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De nieuwe Olivier-nieuwsbrief ligt voor u, de 30e editie, een jubileum dus, en een Kerst- en Nieuwjaarseditie. 
Wat willen we nog meer...? Er is weer van alles gebeurd waarover we u graag berichten. 
 
 
Maar eerst onze nieuwjaarswens voor 2018, opnieuw gemaakt door Carla van Gisbergen, de moeder van 
Tijn. 
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Een greep uit wat er is gebeurd sinds de vorige Oliviernieuws uit mei 
 
 Een insectenhotel... 

Eind mei opende Olivier haar eigen Bed & Breakfast.. Gasten moeten niet 
te groot zijn, kunnen vliegen en veel ogen hebben. Met andere woorden: 
alleen insecten zijn welkom! 
 
De bouwkundige voorzieningen werden door senior-medebewoner van 
het Antoniushuis Kees Schoenmakers gemaakt. Hier overhandigt hij de 
sleutel aan Marjoleine, de grootste dierenliefhebber die we bij Olivier 
hebben. 
 

 Circus Platzak 
Altijd leuk: naar het circus!  
Op 11 juni trok Olivier naar het Tilburgse Cirque du Platzak. Zien we hier trouwens Hanneke optreden? 

 
 
 Gaat Milou weg of blijft ze? 

 
Ooit gehoord van Heintje Davids? Dat was een 
artieste die steeds weer afscheid nam en steeds 
weer terugkwam. Olivier heeft nu haar eigen 
Heintje Davids. Ze heet Milou. We zagen haar al een 
keer terugkeren, maar op 28 juni nam ze opnieuw 
afscheid als stagiaire. Niet voor lang, want drie 
dagen later was Milou er weer, nu als tijdelijke extra 
medewerker.  
Ze gaat voor een jaar het team ondersteunen. Zo 
krijgen teamleider en PB-ers wat meer armslag om 
zich bezig te houden met toekomstgerichte 
activiteiten (waarover verderop in dit Oliviernieuws 
meer). Dus ze ging en ze kwam... 
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 Teamuitje 
 
Elk zichzelf respecterend team gaat er zo nu en dan 
op uit: goed voor de teamgeest om elkaar ook eens 
buiten werktijd te treffen. 
 Op 29 juni was het weer zover: naar boerderij 't 
Dommeltje in Boxtel, met boerderijspelletjes zoals 
sumoworstelen met koeienpak aan en 
hooibaalrollen. Daarna de escaperoom op de 
boerderij. 
 
 

 
 
 
 Naar de camping... 

Al bijna een jaarlijkse traditie: in de zomer een keer 
met zijn allen naar de camping van Marian en Joop.  

 
We kennen ze allebei erg goed. Marian is al 
gepensioneerd, maar geniet nog altijd grote faam 
als gastvrouw met de heerlijkste gehaktballen van 
het westelijk halfrond. Joop is als vrijwilliger nog 
steeds betrokken bij Olivier. 
En samen ontvangen ze dus elk jaar de Olivierders 
op hun camping. Lekker buiten genieten, spelletjes 
doen, samen eten. Ze tekenen er allemaal voor! 
 
 

 
 
 
 Zaterdag 22 juli naar de Efteling! 

Een dagje Efteling zonder Pardoes, dat kan natuurlijk niet. Pardoes 
stond hij voor de neus van Jacqueline en toen was een foto natuurlijk 
snel gemaakt. Een nat pak bij de Piranha, een hartverzakking in de 
Baron 1898 en een bombardement aan calorieën door de Smulpaap: 
het was weer een onvergetelijk dagje... 
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 Willem II 
Wie zou toch die man tussen Tijn en Patrick in zijn?  

 
Wel, dat is nu de trainer van Willem II. 
Erwin van de Looi is zijn naam en hij was 
op de Koningsdag van Willem II, vlak voor 
het nieuwe seizoen begon, bereid om 
tussen onze twee Moergestelse 
voetbalkenners plaats te nemen.  
Duimpje erbij en alles komt goed, trainer.  
Met zulke supporters kun je onmogelijk 
degraderen. 
 
 

 
 

 Open G Golf Toernooi Prise d'Eau 
Guy won op 23 september het Open G Golftoernooi van Prise d'Eau, ontving 
een gouden medaille en werd een wisselbeker rijker. 
Hiernaast een trotse winnaar en een zo mogelijk nog trotsere vader! 

 
 Quispel 6 oktober 

Eerlijk is eerlijk: we hadden gedacht en gehoopt dit jaar hoger te eindigen 
op de ranglijst van Quispel, de dorpsquiz van Moergestel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kijk het Olivier Team stralen op die groepsfoto.  
Kijk hoe de Nibbles Three van Olivier ook deze onmogelijke opdracht tot een goed eind hadden gebracht.  
 
 
Het leek zo gesmeerd te lopen allemaal. 
Maar dat zal bij de andere teams niet 
anders zijn geweest, want de Olivierders 
reikten niet hoger dan plaats 32 in het 
klassement van 38 deelnemers. Hebben 
we daar lang om getreurd? Tuurlijk niet! 
En volgend jaar zijn we gewoon weer van 
de partij. Eens gaat het lukken.... 
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 Lunchen bij de ouders van Junis 
De familie Holthuis nodigde de bewoners uit voor een gezellige lunch in Helvoirt. 

 
 
 
Eind september, in de tuin, mooi 
weer, dieren bewonderen... Tradities 
zijn snel gevormd, dus we komen 
volgend jaar graag terug. 
 
 
 
 
 

 
 

 Diner voor het team 
En de gastvrijheid van de familie Holthuis kent geen grenzen want 
eind oktober stelden zij hun huis opnieuw ter beschikking. 

 
Bestuursvoorzitter Gijs 
 en teamleider Mémelle 

 
 
 Nu was het de beurt aan het team om 
in het zonnetje te worden gezet. 
 
 

 
 
Het was al langer de wens van het bestuur van de 
Stichting om het team te bedanken voor de 
geweldige inzet en onderlinge opvang bij alle 
ziektes, tegenslagen en ongelukkig samenlopende 
omstandigheden eerder in het jaar.  
Teamleden en partners is een viergangendiner voorgeschoteld dat vooral door bestuurs-voorzitter Gijs 
en zijn Margriet is bekokstoofd, waarbij penningmeester Marianne, met hulp van Bert, voor de 
groenteschotels zorgde en secretaris Marjan blij was dat ze alleen maar in de pannen hoefde te roeren... 



6 
 

 Pieregeblèr 
 
Nu alvast noteren: op 27 januari verdedigen de 
Olivierders in Den Boogaard de 
presentatieprijs die ze vorig jaar op het 
Pieregeblèr wonnen. Het wordt een wel heel 
speciaal liedje dat ze ten tonele voeren. 
Harm heeft het zelf gecomponeerd! 
 
 
Met deze creatie wonnen de Olivierders in de 
2017 de presentatieprijs op het Pieregeblèr. 
 

 
 Voorheen Open Olivier Dag: Olivier Festival 

Het weer zat tegen, maar de Open Olivier Dag was in 2015 
een groot succes. Dat hopen we drie jaar later te herhalen 
en wel op zondag 27 mei 2018. De formule wordt wel wat 
anders. Het wordt meer een festivalletje dan een 
opendeurdag. Een werkgroep heeft al wat snode plannen 
gesmeed. Er is nog veel werk te doen, maar is er iets leukers 
dan het hele dorp op je feestje vragen?  

 
Wilhelmien ontfermde zich op de Open  

Olivier Dag van 2015 over het schminken. 
 

Betrokkenheid van broers en zussen 
 
 Broers en zussen zijn goud voor Olivier  

Voor een ouderinitiatief als Olivier zijn de broers en zussen van onze bewoners goud! Dat hebben we 
zaterdag 9 september willen uitdrukken met een BBQ, verzorgd door het team. De stemming was 
opperbest, ook onder de ‘brussen’ die al snel afvielen tijdens onze Grote Olivier Quiz.  
Uiteindelijk mocht Max zich laten kronen tot de Super Brus van Olivier. Hoofdprijs: een cd van de Jan van 
BRUSselband. 
 

Bewoners met broers en zussen bij Olivier. 
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Olivier Rubriek: de passie van.... 
 
 Marianne van Esch 

Wilhelmien Dirkx, moeder van Ingrid, heeft in deze rubriek de pen doorgegeven aan Marianne van Esch, 
moeder van Hanneke. 
 

 
Ik heb namens Wilhelmien Dirkx het stokje 
over gekregen om te vertellen wat mijn passie 
is.  

Mijn eerste gedachte is natuurlijk mijn gezin, 
dat de afgelopen jaren met maar liefst 5 
kleinkinderen is uitgebreid. Zij brengen de 
nodige ‘drukte’ mee wat erg gezellig is. 

Daarnaast hou ik erg van muziek. Jaren 
geleden ben ik begonnen met gitaarles maar 
dat is helaas niet gelukt. Door tijdgebrek ben 
ik er mee gestopt. Gelukkig zing ik al 13 jaar 
bij Zanggroep Inspiration in Moergestel. Tot 
voor kort waren we alleen hoofdzakelijk in de 
kerk te vinden maar sinds januari 2017 zijn we 
een profaan koor geworden. Onze 
liederenkeuze is hierdoor veranderd en we 
treden op buiten het kerkgebeuren. Dit voelt 
voor mij prettig en het is een gezellige club bij 
elkaar. Momenteel zijn we met 20 personen 
dus enige uitbreiding van koorleden zou nog 
mogen. Zie onze website. 

 
Ook het luisteren naar muziek kan ik zeer 
waarderen. In oktober zijn we naar Andrea 
Bocelli geweest in Ziggodome. In een woord 
geweldig! Wat een mooie stem heeft die 
man. Dit was de 2e keer dat we een concert 
van hem bijwoonden. In 2012 zijn we naar 
een openluchtconcert van hem geweest in 
Lajatico, zijn geboorteplaats in Italië. 
Gekoppeld aan onze vakantie hebben we 
daar in de vallei kunnen genieten van zijn 
muziek. Om nooit te vergeten. 
 
Marianne van Esch 
 

Graag geef ik nu het stokje door aan Marjo 
Wouters. Ik ben benieuwd wat haar passie is.  
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Op de toekomst voorbereid 
 
 Besturen en Raad van Belanghebbenden 

 
Ook in de tweede helft van 2017 waren er weer voldoende zaken 
waarover kon worden vergaderd!  
Het bestuur van de Stichting heeft enkele malen samen met de 
teamleider gesproken met de sectormanager van ASVZ. In juni stond 
gesprek dit in het teken van de wisseling van het managerschap vanuit 
ASVZ van Petula Peters naar Ger-Anne van Gestel. De financiën en 
urenverantwoording zijn besproken, het opleidingsplan voor het team, de 
ICT-voorzieningen en de administratieve belasting van het team. Tijdens 
deze kwartaalbijeenkomsten presenteert de teamleider ook steeds een 
overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de periode voorafgaand 
aan de vergadering.  
Tijdens de bijeenkomsten met de Raad van Belanghebbenden heeft de 
nieuwe manager van ASVZ zich voorgesteld, hebben we de resultaten van 
onze op de toekomst gerichte stuur- en themagroepen besproken, en we 
hebben het gehad over het opstarten van de voorbereidingen voor een 
OlivierDag eind mei 2018. Vanuit de werkgroep Beheer is onder meer 

verslag gedaan over huur en huurtoeslag, afrekening servicekosten, mogelijkheden tot verbouwing van 
de slaapruimte van het team, en verbetering van de ICT-voorzieningen.  
Alle bijeenkomsten worden in bestuursvergaderingen uitgebreid besproken en voorbereid. De voorzitter 
van het bestuur is samen met de teamleider gestart met een rondje gesprekken langs alle ouders. 
 
  

 Stuurgroep Toekomst en themagroepen 
Via de Stuurgroep Toekomst wordt geprobeerd zoveel mogelijk informatie 
en afspraken over Olivier vast te leggen om de toekomstbestendigheid van 
ons wooninitiatief zo goed mogelijk te kunnen borgen.  
Onder regie van de Stuurgroep zijn themagroepen bestaande uit ouders en 
teamleden aan het werk gegaan. Themagroep Regie heeft haar eindverslag 
uitgebracht. Themagroep Noodzakelijk, Nuttig, Leuk is gestart in juni. In de 
vergadering van de Raad van Belanghebbenden van juni 2017 heeft de 
themagroep Social Media haar bevindingen gerapporteerd. 
Op verzoek van de bestuursvoorzitter van ASVZ, Wim Kos, is door Olivier in de persoon van 
penningmeester Marianne Stasse, tijdens een bijeenkomst voor ouderinitiatieven in de regio Utrecht, 
een presentatie gehouden over de activiteiten van Olivier met betrekking tot het borgen van de 
toekomstgerichtheid. Hiervoor bestond veel belangstelling en diverse Oliviernotities en vragenlijsten zijn 
op hun verzoek als voorbeeld naar andere ouderinitiatieven toegestuurd. 

 
 Olipedia 

Bert Stasse is vanaf Uur Nul bij Olivier betrokken. Dus is Bert de aangewezen persoon om de belangrijkste 
afspraken uit de afgelopen acht jaar op een rijtje te zetten. En wel zo overzichtelijk mogelijk. Wikipedia 

strekt Bert tot voorbeeld. En daarmee was de naam voor ons 
eigen 'handboek' ook snel gekozen: Olipedia.  
Het is een gigantisch karwei, maar Bert is al een heel eind op 
scheut. Hoe luiden de huisregels voor bewoners en bezoekers? 
Wat komt er zoal bij kijken als iemand verhuist? Hoe zijn onze 
bewoners verzekerd? Dat alles en nog veel meer, zoals de 
resultaten van de themagroepen, komt in de Olipedia te staan. 
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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 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. 
 


