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VOORWOORD
Beste bewoners, beste familie en mantelzorgers,
De langverwachte beschermende vaccins zijn intussen
toegediend. Bijna alle bewoners en ook ruim 75% van onze
collega’s zijn gevaccineerd. In totaal hebben we, met alle
vrijwilligers, jobstudenten en ook enkele mantelzorgers 185
mensen een beschermend vaccin kunnen geven.
En ja, die bescherming wordt duidelijker met de dag. We
weten al langer dat het Pfizer-vaccin dat wij toegediend
mochten krijgen ons voor 95% beschermt tegen de Covid
ziekte. Ondertussen wordt het met nieuwe onderzoeken ook
duidelijk dat gevaccineerde mensen ook minder besmettelijk
zijn. Het gaat de goeie kant op.
Laat ons dan ook nog heel even stilstaan bij het feit dat ook
deze mijlpaal, het beschikbaar zijn van die vaccins, het
resultaat is van maandenlange toewijding en volharding van
honderdduizenden wetenschappers, laboranten,
testpersonen, productiemedewerkers, onderhandelaars,
overheidsmedewerkers, … Zij verdienen onze erkentelijkheid.
In de afgelopen weken hebben we wel nog een kleine
opdoffer gekregen vanuit een hoek van waaruit we dat
eigenlijk niet zouden mogen verwachten …
We hadden ons verheugd op het kunnen invoeren van een
soepelere bezoekregeling, na alle uitgevoerde vaccinaties.
Maar het Agentschap Zorg en Gezondheid, zeg maar onze
regelgevende Overheid, had op woensdag 17 februari nieuwe
“versoepelingsmaatregelen” aangekondigd voor onze
woonzorgcentra. En die maatregelen lieten ons niet toe wat
we eigenlijk van plan waren. We konden het ook nauwelijks
versoepelingen noemen.
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Ik heb het als directeur van De Olijfboom even heel erg
moeilijk gehad met deze maatregelen vanuit de Overheid,
maar ik kon en mocht helaas niet anders dan ze te
respecteren. En dat hebben we ook gedaan.
Intussen hebben we vanuit Integro samen met andere
collega’s uit de woonzorgwereld alles uit de kast gehaald om
onze Overheid tot andere ideeën te brengen.
Maar zelf zijn we ook niet bij de pakken blijven zitten en
hebben we het maximaal mogelijke dan toch weer
werkelijkheid gemaakt in onze Olijfboom.
En dus, lieve mensen, laten we ons niet uit ons lood slaan en
bouwen we, hand in hand, vol vertrouwen, verder aan de
toekomst van ons warme huis.
Vriendelijke groet,
Ronnie Leeters
Campusdirecteur
Nu we weer een nieuwe maand ingaan is het goed om een tijd
van bezinning te nemen. Trouwens de vastentijd is daar toch
de uitgelezen tijd voor. De goeie voornemens van januari zijn
misschien al lang in rook opgegaan. Maar wie zou of kan ons
tegenhouden om het goede dat we willen doen, of zijn, te
overdenken en in de praktijk te zetten. Of we nu plannen
hebben gemaakt of niet, we kunnen altijd bij de Heer terecht.
Ook als we pech hebben of tegenslag, kunnen we kracht
putten uit Gods woord. Laten we voor deze maand waarin de
lente begint één van de bemoedigende teksten uit de Bijbel
meenemen en overdenken.
"Wees in niets bezorgd, maar laat in alles, door gebed en
smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij
God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
beware uw harten en uw gedachten in Christus Jezus."
(Filippenzen 4 vers 6)
Jan Wijman
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Gods glimlach
Kun jij je voorstellen
dat God naar je lacht
zo maar een glimlach
uit het diepst van Zijn hart?
De Liefde in Zijn ogen
de warmte van Zijn stem
zacht en bewogen
Hij weet wie je bent.
Ontferming en mededogen
troost voor je hart
tranen die Hij afwist
een fluistering in de nacht.
Jij bent Mijn geliefde kind
in jou beleef ik vreugde
niets kan jou van mij scheiden
blijf daar maar in geloven.

Cobi van der Hoeven
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ONZE
JARIGEN
JARIGEN IN MAART 2021
09 mrt.: Derlas Helgard k. 121
12 mrt.: Owsik Tamara k. 221
14 mrt.: Kerkhofs José k. 016
16 mrt.: Was Krisja k. 213
27 mrt.: Schrevens Yvonne k. 217
28 mrt.: Paulissen Celestine k. 026
29 mrt.: Janssen Lisa k.115
30 mrt.: Engelen Gaby k. 211
31 mrt.: Cosemans Maria k. 108
De allerbeste gelukwensen !!!
Personeel:
02 mrt.: Picquet Patricia
02 mrt.: Alexandridis Melanie
02 mrt.: Wouters Sandra
07 mrt.: Baelen Rita
07 mrt.: Dresen Guy
16 mrt.: Fouwé Carl
22 mrt.: Grispen Lea
24 mrt.: Evens Ruth
26 mrt.: Engin Eminé
31 mrt.: Epding Ellen
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PASTORAA
ASTORAAT
TJE

Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij
Zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een
deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu
was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij
dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren,
maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn.
Joh. 19 vers 23 en 24
De Zoon is de Schepper van het heelal, van de aarde en
alles wat daarop te vinden is. Al het zichtbare is door Hem
gemaakt. Op de juiste tijd trad de Schepper in Zijn eigen
schepping in. God werd Mens. En hier op aarde werd Hem
alles ontnomen. Hangend aan het kruis, moest Hij zien
dat de vier soldaten die Hem hadden gekruisigd, Zijn
kleding onder elkaar verdeelden en lootten om Zijn linnen
onderkleed.
Wat een vernedering was dat voor Hem! De hele aarde
behoorde Hem toe; en goddelozen vergrepen zich aan Zijn
bezittingen! Zij matigden zich aan daarover te kunnen
beschikken.
De Here Jezus had de macht om in te grijpen. Hij kon van
het kruis afkomen. Hij kon ze met één woord oordelen.
Maar Hij deed het niet. Hij verdroeg alles, omdat Zijn God
en Vader het toeliet. Hij gaf het over aan Hem.
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Liberati Elvira, k. 201

Winten Annie, k. 208

NIEUWE
BEWONERS

Bisztranin Maria, k. 103 Linsen Roza k. 112
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KENNISMAKING MET ONZE RESIDENTEN

Levensverhaal van
Janssen Miet
k. 215

Aerts Jef
k. 219

Mietje is in Bocholt geboren op 26 april 1931. Ze was de 4e
oudste (oudste dochter) van 14 kinderen. Mietje ging eerst
naar de lagere school en vervolgens naar de naaischool.
In Kaulille, in een café leerde ze haar eerste man kennen. Ze
trouwde met Henri Jambon. Samen kregen ze 6 kinderen: Mia
(1953), Silvain (1954), Pierre (1955), Arno (1956) overleden in
1963, Magda (1957) en Marleen (1958).
Op 29 januari 1959 sloeg het noodlot toe, haar echtgenoot
verongelukte. Mietje bleef achter met 6 kinderen.
In 1962 hertrouwde ze met Jef Aerts. (Jef is in Bree geboren op
25 september 1932. Hij was de jongste van 4 kinderen. Hij
volgde het lager onderwijs in Bree.) Hij belde aan om een doos
te vragen voor een katje. De kat verdween maar Jef bleef
plakken. Hij trok in en bracht zijn moeder en een tante mee.
Mietje en Jef kregen samen 3 kinderen. Marie-José (1963)
overleden in 1987 aan kanker, Gerty (1964) en Arnaud (1966).
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Mietje kreeg 9 kinderen, later volgde er 13 kleinkinderen en
nu zijn er al 12 achterkleinkinderen; nr. 13 is op komst.
Mietje zorgde thuis altijd voor het huishouden, was veel aan
het poetsen en zat graag achter haar naaimachine. Tot
ongeveer haar 70e verjaardag heeft ze veel kunnen naaien.
Haar grootste en lekkerste hobby was soep maken. Haar
soep was speciaal, men kon ze zelfs niet vinden in het beste
restaurant. Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
waren er gek van. Zelfs de buren schoven mee aan tafel voor
Mietje haar beroemde soep. Vele liters heeft ze gemaakt en
als de kinderen naar huis gingen toverde ze een doos soep
uit de diepvries zodat ze thuis verder konden genieten.
Ze hebben op veel verschillende plaatsen gewoond. De
laatste jaren woonden Mietje en Jef in Genk. Nu zijn ze
samen verhuisd naar De Olijfboom. Ze hopen hier nog lang
te kunnen genieten.
Welkom, Jef en Mietje
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KENNISMAKING MET ONZE RESIDENTEN

Levensverhaal van
Meeus Emma k. 001
Emma is op 1 februari 1948 in Genk geboren.
Ze is de jongste uit een gezin met 7 kinderen. Ze had 2 broers
en 4 zussen.
Emma heeft als kind huishoudschool gedaan en is al vrij jong
gaan werken. Ze heeft een hele tijd autobanden gemaakt en
ook een tijdje jeansbroeken.
Op café heeft ze Berke Linsen leren kennen en nu zijn ze 52
jaar getrouwd. Sinds haar huwelijk is ze huismoeder geworden
en heeft ze niet meer gewerkt. Ze heeft ook lang voor haar
inwonende moeder gezorgd, die leed aan dementie.
Met haar gezin heeft ze altijd in Genk gewoond. Emma en
Berke hebben 1 dochter ‘Brigitte’. Ook hebben ze nog een
hondje, een klein stratierke van al! 19 jaar, die luistert naar de
naam Boelie. Berke en Boelie wonen nog thuis maar zullen
regelmatig op bezoek komen.
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Emma heeft altijd veel handwerk gedaan zoals haken, naaien
en kussentjes maken.. Ze puzzelt graag en kleurt ook vaak. Ze
luistert graag naar muziek uit haar jongere jaren.
Toen Emma nog goed ter been was ging ze graag met Berke
koffiekes drinken in Genk en als het mooi weer was graag op
terras. Emma is heel sociaal en graag in gezelschap.
In 2016 werd er jammer genoeg dementie bij haar vastgesteld.
Berke en Brigitte hebben haar tot nu toe zo goed mogelijk
proberen te verzorgen, maar door verschillende
omstandigheden gaan ze nu de zorg uit handen geven. Wat een
moeilijke stap.
Maar we willen Emma, en ook Berke en Boelie, van harte
welkom heten!
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Vrijwilligers in de
kijker
Wie is Mickaël Karas (Miky)?
Leeftijd: 21 jaar
Hobby’s: spelletjes op de computer
Opleiding: maatschappelijk assistent
Beroep: student in de PXL te Hasselt
Jobstudent in het ZOL Genk. In de zomervakantie
werkt hij bij de sterilisatie en doorheen het jaar
bij de afvalverwerking.
Relatie: 3 jaar
Huisdieren: geen huisdieren
-Hoe bent u in De Olijfboom terecht gekomen?
Of wat drijft u om vrijwillig bij ons te komen werken?
Via een online artikel waarin stond dat jullie vrijwilligers nodig hadden
o.w.v. het coronavirus.
Ook moest ik vanuit mijn opleiding 45u vrijwilligerswerk uitvoeren.
- Wat zal u bijblijven als vrijwilliger in De Olijfboom?
Mikael heeft nog nooit in een woon- en zorgcentrum gewerkt en zijn
nieuwsgierigheid trok hem aan om hier te komen helpen.
Het verbaast hem dat er tafelbier gedronken wordt door de bewoners.
Hij vindt het leuk dat koppels samen in een kamer mogen blijven wonen.
Dat er veel bewoners verblijven, ondanks dat het gebouw dit niet
weergeeft.
Diverse keuken, variatie in ontbijt en in maaltijden.
- Wat zijn je taken binnen De Olijfboom?
Ik help het liefst bij de kiné, omdat je de bewoners enthousiast ziet
meewerken.
De bewoners zijn gelukkig als ze mee mogen naar de kiné-ruimte.
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Een hapje uit de Poolse keuken (gelijkvloers)
Op het gelijkvloers hadden we in januari twee jarigen met
Poolse afkomst, namelijk Janowski Krystina en Kawczynski
Steffi. Het ideale moment om de bewoners te laten
kennismaken met een gerechtje uit de Poolse keuken. Onze
ergotherapeute ‘Esther’ heeft schoonfamilie met Pools bloed en
nam het initiatief om ‘Pierogi’ te maken.
Pierogi’s zijn ‘tasjes’ van ongerezen deeg met verschillende
vullingen. Ze zijn enigszins vergelijkbaar met ravioli, maar zijn
groter en halvemaanvormig. De vulling van pierogi bestaat
gewoonlijk uit kwark, gehakt, spek, aardappelen, wittekool,
bloemkool, uien, champignons of witte boerenkaas. Ook
worden verschillende fruitsoorten als aardbeien, bessen of
appels gebruikt. De pierogi’s worden een paar minuten in water
gekookt, waarna ze soms in een pan met varkensvet gebraden
of in een oven gebakken worden. Na het bakken worden ze
overdekt met boter of olie. Ze worden geserveerd met zure
room of soms met appelmoes, of besprenkeld met gebakken
gesnipperde ui of bacon.
Een echte babcia (bomma in het Pools) maakt deze natuurlijk
helemaal zelf, maar Esther heeft de Poolse keuken nog niet zo
heel goed onder de knie dus kocht ze de verse pierogi’s in de
Poolse winkel op Hoevenzavel (deze zijn trouwens heel
goedkoop en erg lekker). Het werden de pierogi's ruskie met
aardappel, ui en witte kaas. Er werden wel nog ui (fijn
gesnipperd door onze jarige Krystina) en spekjes gebakken in
de cafetaria en het gerechtje werd afgewerkt met een toefje
zure room en wat zwarte peper.
Smacznego!(smakkelijk in het Pools)
Voor herhaling vatbaar, zeggen enkele bewoners. Misschien de
volgende keer kiezen voor een zoete variant..?
14
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ACTIVITEITEN MAART
MAANDAG 1:
10.15 Kienen
14.30 Reuze ganzenbord
DINSDAG 2:
10.15 Soep maken
14.00 Memory
WOENSDAG 3:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Activiteit living: zingen
15.00 Geen ja, geen neen
DONDERDAG 4:
08.00 Spek en ei (verdiep 0)
10.00 Wafels bakken (verdiep 1)
14.00 Activiteit living: herinneringshuis
14.30 Letter piramide
VRIJDAG 5:
10.15 Crea met Kathy
MAANDAG 8:
10.15 Kienen
14.30 Rad van fortuin
DINSDAG 9:
10.15 Opwekkingsliederen zingen
14.00 Koffie-uurtje met muziek
WOENSDAG 10:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Activiteit living: babyfoto's kijken
15.00 Wie of wat ben ik?
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ACTIVITEITEN MAART
DONDERDAG 11:
08.00 Spek en ei (verdiep 1)
10.30 Kookvoormiddag (met 4 à 6 personen)
14.00 Activiteit living: creatief kleuren
14.30 Woord-zee
VRIJDAG 12:
10.15 scrabble
MAANDAG 15:
10.15 Kienen
14.30 Werpspelletjes
DINSDAG 16:
10.15 Wafels bakken (verdiep 2)
14.00 Liandora nachtmode
WOENSDAG 17:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Activiteit living: zingen
15.00 Rummikub
DONDERDAG 18:
08.00 spek en ei (verdiep 2)
10.00 Wafels bakken (verdiep 0)
14.00 Activiteit living: foto's kijken
14.30 Werpspel
VRIJDAG 19:
10.15 Paas-crea
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ACTIVITEITEN MAART
MAANDAG 22:
10.15 Kienen
14.30 Hoger-lager
DINSDAG 23:
10.15 Opwekkingsliederen zingen
14.30 Zeg eens euh!
WOENSDAG 24:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Activiteit living: crea
15.00 Memory
DONDERDAG 25:
09.00 Verjaardagsontbijt
14.30 Verjaardagsfeest
VRIJDAG 26:
10.15 Cijfers en letters (nieuw spel)
MAANDAG 29:
10.15 Kienen
14.30 Taartpel
DINSDAG 30:
10.15 Cake bakken met verse koffie
14.00 Activiteit living: spreekwoorden
14.30 Herinneringshuis
WOENSDAG 31:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Activiteit living: zingen
15.00 Rummikub
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Bezoek van hond Jinx
Bewoners hebben er van genoten!
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KENNISMAKING MET ONZE RESIDENTEN

Levensverhaal van
Moreira Laurinda k. 106
Laurinda werd als oudste van 8 kinderen in Gondomar
(Portugal) op 3 december 1930 geboren.
In 1948 leerde ze haar man, Alberto, kennen en samen
verhuisden ze naar Figueira da Foz (Portugal). Samen kregen
ze 3 zonen: Alberto, Joao en Jos.
In 1964 kwam Alberto in de mijn van Waterschei werken en
een jaar later kwam het voltallige gezin naar België.
Laurinda ging werken in de Mosa in Maastricht, maar in 1968
werd ze huisvrouw nadat ze in verwachting was van dochter
Delfi.
In 1995 werd ze weduwe nadat haar man stierf aan
leverkanker.
Haar zoon Joao, die ook op jonge leeftijd weduwnaar was
geworden is dan bij haar ingetrokken samen met zijn 2
kinderen.
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Helaas is Joao in 2017 ziek geworden en in 2018 overleden. Dit
heeft een zeer grote impact op haar gehad. Haar gezondheid en
mobiliteit gingen snel achteruit, waardoor het onmogelijk werd
nog zelfstandig te wonen.
Na een zware val en verwardheid is Laurinda in het ziekenhuis
beland, waar ze meer dan een maand verbleven heeft.
De kinderen besloten met een klein hartje om Laurinda te laten
verhuizen naar De Olijfboom omdat ze continue verzorging en
waakzaamheid nodig heeft. Maar ze keek er wel naar uit omdat
ze veel positieve dingen over ons huis had opgevangen en ze
dan weer gezelschap zou hebben.
Laurinda kan men omschrijven als een zeer positieve vrouw, die
graag televisie kijkt en een babbeltje slaat. Naast Portugees
verstaat ze ook Italiaans en een beetje Nederlands.
Laurinda heeft 8 kleinkinderen (waaronder Jerzy, die hier werkt
als zorgkundige) en 9 achterkleinkinderen.
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VA
LE
NT
IJN
Het feest van de liefde, dat in steeds meer landen wordt
gevierd. Toch zijn ook veel mensen tegen een dergelijke
feestdag: een veelgehoorde klacht is dat het feest geen karakter
heeft en veel te commercieel is. De oorsprong van Valentijnsdag
stamt echter al minstens uit de 14e eeuw.
Over de oorsprong van Valentijn zijn er meerdere legendes.
Hier is er eentje van:
De naam Valentijnsdag is afkomstig van de christelijke priester
Sint Valentijn uit Rome, die leefde in de 3e eeuw na Christus.
Volgens de overlevering bestond er in die tijd een keizerlijke
wet die soldaten verbood om te trouwen. Men geloofde namelijk
dat vrijgezellen eerder bereid waren te sterven op het slagveld.
Valentijn zou echter in het geheim toch soldaten hebben
gehuwd, omdat hij van mening was dat liefde alles overwon.
Toen keizer Claudius II (268-270) dit ontdekte, liet hij de
geestelijke op 14 februari 269 executeren, en zo werd Valentijn
een martelaar voor de liefde. De kans is echter groot dat dit
verhaal er pas later is bij verzonnen, want het enige bekende
biografische feit van Valentijn is zijn sterfdatum. Ook staat vast
dat Paus Gelasius I Sint Valentijn heilig verklaarde in 496, en dat
14 februari de naamdag van Sint Valentijn zou worden, al is het
niet helemaal zeker of het om dezelfde Valentijn gaat. Er zijn in
de loop der tijd meerdere Valentijnen geweest, die omkwamen
tijdens de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk.
Ook in de Olijfboom werd er aan Valentijn gedacht. De
verdiepingen werden mooi versierd in het thema.
De bewoners van verdiep 1 kregen zelfs een klein extraatje van
de medewerkers van verdiep 1. Een doosje vol liefde.
Mehmet bracht randanimatie rond Valentijn en kreeg de
bewoners aan het lachen. Supertof gedaan!
Op naar Valentijn 2022!!!
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Op 16 maart komt onze vaste nachtmode en lingerie verkoper
weer.
Zij verkoopt mooie nachtkleedjes en pyjama’s
Ze heeft ook ondergoed en bh’s bij
Ook heeft ze onderkleding en pyjama’s voor de mannen mee!
Dus: 16 maart vanaf 14u in de cafetaria...
Als u wil dat wij iets aankopen voor uw moeder/vader, laat het
ons dan even weten via de animatie. Of 1 persoon mag
meekomen om te kiezen.
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Kookvoormiddag
Eén keer in de maand proberen wij met enkele bewoners te
koken.
Wij wisselen af zodat iedereen eens aan de beurt komt.
Dit is altijd gezellig en er komen altijd verhalen uit over hoe zij
vroeger kookten, wat ze graag aten, wat hun gezin graag had,
enz..
Deze maand hebben we gekookt met de personen die in de
cafetaria zitten. De vrouwen hebben geholpen waar ze konden
en de mannen hebben meegekeken en meegegeten

25

26

Crea met Kathy
We proberen regelmatig wat creatief te zijn, deze keer was het
bijna Valentijn dus horen daar harten bij.
De nageltjes waren al in een hartvorm op een plank geklopt ...
Wij moesten net nog met draad een mooi hart creëren. Ik moet
zeggen dat ze aardig goed gelukt zijn, ze zijn allemaal even
mooi geworden.
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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.
BETON, BLEEK, BOENHOK, CEMENT, DEELCONTRACT, ETNOGRAAF,
FARCE, FRIES, HOUTSPAAN, KASSEN, KIESTOON, KIEUW, KOPROL,
MOLECULE, NETEL, NURKS, OMZETGROEI, SNEEUWBES, STORING,
VERNIETIGEND, WERKPLAN, WETTEN, WINST, WORMEN, ZOVEEL, ZWEEP
31

OPLOSSING FEBRUARI 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.
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

