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Deze nieuwe editie van Olivier-mailnieuws begint met een vervelende mededeling. Lorraine Liem heeft na 
lang aarzelen besloten om Olivier vaarwel te zeggen en haar geluk elders te gaan beproeven. Dat begrijpen 
we natuurlijk, maar jammer vinden we het wel, want Lorraine bracht ook veel gezelligheid met zich mee. 
Per 1 oktober 2015 is er een nieuwe bewoner op het adres Raadhuisstraat 68 bij Olivier: Junis Holthuis. 
Zijn ouders zijn Gijs en Margriet Holthuis. Verderop in deze mailnieuwsbrief stellen zij zich voor. We heten 
Junis en zijn ouders van harte welkom bij Olivier. 
 

Na de Open Olivier Dag 

Op 31 mei hebben we onze Open Olivier Dag gevierd, een groot 
succes met muziek, optredens, verkoop van zelf gemaakte 
spulletjes en een grote loterij. Veel Moergestelnaren, familieleden 
en andere betrokkenen maakten van de gelegenheid gebruik om 
een kijkje bij Olivier te komen nemen.  
De dag werd feestelijk afgesloten met een lopend buffet. Dat werd 
aangeboden door Bert en Marianne Stasse. Ze hadden daar een 
goede reden voor. Precies op de dag van de eerste Open Olivier 
Dag waren Bert en Marianne veertig jaar getrouwd. 
 
Voor wie nog eens wil nagenieten: kijk op onze website 
www.oliviermoergestel.nl. 
 
 
Daarna heeft de tijd natuurlijk niet stilgestaan. Hierbij een overzicht van de belangrijkste evenementen. 
 
 

 De Avondvierdaagse. Traditiegetrouw loopt en rijdt 
een aantal Olivierianen mee met de Avondvierdaagse 
in Moergestel. Het weer was op de laatste avond bar 
slecht, maar dat kon de pret niet drukken. 

 

 
 
 Op 14 juni ging een Oliviergroep naar de 

Beekse Bergen.  
 

http://www.oliviermoergestel.nl/
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 Op 28 juni werd het team in het zonnetje gezet 
voor hun tomeloze inzet voor Olivier. Met een 
door Carla van Gisbergen fraai vormgegeven 
aankondiging en een door enkele ouders 
uitgebreid voorbereide lunch, trakteerden de 
bewoners de teamleden en hun partners. 
Er werden toespraken gehouden en het Olivierlied 
werd gezongen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dankzij het mooie weer kon de lunch op het 
terras bij Olivier worden genuttigd. Het was voor 
iedereen een groot succes! 
 
 
 Op 10 juli werd een bezoek gebracht aan het Oisterwijkse Openluchttheater waar een spectaculaire 

voorstelling van de Lion King werd gegeven.  
Ook enkele bewoners van het Oisterwijkse Wooninitiatief Goed Wonen waren erbij.  
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 En op 9 augustus, na een eerder uitstel vanwege 
slecht weer, het al bijna traditionele bezoek aan de 
camping van gastvrouw Marianne. Het weer werkte 
goed mee en er konden veel spelletjes met veel 
waterplezier worden gedaan. En na afloop frietjes 
eten en natuurlijk allemaal samen op de foto! 

 
 
 

 En toen was er TIM 

 
 
 
 
Patrick haalde in de zomer de lokale en de 
landelijk pers met zijn Toeristisch Informatiepunt 
Moergestel (T.I.M.) waar hij, bij gebrek aan een 
plaatselijk VVV kantoor, fiets- en 
wandeltoeristen voorzag van informatie over 
Moergestel. 
 
 

T.I.M.: Toeristisch Informatiepunt Moergestel 
 
 
 
 En dan kwam er nog  een heus koor zingen bij 

Olivier: het koor Cantique waar Bert deel van 
uitmaakt uit Udenhout trad 29 augustus voor 
Olivier op.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ook de senioren uit het Antoniushuis kwamen luisteren. 
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 Op zondag 20 september hebben we onze 

trouwe vrijwilligers op een buffet onthaald.  
Ook dat is traditie bij Olivier: eens in het jaar wat 
terugdoen voor mensen die zich belangeloos 
voor onze bewoners inzetten. 
In een gezellige sfeer lieten Marij van 
Spaandonk, Hermia Poirters, Celine Wolfs, Lies 
Mols, Annelies Mulder, Kees Schoenmakers en 
partners zich de maaltijd smaken.  

 
 
 
 
 

Nieuwe bewoner bij Olivier: Junis Holthuis 

Op 1 oktober is Junis Holthuis bij Olivier komen wonen. Hieronder een korte introductie. 
 

Junis, middelste van ons vijftal, woont vanaf zijn 4de maand in ons 
gezin. Toen Junis 9 maanden was, zijn we vanuit Venlo naar Helvoirt 
verhuisd. Daar wonen we midden in het dorp, in een oude boerderij met 
ruime tuin. Vanwege ons eigen kindertal en vriendjes, waren er altijd 
volop kinderen om mee te spelen. Ook aan huisdieren hadden we geen 
gebrek! 
Junis bezocht als klein manneke de Speelbergh en vervolgens de 
Mytylschool Tilburg. Daar is hij vorig jaar uitgestroomd. Sindsdien heeft 
hij een leer-/werkplek bij Prins Heerlijk. Momenteel werkt hij 3 dagen 
per week in de delicatessenzaak en op vrijdag gaat hij naar school, beide 
met veel plezier. 

Junis is enthousiast lid van scouting PWvO te Cromvoirt. Hij geniet erg van alle activiteiten en 
kan geen kamp missen!Junis fietst graag, houdt van lezen en film, speelt een beetje piano en 
staat ’s winters graag op de skies. Hij assisteert met plezier in de keuken en is regelmatig achter 
zijn laptop te vinden.  
Nu onze kinderen allemaal wat ouder worden, vliegt de een na de 
ander uit naar een kamer elders in het land. Het wordt zeker door 
de week, een beetje stil in huis. 
Vandaar dat Junis deze zomer op zoek wilde naar zìjn eigen 
plaatsje. 
....En dat plaatsje bleek er plotsklaps zomaar te zijn, bij 
ouderinitiatief Olivier! Een prachtig, warm plekje, waar we alle 
vertrouwen in hebben. In Moergestel, niet te ver uit de buurt. 
Alles ging in stroomversnelling en per 1 oktober vliegt ook onze 
Junis uit! Hij vindt het nog een beetje spannend, maar heeft er veel 
zin in. 
                   Gijs en Margriet Holthuis 
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En verder... 

 is er weer blij babynieuws te melden!  
Onze teamleidster Mémelle en haar man Jens kregen op 18 augustus 
een prachtige dochter: Cato.  
Op 23 september brachten ze een kennismakingsbezoekje aan Olivier. 
Vijfeneenhalve week oud ging Catootje gewillig bij iedereen die dat 
wilde op schoot en gaf geen kik.. . Veel ouders en bewoners maakten 
van de gelegenheid gebruik om de baby te bewonderen en de stralende 
ouders te feliciteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En ook verder... 

 
 bestaat Olivier op 2 oktober ZES JAAR! 

 
Op de avond van het zesjarig bestaan neemt een delegatie van Olivier-
bewoners en ouders deel aan het spannende Moergestelse Quizpel: wie weet 
er het meest van Moergestel... 
 
 

Contacten ouders 

 
De besturen van de Stichting en de 
Vereniging Olivier vergaderen regelmatig. 
Het bestuur van de Stichting overlegt ook 
elk kwartaal met de manager van ASVZ. 
Daarnaast komen de ouders in werkgroepen 
en themabijeenkomsten rondom financiën, 
zorg en beheer bijeen.  
Ieder draagt zijn steentje bij. 
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In deze periode ging het om vergaderingen van: 
 de Raad van Belanghebbenden waarin alle ouders zijn verenigd op 9 juni 2015. Op de agenda: 

kennismaking met Michel Thijssen, vervangend teamleider tijdens het zwangerschapsverlof van 
Mémelle, terugblik op de Open Olivier Dag, stand van zaken PGB-betalingen door SVB, nieuw 
huurbedrag per 1 juli.  

 bestuur Stichting Olivier op 14 augustus. Op de agenda onder meer: het vertrek van Lorraine en de 
zoektocht naar een nieuwe bewoner, nieuwe notitie Visie en Organisatie Olivier, bezigheden overdag 
Olivierbewoners. 

 bestuur Stichting Olivier met ASVZ op 7 juni. Gesproken is onder meer over de kwartaalrapportage van 
de teamleider, de vervanging van de teamleider tijdens haar zwangerschapsverlof, overige personele en 
financiële zaken, teruglopen van dagbesteding, terugblik op het gesprek dat het bestuur van de Stichting 
begin juli had met Peter Mertens (bestuurder ASVZ) over diens visie op de toekomst van de zorg. 

Ook de bewoners hebben regelmatig, onder leiding van een teamlid, overleg: het bewonersoverleg, waarin 
zij onderling afspraken maken over een goede gang van zaken bij Olivier.  
 

Blijf Olivier steunen! 

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 bijna 70 vrienden en nieuwe vrienden zijn nog steeds welkom! 
Vrienden kunnen worden aangemeld bij marjanpollemans@vanolivier.nl. 
 

Sinds kort heeft Olivier 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

