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OLIVIERNIEUWS nr. 32               20 december 2018 
 
Hierbij bieden wij u weer onze Olivier-nieuwsbrief aan, de jaarlijkse kersteditie, en alweer onze 32e 
nieuwsbrief. 
 
 
 
 

 



2 
 

Olivierbelevenissen in de tweede helft van 2018... 
 
 Kamperen in Moergestel 

Een gezellige traditie wordt het 
kamperen in de Moergestelse 
bostuin van de opa en oma van 
Jacqueline. In het tweede weekend 
van september was het weer zover. 
Tenten opzetten, hapjes maken, 
spelletjes doen en veel gezelligheid 
met elkaar... 
 
 

 Teamwork op de Broers en Zussen 
Dag 
Op 30 september zijn de broers en 
zussen van Olivier welkom geheten 
op hun speciale dag. 
Wraps, tapas, soep, salade: een 
tafel vol met lekkers, gemaakt door de broers 
en zussen van Olivier zelf. Kijk, dat noemen we 
nog eens samenwerking op de Broers en 
Zussendag 2018! 
De sfeer zat er op de laatste zondag van 
september ook prima in. Welkom geheten 
door teamleider Mémelle en voorzitter Gijs 
wachtte Oliviers hoop op de toekomst eerst 
nog wel het nodige denkwerk. 
De Grote Olivier Quiz zat vol met pittige 
vragen. Op deze wist geen van de zes teams - 
gemengd rondom de bewoners - het 

antwoord: 'Met welke functionaris schuift 
Mémelle samen met de sectormanager van 
ASVZ aan in haar driehoeksoverleg?'. Ja, ga dat 
maar eens googelen. De orthopedagoog dus. 
Alle teams haalden een dikke voldoende, 
maar team 1 miste van de 20 vragen alleen de 
orthopedagoog. Hulde voor Ingrid, Harm, 
Maarten, Jos en Bjorn. 
En toen gingen ze ook nog met z'n allen op de 
foto, voorzien van gekke petten en brillen, 
waaraan Tamara dan weer had gedacht. 
Teamwork! 

 

  



3 
 

 Van alles wat... 
Het is nooit saai bij Olivier. Met een groepje 
naar Glow in Eindhoven, naar Maak-je-Droom-
Waar, karaoke spelen bij Olivier met dj Leroy, 
voorbereiden op Halloween... of gewoon thuis 
op het terras genieten van een  
Brugmansia!  
Verder kwam Sinterklaas langs, werden er 
kerststukjes gemaakt en ging Olivier ook aan 
tafel voor een heerlijk kerstdiner. 

 
                          Halloween  en  Brugmansia 
 

Karaoke 
 
 
 

Glow 
 
 
 
 
 

 Eind december: afscheid Kirby 
PB-er Kirby gaat Olivier verlaten. Een werkplek 
wat dichter bij huis en wat meer ruimte voor 
haar eigen gezin maken dat ze met pijn in haar  

 
hart Olivier in het nieuwe jaar gaat verlaten. 
Olivier zal haar missen! Maar we wensen haar 
natuurlijk alle geluk in haar nieuwe baan. 

 
 

 

  O, wat zal ik jullie missen 

  Lieve bewoners, ouders en teamleden 

  In 2019 staat er een nieuwe uitdaging 

  Voor mij klaar 

  In ieder geval zal ik jullie niet vergeten 

  En hebben jullie een plaatsje in mijn hart 

  Rijen is gelukkig niet het einde van de wereld! 
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 Babynieuws 
Zoals al in onze vorige Oliviernieuws is 
aangegeven, bleek Judith vlak nadat ze in het 
voorjaar bij Olivier was vertrokken in 
verwachting van haar tweede kindje. In 
dezelfde tijd verwachtte ook Sabrina haar 
tweede kindje. 
Inmiddels zijn ze allebei kort na elkaar 
bevallen, elk van een prachtige baby! Judith 
kreeg op 22 november een (tweede) 
dochtertje: Pleun, en Sabrina kreeg op 1 
december haar zoontje Valencio. Moeder en 
dochter, en moeder en zoon maken het goed! 

     
 

 Olivier vindt ‘Zon in de Schoorsteen’ 
Of Zwarte Piet door de schoorsteen kan, is 
zeer de vraag. Maar dat de zon zo het huis 
binnen weet te vallen, weten we nu bij Olivier 
zeker. Op de vrijdag voor Sinterklaas werden 
we verrast door vrijwilligers van de 
Zonnebloem in Moergestel. Al jaren heeft die 
organisatie een actie genaamd ‘Zon in de  

 
 
 
 
 
schoorsteen’. Moergestelnaren die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken, krijgen 
cadeautjes van zomaar iemand. Wie de 
afzender is, blijft namelijk geheim.  
 
Verstopt in een kubus van Rubik zaten 
verschillende presentjes: kookboeken, een 
bordspel, schaaltjes en veel lekkers. 
Hartverwarmende actie, waar Olivier met 
volle borst voor roept: ‘Dank je wel, 
Sinterklaas!’ 
 

 
 
 
 
 

Olivier vindt Zon in de Schoorsteen  

Valencio      en       Pleun 
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 Kerststal 
Het wordt een bijzondere kerst bij Olivier. Het 
grasveldje voor het terras is gevuld met 
herders, koningen, schapen, een timmerman 
die Jozef heet, zijn vrouw genaamd Maria en 
ook nog eens hun kindeke Jezus... Olivier heeft 
de 'grootste kerstgroep van Midden-Brabant' 
te leen gekregen. We maken daarmee deel uit 
van een route langs heel veel kerststallen in 
Moergestel. Dat wordt dus warme chocomel 
tappen, glühwein schenken en pasteitjes 
vullen.  
Komt dat zien, komt dat proeven! 
 Op 22 en 23 december komt de Pareltrein 
langs bij Olivier. Dan is de 'bar' bemenst. Net 
als op 27 december en in het weekend voor 
Oud en Nieuw.  

kerststalopbouw bij Olivier 

 
 
Nieuwe betrokkene bij Olivier van ASVZ 
 
 Orthopedagoog 

Vanuit ASVZ is een nieuwe orthopedagoog aan Olivier toegewezen. Met deze woorden heeft zij zich aan 
de ouders geïntroduceerd.  

 
 
Beste allemaal, 
 
 

 
 
 
Ik hoop u/jullie snel te ontmoeten! 
 
Vriendelijke groet,  
 
Liesbeth van Langevelde  
 

 
 

Sinds een korte periode mag ik het team van Olivier 
komen versterken als orthopedagoog. Graag hoop ik op 
korte termijn kennis te maken met alle bewoners en de 
verwanten van Olivier. Intussen heb ik wel de 
mogelijkheid gehad om kennis te maken met alle 
begeleiders, waar ik een zeer positieve indruk van heb 
gekregen.  
Ik heb enige ervaring met ouderinitiatieven, doordat ik 
voor korte periode (zwangerschapsverlof van collega) 
betrokken ben geweest bij een ander ouderinitiatief. Ik 
vind het mooi hoe daarin ouders betrokken zijn bij de 
zorg en hoe een ouderinitiatief zijn eigen sfeer kan 
creëren als woning. Ik zie er daarom ook naar uit om de 
sfeer van Olivier te komen proeven. 
De woningen waar ik verder bij betrokken zijn bevinden 
zich met name op het terrein in Udenhout, en 
omstreken. Zelf kom ik niet uit Brabant, maar geniet 
intens van de Brabantse gezelligheid! 
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Verbouwing 
 
 Frisse wind door kantoor en huiskamer 

Zoals al aangegeven in ons vorige 
Oliviernieuws was het negen jaar na de start 
van Olivier in Moergestel voor de twaalf 
bewoners en hun zorgteam hoog tijd om een 
frisse wind door kantoor en huiskamer te laten 
waaien.  
 
Met financiële steun van ASVZ, het Oranje 
Fonds en het Ommering Fonds kunnen we er 
na een verbouwing van de 
Gemeenschappelijke Ruimte weer jaren 
tegenaan. Support van het plaatselijke 
bedrijfsleven was er ook. RMR Interieurbouw 
hielp Olivier met aanpassing van het interieur. 
 
 
Olivier wil midden in de Moergestelse 
samenleving staan. Eerste vereiste daarvoor is 
dat de thuisbasis op orde is. Bij Olivier wordt 
24-uurs zorg geleverd door een enthousiast 
team van ASVZ. De ruimte waarin de 
teamleden gingen slapen en vergaderen werd 
negen jaar geleden wel erg krap ingetekend. 
Teamoverleg en vertrouwelijke gesprekken 
waren amper mogelijk in de veredelde 
kantoor-/slaapruimte, waar het vooral ’s 
zomers ook erg benauwd kon zijn. 
Olivier is een ouderinitiatief en dus ging een 
groepje ouders binnen de werkgroep Beheer  

 
 
 
aan de slag om de omstandigheden voor het 
team te verbeteren. In overleg met 
woonstichting Leystromen, verhuurder van 
Olivier, kwam een nieuwe indeling tot stand. 
Uiteraard was ook ASVZ als zorgverlener daar 
nauw bij betrokken. Firma Van Gisbergen uit 
Hooge Mierde klaarde uiteindelijk de klus. De 
verbouwing werd meteen ook aangegrepen 
voor een vers likje verf. Ten slotte was de vloer 
aan vervanging toe, zodat we al wie Olivier 
een warm hart toedraagt weer met goed 
fatsoen 'over de vloer' kunnen krijgen. 

 
 Grote schoonmaak 

Na de verbouwing is met een aantal ouders, gastteamleden en bewoners, 
onder aanvoering van de vaste Olivier-interieurverzorgsters Miranda en 
Wendy, meteen maar grote schoonmaak gehouden. En waarom het nuttige 
niet verenigen met het aangename..? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
grote 
     schoonmaak 
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 Logeerpartijtje 
Tijdens de verbouwing heeft Hanneke haar 
appartement tijdelijk beschikbaar gesteld aan 
het team om te overleggen en te slapen.... In 
deze periode logeerde Hanneke bij Jacqueline. 
Beiden vonden ze het supergezellig maar toch 
waren ze blij dat ze na afloop weer ieder de 
beschikking hadden over hun eigen 
appartement.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Olivier Rubriek: de passie van.... 
 
 Christ Priems 

Marjo Wouters, moeder van Guy, heeft in deze rubriek de pen doorgegeven aan Christ Priems, vader van 
Jacqueline. Hieronder zijn passie! 
 

 

Om beiden te bedanken zijn ze op stap 
geweest naar de Beekse Bergen. 

 
Goede dag, 
Ja, dan vraagt Marjo aan mij of ik een stukje wil schrijven in het Oliviernieuws omtrent mijn passie. 
Nou ik moet je zeggen dat ik hier eigenlijk een grote hekel aan heb, maar voor ons Jacqueline en 
Olivier doen we alles. Mijn passie is natuurlijk mijn gezin, maar ook de vele mooie vakanties en mijn 
Harley Davidson Heritage Springer uit 1997. Vier jaar geleden ben ik met onze zoon Dick naar Amerika 
geweest en we hebben daar een prachtige motorreis gemaakt, vorig jaar ben ik weer met hem een 
prachtige motorreis USA en Canada gaan maken, wat is er mooier dan 3 weken met je zoon beiden 
met een vette mooie Harley door de natuur te cruisen. Met Jacqueline en mijn vrouw Angelicque en 
haar ouders gaan we al jaren op vakantie en huren dan een villa met een mooi zwembad zodat we 
heerlijk kunnen relaxen en van de omgeving kunnen genieten door excursies te maken naar 
toeristische steden voor een lekker terrasje en een goede maaltijd en toeristische plaatsen bezoeken. 
Er is sinds kort nog een passie bijgekomen en dat is samen met mijn vrouw golfen, we hebben al leuke 
golfreisjes gemaakt naar Thailand, Marokko en pas nog een weekend België. Nu zal iedereen  
wel denken werk je ook nog ? Het antwoord hierop is ja, ik ben al jaren werkzaam in speciaal transport 
en probeer hier ook een passie van te maken. Men zegt weleens als je met het virusdiesel bent geboren 
dan raak je dit nooit meer kwijt en als je dan ook nog eens op mooie plaatsen komt dan is het allemaal 
nog leuk ook. 
Voor Vereniging Olivier zit ik in het bestuur en probeer dan ook leuke dingen te organiseren, zo hebben 
we ook al jaren voor de jongeren motortochten, en een cabriotocht geregeld en niet te vergeten de 
activiteiten zoals kampeerweekend en het lustrum. Zoals u weet volgend jaar 10 jaar bestaan dus we 
hebben nog wat te regelen. 
 
Ik wil graag het stokje overgeven  
aan Wim de Ruiter omdat ook hij 
 volgens mij een interessante  
passie op wielen heeft. 
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Op de toekomst voorbereid 
 
 Besturen, overleg met ASVZ en Raad van Belanghebbenden 

In de tweede helft van 2018 vergaderde de Raad van 
Belanghebbenden tweemaal. Besproken werden onder meer de 
verbouwing van de Gemeenschappelijke Ruimte, de financiën en 
de in een nieuw format gestoken zorgcontracten, die op last van 
de Sociale Verzekeringsbank in september moesten worden 
ingediend (en die allemaal zijn goedgekeurd); het resultaat van de 
bezoeken van het Zorgkantoor aan een steekproef van onze 
bewoners (waarbij alles helemaal op orde bleek te zijn); de 
consequenties van de nieuwe AVG-wet (privacywet) en de nieuwe 
kwaliteitswet waar ook ons wooninitiatief onder valt; het 
stimuleren van de betrokkenheid van broers en zussen; de 
teamsamenstelling en het Jaarplan. 

 
In september deed de themagroep Olivier in 2015 
verslag van haar bevindingen en lichtte de 
Stuurgroep Toekomst de stand van zaken toe.  
 
Het bestuur van Stichting Olivier vergaderde in 
augustus, oktober en december. Zorg, financiën, 
beheer en toekomst vormden vaste agendapunten. 
Daarnaast werden de vergaderingen voorbereid van 
de Raad van Belanghebbenden en van het 
kwartaaloverleg met ASVZ, beide in september en 
december. 
 

Het bestuur van de Vereniging vergaderde in 
oktober en december, met name over de 
voorbereiding van het tienjarig bestaan van 
Olivier en over de deelname aan de 
kerststalroute in Oisterwijk/Moergestel. 

 
 
 
De verslagen van alle vergaderingen zijn via de 
interne website beschikbaar voor alle ouders. 

 
 Stuurgroep Toekomst en themagroepen 

Onder regie van de Stuurgroep zijn 
themagroepen bestaande uit ouders en 
teamleden aan het werk gegaan zoveel 
mogelijk informatie en afspraken over Olivier 
vast te leggen met het doel de toekomst-
bestendigheid van ons wooninitiatief zo goed 
mogelijk te kunnen borgen. Themagroep 
Olivier in 2025 heeft in september verslag 
uitgebracht en toegelicht in de Raad van 
Belanghebbenden.  
Al eerder hebben de themagroepen Social 
Media, Regie, en Noodzakelijk, Nuttig, Leuk 
tijdens een vergadering van de Raad van  
Belanghebbenden hun bevindingen 
gerapporteerd. Ook themagroep 
Nalatenschap zal nog verslag uitbrengen. 

 
 
 
 

  



9 
 

 AVG en Olivier 
In mei 2018 is een nieuwe privacywet ingegaan, de AVG. Olivier heeft in overleg met haar zorgaanbieder 
ASVZ, een tekst opgesteld waarin de omgang met de privacy van betrokkenen wordt beschreven. Voor 
lezers van het Oliviernieuws betekent dit bijvoorbeeld dat Olivier nooit hun adres- of andere gegevens 
aan derden zal verstrekken. Het reglement staat op de website:  www.OlivierMoergestel.nl 

 
 Olipedia 

Doel van Olipedia is de geldende afspraken overzichtelijk bij 
elkaar op de interne website te zetten zodat ze voor alle 
betrokkenen snel en gemakkelijk toegankelijk zijn. Bert Stasse, 
de eerste voorzitter van Stichting Olivier, zet de belangrijkste 
afspraken uit de afgelopen jaren op een rijtje. Wikipedia strekt 
tot voorbeeld. Het is een gigantisch karwei, maar Bert vordert 
gestaag. Hoe luiden de huisregels voor bewoners en bezoekers? 
Wat komt er zoal bij kijken als iemand verhuist? Hoe zijn onze 
bewoners verzekerd? Waarom kiezen we voor PGB-financiering 
en niet voor Zorg-in-Natura. Wat is eigen regie? Dat alles en nog 
veel meer, zoals de resultaten van de themagroepen, komt in 
Olipedia te staan. De teksten worden inclusief doorklik-links in 
definitieve vorm op de interne website vanOlivier geplaatst. De 
eerste twee delen ('tranches') staan er al op! 

Olivier bestaat in 2019 tien jaar! 
 
De Vereniging is al een hele tijd bezig met de voorbereidingen van 
de viering van het 10-jarig bestaan van Olivier in het najaar van 
2019. 
Wat gaan we doen? Wie gaan we erbij betrekken?  
In ons volgende Oliviernieuws dat voor de zomer zal uitkomen, 
zullen we ongetwijfeld meer tips van de sluier kunnen oplichten... 
Maar een feestje komt eraan! 
 
Wordt Vriend-van-Olivier! 
 

Onder auspiciën van Vereniging Olivier zijn de 'Vrienden-Van-
Olivier' opgericht. De activiteiten van Vrienden kunnen enorm 
uiteenlopen: een keer voor de groep komen koken, een uitstapje 
organiseren, de plantenkas onderhouden ….maar ook: juridische 
know-how leveren, het eigen netwerk aanboren om zaken geregeld 
te krijgen, enz. Vrienden worden uitgenodigd voor de 
bijeenkomsten en ontvangen het Oliviernieuws. We hebben nu 
ongeveer 70 vrienden en nieuwe vrienden zijn altijd 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. 
 

mailto:marjanpollemans@vanolivier.nl

