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VOORWOORD

Beste bewoners, beste familie en mantelzorgers,

Een voorwoord schrijven voor een Olijfblaadje dat pas 14
dagen nadien zal verschijnen, dat lijkt een beetje op “back to
the future”. Morgen, we zijn nu dinsdag 19 januari als ik dit
schrijf, zullen de vaccins voor de eerste dosissen afgeleverd
worden. En dat zowel voor onze bewoners als voor de
collega’s, vrijwilligers, jobstudenten en stagiairs. Donderdag
en vrijdag 21 en 22 januari zullen we die vaccins gaan
toedienen. Spannend! Op het moment dat jullie dit lezen
hebben we die eerste vaccinatieronde hopelijk al achter de
rug.

De tweede dosis zal binnenkort, in de week van 12 februari
worden toegediend. En dan zullen we eindelijk kunnen
zeggen dat we voor 95% gerust mogen zijn dat het Corona-
virus ons niet al te veel pijn meer zal doen. Alhoewel er nog
heel wat onbeantwoorde vragen zijn m.b.t. het vaccin, lijkt de
vaccinatie me hier en nu de enig mogelijke weg om onze
samenleving en het samen-leven in ons woonzorgcentrum
terug te brengen naar een leefbare situatie.

En dan, lieve mensen, is het nu de hoogste tijd dat we de
hand aan de ploeg slaan en opnieuw beginnen te bouwen
aan De Olijfboom.
In de komende dagen zal ik de kennismakingsgesprekken
met de bewoners en hun familie verderzetten. We hebben
die in het najaar moeten onderbreken omwille van de
Corona uitbraak.
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We zullen verder blijven werken aan de verbetering van onze
communicatie. Ondertussen zijn we overigens ook gestart met
een wekelijkse uitgave van De Gazet. Dat is een
informatieblaadje waarmee we onze bewoners, kort op de bal,
willen informeren over wat er zich in ons woonzorgcentrum
afspeelt en wat er op stapel staat.
En we zullen verdere stappen zetten in de ontwikkeling van de
teams op elke verdieping.
Werk aan de winkel dus … Maar nu eerst de planning maken
voor onze eerste vaccinatie!

Vriendelijke groet,
Ronnie Leeters
Campusdirecteur

In deze verwarde Coronatijd kunnen we ons onzeker voelen,
ondanks alle inspanningen die geleverd worden door de
overheid, specialisten en de bevolking. Overal hebben we
commentaar op. Laat dat als mensen die op God vertrouwen bij
ons zo niet zijn. In Gods woord staan menige voorbeelden
vant een ingrijpen van God voor herstel van een heel volk. Als
we onder Zijn leiding zijn, dan zegt Hij in Zijn woord:

... en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan,
zullen uw oren achter u het woord horen: "Dit is de weg,
wandelt daarop".

Laten we ook de weg van herstel gaan in gehoorzaamheid aan
Zijn woord.

Jan Wijman
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God is bij je

God is bij je in je wanhoop
Hij is bij je als je lacht

God is bij je als je wegloopt
Hij is bij je als je wacht.

God is bij je in je tranen
Hij is bij je in verdriet

God is bij je alle dagen
Hij ziet jou als je Hem niet ziet.

God hoort jou als je Hem aanroept
Hij hoort jouw schreeuw of diepe zucht

Hij hoort je lofzang en je klaagzang
Hij ziet je als je voor Hem vlucht.

God voelt jouw pijn en huilt jouw tranen
Hij kust ze met Zijn Liefde weg

alle zorgen die verdwijnen
als jij je hoofd op Zijn schouder legt.

God is er bij je eerste ademtocht
Hij is er ook als jij je ogen sluit
God is alles wat je nodig hebt
bij Hem ben je werkelijk Thuis!

Cobi van der Hoeven
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ONZEONZE

JJARIGENARIGEN

JARIGEN IN FEBRUARI 2021

01 feb.: Meeus Emma k. 001
01 feb.: Goethals Germaine k. 222
10 feb.: Beckers Leonie k. 204
12 feb.: Roman Ernest k. 222
12 feb.: Vos Lieske k. 125
13 feb.: Beckx Isidoor k. 114
13 feb: Van Diest Elly k.224
26 feb.: Wijman Jan k. 104

De allerbeste gelukwensen !!!

Personeel:

03 feb.: Baeten Sarah
04 feb.: Kurtal Esra
04 feb.: Aslanidis Anastasia
08 feb.: Custermans Nadine
19 feb.: Mondelaers Sonja
20 feb.: Boonaerts Esther
21 feb.: Vanheusden Ilse
22 feb.: Bouvin Sarah
24 feb.: Seminck Wendy
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PPASTORAAASTORAATTJEJE

Dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven
gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon.

1 Joh. 5 vers 11

Wat een heerlijke verklaring heeft Johannes opgeschreven,
geleid door de Heilige Geest! God heeft ons eeuwig leven
gegeven! Dat betekent uiteraard: ons allen die in de Heere Jezus
Christus hebben geloofd. Ons allen die onze knieën voor God
hebben gebogen en Hem onze zonden hebben beleden. Ons
allen die Jezus Christus hebben aangenomen als de Enige Die
kan redden en verlossen.

Ja, ons heeft God het eeuwige leven gegeven. Hij laat ons niet in
spanning. Hij zegt niet dat we het misschien later zullen krijgen,
als we voor Zijn troon hebben gestaan. Neen, op het moment
dat we ons tot Hem bekeerden en de Here Jezus aannamen,
toen ontvingen we uit Gods handen het eeuwige leven.

Dat eeuwige leven betekent natuurlijk niet alleen maar eeuwig
voortbestaan. Want dat geldt voor alle mensen, ook voor hen
die Christus afwijzen. Nee, het eeuwige leven houdt een eeuwig
voortbestaan in de heerlijkheid in. In de hemel waar God wordt
gekend en we van Hem genieten, waar de Heiland het
Middelpunt is en Hij wordt geprezen.
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NIEUWE
BEWONERS

Aerts Jef, k. 219 Janssen Miet, k. 215

Raison Lieske, k. 111 Meeus Emma, k. 001

Nowak Jan,
k. 107
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KENNISMAKING MET ONZE RESIDENTEN

Levensverhaal van Nowak Jan
kamer 107

Jan is geboren in Chalkowo (Polen) op 15 januari 1926. Hij kwam
als vierjarige met zijn ouders naar België omdat zijn vader in de
mijn ging werken.

In het gezin waren ze met 4 kinderen: 3 jongens en 1 meisje. Eén
broer is nog in leven en is ondertussen 86 jaar.
Jan, toen 16 jaar, werd tijdens wereldoorlog 2 door de Duitsers
verplicht om in de mijn te werken. Als 18-jarige is hij naar
Engeland gevlucht om daar militaire dienst te doen voor het
Poolse leger. Hij wilde graag piloot worden maar werd afgekeurd
voor zijn gehoor, en werd uiteindelijk kok.

Na de oorlog woonde hij in Winterslag waar hij in de mijn
werkte.
Jan heeft hard gewerkt om zo snel mogelijk voor een huis te
zorgen voor zijn vrouw Maria en hun twee kinderen, Vivianne en
Jean-Marie.
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Jan was een gepassioneerd duivenmelker en
vogelliefhebber.
Als duivenmelker slaagde hij erin om ‘Keizer van de
duivenbond’ van Waterschei te worden. Hiervoor moet je 3
jaar op rij algemeen kampioen worden.
Als vogelliefhebber en -vanger had hij 2 volières met goud-
en distelvinken, sijsjes en appelvinken. Ook had hij konijnen
en kippen.

Jan is ook fan van de voetbal (vooral Genk en de Rode
Duivels). Ook veldrijden ziet hij graag.
Maria, zijn echtgenote, is overleden in 1986.

Tot enkele weken geleden woonde hij zelfstandig thuis.
Door de ouderdom en door het niet meer kunnen staan, is
hij verhuisd naar de Olijfboom.
Zijn algemene wens is om gezond te blijven, maar vooral
hoopt hij dat COVID-19 over gaat en hij zijn kleinkinderen
Sarah, Elke, Brecht, Simon en Astrid nog regelmatig kan
zien. Ook zijn achterkleinkinderen Teun, Juna en Andreas zijn
zijn oogappels.

Jan, van harte welkom!
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Wie is Andy Danneel?

Leeftijd: 41 jaar

Hobby’s: muziek, voetbal
(kinderen)

Opleiding: moderne talen
economie

Beroep: bediende, start met
opleiding verpleegkunde in
januari 2021

Getrouwd: ja

Kinderen: 2

Huisdieren: 1 kat

-Hoe bent u in De Olijfboom terecht gekomen?
Of wat drijft u om vrijwillig bij ons te komen werken?

Ik ben hier via tante Steffi (bewoonster), zij is de tante van
mijn vrouw.
Ook is het een goede voorbereiding op mijn opleiding
verpleegkunde.

- Wat zal u bijblijven als vrijwilliger in De Olijfboom?

Vriendelijkheid afstralend van boven naar beneden.
De ruimte om je te bewijzen, de tevredenheid van de
bewoners.
Ik werk hier als buddy en ga een praatje maken met de
bewoners.

- Wat zijn je taken binnen De Olijfboom?
Buddy zijn voor de bewoners

VVrijwilligers in derijwilligers in de
kijkerkijker
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Wie is Lies Houbrechts?

Leeftijd: 42 jaar

Hobby’s: verenigingsleven en koken

Opleiding: verzekeringsmakelaar

Beroep: tijdelijk werkloos

Getrouwd: ja, met Tom

Kinderen: Janne (14) - Stan (13)

Huisdieren: 2 hondjes

- Hoe bent u in De Olijfboom terecht gekomen?
Of wat drijft u om vrijwillig bij ons te komen werken?

Via een oproep van Het Rode Kruis. Ik ben buurtbewoner
en zag dat hier hulp nodig was.
Ik ben gestart op 16 november 2020.

- Wat zal u bijblijven als vrijwilliger in De Olijfboom?

De eerste dag op de Covid-afdeling binnen stappen was
heel spannend. Ik heb geprobeerd de mensen wat op te
beuren. Samen Whattsappen (videogesprekken) met de
familie.
(Maar eerst zorgen dat hun haren in de plooi liggen en
dat hun tanden aan zijn ).
Ze moeten er mooi uitzien, ondanks dat ze ziek zijn.
De samenhorigheid is mooi om te zien. Het is een
ervaring die ik nooit meer zal vergeten.

- Wat zijn je taken binnen De Olijfboom?

Ik help vooral op de Covid-afdeling (zie foto). Een
wandeling maken door de gangen, helpen met het eten,
hun haren indraaien, samen een dansje doen, een
spelletje spelen en een babbeltje maken met de
bewoners. Zorgen dat de bewoners zich goed voelen.



13

KERSTDINER

Het was een gezellige dag en we hebben
overheerlijk gegeten.
Er was zowel in het cafetaria als in de eetzaal
livemuziek.

Wie wilde, mocht er zelfs bij dansen.
De tafels waren mooi ingedekt en het
dessert zag er te mooi uit om op te eten.
Toch heeft het gesmaakt hoor .

Het was vooral een fijn samenzijn.
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MAANDAG 1:

10.15: Kienen
14.30 Kubb-spel

DINSDAG 2:

10.15 Opwekkingsliederen zingen
14.00 Ganzenbord

WOENSDAG 3:

10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Activiteit living: zingen
15.15 Rummikub

DONDERDAG 4:

10.00 Kookvoormiddag (met enkel uitgenodigde bewoners)
14.30 Filmnamiddag

VRIJDAG 5:

10.15 Crea met Kathy

MAANDAG 8:

10.15 Kienen
14.30 Letterpyramidespel

DINSDAG 9:

10.15 Wafels bakken (verdiep o)
14.00 Nostalgisch koffie-uurtje

WOENSDAG 10:

10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Activiteit living: herinneringshuis
15.15 Zeg eens euh!

ACTIVITEITEN
FEBRUARI
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DONDERDAG 11:

10.15 Wafels bakken (op verdiep 1)
14.30 Taartspel

VRIJDAG 12:

10.15 Geen ja, geen neen

MAANDAG 15:

10.15 Kienen
14.30 Werpspelletjes

DINSDAG 16:

10.15 Opwekkingsliedjes zingen
14.30 Wie of wat ben ik?

WOENSDAG 17:

10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Activiteit living: zingen
15.00 Rummikub

DONDERDAG 18:

10.30 Wafels bakken (verdiep 2)
14.30 Rad van fortuin

VRIJDAG 19:

10.15 Memory

ACTIVITEITEN
FEBRUARI
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MAANDAG 22:

10.15 Kienen
14.30 Waar of niet waar

DINSDAG 23:

10.15 Opwekkingsliederen zingen
14.30 FC De Kampioenen (dvd)

WOENSDAG 24:

10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Activiteit living: creatief kleuren
15.15 Pim pam pet

DONDERDAG 25:

09.00 Verjaardagsontbijt
14.30 Verjaardagsfeest (of variant hiervan)

VRIJDAG 26:

10.15 Gezelschapsspelletjes

ACTIVITEITEN
FEBRUARI
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Sinds het begin van 2021 zijn we gestart met een wekelijkse
uitgave van De Gazet. Daarmee willen we een manier vinden om
onze bewoners nog sneller te informeren over hetgeen er zich in
het woonzorgcentrum afspeelt. Omdat De Gazet wekelijks
verschijnt, kunnen we wat korter op de bal spelen. De Gazet zal
naast het Olijfblaadje blijven bestaan. Ze hebben de bedoeling
om elkaar aan te vullen. Zo kunnen we in De Gazet bijvoorbeeld
al onmiddellijk berichten over nieuwe bewoners die naar De
Olijfboom verhuisd zijn. En in één van de volgende edities van
het Olijfblaadje zouden we die bewoner dan wat uitgebreider
kunnen voorstellen.
Het zal in het begin nog wat zoeken zijn naar de juiste inhoud
van de berichtgeving in De Gazet. Daarenboven zal ik jullie in de
komende weken ook nog eens laten bevragen over jullie
verwachtingen m.b.t. De Gazet. Op die manier kunnen we samen
een gepast communicatiemiddel creëren.

Hieronder en op
volgende pagina een
impressie van de vorige
edities.

Maria, onze oudste en
tevens 100-jarige
bewoonster heeft,
kranig zoals ze is, de
spits afgebeten. De
hele vaccinatie is
overigens erg vlot
verlopen. Er werden
nergens vervelende
bijwerkingen of ongewone reacties opgetekend.

De Gazet
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Beste bewoner,

Ons Gazet is nog maar een paar dagen oud en nu al een
“Speciale Editie”. Dat belooft.
We hebben dan ook belangrijk nieuws! En dan ineens nog 2
belangrijke mededelingen!
De datum van de vaccinatie is ondertussen bekend.
We zullen vaccineren op donderdag 21 januari. Voor de rest blijft
de voorbereiding zoals we afgesproken hebben en eerder al
hebben meegedeeld.

Deze week werd ook het team op
de gelijkvloers verdieping
versterkt met een enthousiaste
nieuwe collega. Haida is een
goedlachse zorgkundige. Wisten
jullie dat Stafke samen met mij
het sollicitatiegesprek van Haida
heeft gedaan? Ik wens Haida in
ieder geval erg veel plezier in
haar werk in De Olijfboom. In
een volgende editie zal ik zeker
ook de collega’s nog even
voorstellen die in de maand
december zijn gestart.
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Al de bewoners kregen een lekker doosje
pralines als kerstgeschenk.
Tijdens het feest werden er mooie
kerstliedjes gezongen en konden we
luisteren naar een kerstverhaal en
gedicht.
Als afsluiter aten we lekkere kerststronk.

KERSTFEEST
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Beste bewoners, familieleden en sympathisanten van De
Olijfboom,
Lieve mensen,

Afgelopen zondag hebben we 230 kaarsen aangestoken op het
grasveld van De Olijfboom.

Ruim 150 mensen waren spontaan naar de Erfstraat afgezakt
om een prachtig applaus te komen geven voor onze
zorgtoppers. We mochten onder al die enthousiaste mensen
ook de leden van onze Campusraad, de algemeen directeur van
Integro, de Voorzitter van Integro, de burgemeester van Genk
en ook de Schepen Sociale Zaken van Genk verwelkomen. Het
is een feeëriek tafereel geworden.

Wil je het even opnieuw beleven, kan je het bekijken op
volgende link https://www.youtube.com/
watch?v=E3YXcqK4HHQ&feature=youtu.be

Dank voor jullie steun en vooral voor de warme waardering
voor onze Zorgtoppers.
Ronnie Leeters
Campusdirecteur

KAARSENZEE
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HIEP HIEP HOERA

Op 7 januari 2021 mocht José Jonckers 91 kaarsjes
uitblazen! Proficiat van je familie en van het team van De
Olijfboom.
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De stad Genk organiseert het project 'Mijn warm Genk'.
Ze willen graag jongeren en ouderen samen brengen met dit
initiatief.
De deelnemers mogen zelfgemaakte foto's, gedichten of
schilderijen doorsturen.
Indien het coronavirus het toelaat kan er eventueel een
tentoonstelling volgen.
Sylvain schilderde wel meer dan 130 schilderijen, hier zien jullie
alvast een kleine selectie.
Mooi hè?

SCHILDERIJEN VAN SYLVAIN
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Samen herbekeken we het jaar 2020.
Dit deden we met leuke sketches, woorden en foto's.
Elke maand werd overlopen en er werd veel gelachen.
Ook werd er gesmuld van lekkere oliebollen, 's morgens vers
gebakken door Ria en Kathy.
Op het einde van onze presentatie maakten we het even heel
stil.
We stonden stil bij de bewoners die het afgelopen jaar
overleden zijn.
Onze vrijwilligster Britt speelde ondertussen een mooi stuk
piano.

OUDEJAARSACTIVITEIT
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Heeft u piano spelen
in de vingers?

Niet in een uitverkocht
concertgebouw,

wel in ons gezellig huis.

Iedereen mag plaatsnemen aan onze
piano.

Wilt u de piano op een andere plaats?

Vraag het ons en wij zorgen dat hij op
de gewenste plaats komt te staan.

Wij zijn er zeker van dat onze
bewoners zullen genieten van jullie

mini-optreden.

‘Sommige mensen kunnen met hun handen heel goed

piano spelen of tekenen.

En ik? Ik kan heel goed klappen!’
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook
overlappen. Zoek ze op en streep ze af.

AIRCO,AMATEUR, BEETJE, CAMEE, COUPON, EDELE,
EISERES,FEITE, GEKKO, INDIRECT, JOELEN, KLAUW, KLIER,
KORRELIG, KREDIETRENTE, KRIEK, KROLS, MESJE,
NONNENSCHOOL, OVERDRUK, PALMARES, PEDDEL, TALUD,
TURBO,
VERSLAG, VOORTEKENEN, WALVISHAAI



OPLOSSING JANUARI 2021

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook
overlappen. Zoek ze op en streep ze af.

ALARM, AUTOPECH, CAMPINGGAST, EGAAL, GRUTTER, INCONSISTENT,

KELNER, KLASSENAVOND, KLEURFILTER, KOPPELING, KRAAG, KRING,

LEIDEN, LUILAK, METER, NAZORG, NOBEL, NUMMER, PAPPA, PONEREN,

PUREE, ROOSTER, SLAVIN, STOEP, TAXUS, VUISTDIK, ZAGEN


