewoners hun best gedaan om vrienden te werven. Dat is gelukt! We hebben nu 70 vrienden en 
nieuwe vrienden zijn nog steeds welkom!  
Vrienden kunnen worden aangemeld 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. 


