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VOORWOORD
Beste bewoners, beste familie en mantelzorgers,
In de periode dat ik dit voorwoordje schrijf, leven we in een
vreemde situatie in De Olijfboom. Dat is tenminste mijn
persoonlijk gevoel. In ons huis is er, na het toedienen van de
vaccins, een zekere vorm van rust en vertrouwen ontstaan
tegenover de dreiging van het Coronavirus. En dat terwijl het
aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, ook in ons land
weer alarmerend stijgt. Zo sterk zelfs dat onze beleidsmakers
zich vandaag, vroeger dan gepland, opnieuw zullen beraden
over maatregelen die de opmars van die besmettingen en
vooral de ziekenhuisopnames een halt moeten toeroepen.
En dat is vreemd: Het lijkt alsof we in een dubbele wereld
leven. Alsof we een bijzondere bescherming genieten. Dat
blijkt ook uit de cijfers die ons bereiken over de effecten van
de vaccinatie in de woonzorgcentra: Sinds de start van die
vaccinaties in de woonzorgcentra is het aantal
gerapporteerde besmettingen, het aantal zieken, en het
aantal ziekenhuisopnames spectaculair gedaald. Er zijn zelfs
geen overlijdens meer in die woonzorgcentra ten gevolge
van Corona.
Dat dubbel gevoel zullen we ook moeten vertalen in onze
houding tegenover het virus: Enerzijds zullen we maximaal
genieten van de herwonnen ruimte en vrijheid binnen ons
huis. En anderzijds zullen we voorzichtig blijven en onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen tot ook de
rest van onze samenleving van diezelfde bescherming kan
genieten.
Genieten van de herwonnen ruimte en vrijheid, zullen we
vertalen in het opzetten van een vernieuwde en frisse
werking van ons dagcentrum. We zullen onze Living terug in
gebruik nemen, maar dan onder een volledig nieuwe
werkvorm.
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En ook met een frisse nieuwe naam. Een kleine groep van
enthousiaste collega’s bereidt op dit moment die nieuwe
werking voor. Als ik dit schrijf, weet ik nog niet of ik de naam van
die nieuwe werking mag verklappen en doe ik het ook maar niet.
Daarnaast zullen we in de komende weken ook ons restaurant
opnieuw in gebruik nemen. En ook dat zullen we proberen te
doen in een vernieuwde en uitnodigende setting. Meer nieuws
daarover volgt zeker in De Gazet.
Daarnaast werken we onverminderd verder aan de inrichting
van ons huis. Zowel op het vlak van de infrastructuur op de
verschillende afdelingen, als op het vlak van onze teamwerking.
Er waait een nieuwe warme wind door ons huis, lieve mensen.
En dat is het resultaat van alle inspanningen die jullie samen met
onze medewerkers dag na dag leveren. Ik kijk met hoop en
vertrouwen onze toekomst tegemoet.
Vriendelijke groet,
Ronnie
In de christelijke wereld gebeurt het wel vaker dat op
Paasmorgen de mensen elkaar begroeten met: "De Heer is
waarlijk opgestaan". En dit maakt de christen blij, want de dood
is overwonnen. Nu deze maand met Pasen begint is het een
goede start om elkaar, elke dag, met een positieve begroeting 's
morgens een fijne dag toe te wensen. Een bemoediging, hoe
klein ook, kan wonderen verrichten. Een woord, een gebaar
vanuit een oprecht hart is bijna onbetaalbaar en kost geen
moeite. Ook nu er in de goede richting veranderingen in
aantocht zijn, is het goed dit in herinnering te houden.
Gods Woord zelf geeft ons een mooie tekst om in gedachten te
houden om elkaar met de juiste woorden te begroeten of aan te
spreken.
'Een woord op het juiste moment gesproken, is als gouden
appels in zilveren schalen.' (Spreuken 25 vers 11 NBG)
Jan Wijman
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Het offer van Gods Zoon
Niemand kan dit leed doorgronden
niemand kan het echt verstaan
de pijn die Jezus heeft geleden
de weg die Hij moest gaan.
Niemand kan het echt begrijpen
geen Liefde op aard’ zo groot
Zijn leven vrijwillig gegeven
en toch overwinnaar van de dood.
God zo groot en ook een mens
kwetsbaar zoals wij
is Hij als een lam gegaan
Hij deed het ook voor jou en mij.
De beker die Hij leegdronk
tot op de laatste slok
Hij liet Hem niet voorbij gaan
maar bracht ons terug bij God.
Niets kan ons van Hem scheiden
geen ziekte, zonde of dood
de weg naar God is open
Zijn Liefde is oneindig groot!
Cobi van der Hoeven
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ONZE
JARIGEN
JARIGEN IN APRIL 2021
06 apr.: Gielen Lieske k. 102
06 apr.: Kelchtermans Germaine k. 007
07 apr.: Skowronski Helena k. 226
12 apr.: Geudens José k. 004
12 apr.: Meyers Jacqueline k. 006
13 apr.: Sneppe Jean k. 102
25 apr.: Hendrix Roland k.116
25 apr.: Oosterbos Lena k. 117
26 apr.: Janssen Miet k. 215
De allerbeste gelukwensen !!!
Personeel:
01 april: Vossen Seferina
14 april: Drees Ria
22 april: Vandael Stefanie
28 april: 't Kindt Elke
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PASTORAA
ASTORAAT
TJE

Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder en tegen de man, Die
Mijn Metgezel is , spreekt de Here van de legermachten.
Sla die Herder.
Zacharia 13 vers 7

Hier is de heilige God aan het woord. Hij spreekt over Zijn
zwaard. Dat vervult ons met ontzag. Hij is de
rechtvaardige Rechter Die geen enkele zonde door de
vingers kan zien. Als Hij gaat oordelen, als Hij het zwaard
van Zijn gerechtigheid uit de schede trekt, dan wee hem
die het treft!
Op Golgotha trof dat zwaard onze geliefde Heiland, de
Heere Jezus Christus. En dat, terwijl Hij volkomen zonder
zonde was. Er was in Hem geen enkele aanleiding voor
God om Hem te slaan. Inderdaad, die aanleiding lag bij
ons! Wij hadden gezondigd. Wij hadden onrecht bedreven.
Maar Hij nam onze zonden op Zich. Hij beleed ze voor
God alsof Hij ze Zelf had bedreven. Hij werd zo de ware
Plaatsvervanger.
Wat een liefde woonde er in het hart van de Heere Jezus!
Want Hij nam onze zonden op Zich, terwijl Hij wist dat Hij
dan de slagen van het zwaard van Gods gerechtigheid in
ontvangst zou moeten nemen. Hij wist dat het lijden
vreselijk zou zijn. En toch ging Hij vastberaden naar het
kruis en offerde Hij Zich vrijwillig op.
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NIEUWE
BEWONERS

Pirotte Maria, k. 119

Riegelnegg
Irmgard, k. 223

Vanvinckenroye
Romain, k. 124
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KENNISMAKING MET ONZE RESIDENTEN

Levensverhaal van
Winten Annie
k. 208
Annie is op 11 mei 1940 in Sint-Truiden geboren. Thuis waren
ze met 4 kinderen: 3 meisjes en 1 jongen. Haar ouders zijn
jong overleden. De 2 oudste van haar zussen en broer zijn
opgegroeid bij haar oom. Inmiddels is nog maar één zus in
leven. Ze hebben een goed contact samen.
Annie is naar school gegaan tot dat ze 14 jaar was. Daarna
heeft ze een aantal jaren in verschillende fabrieken gewerkt
zoals in de FN in Zutendaal en in de rubberfabriek in Lanaken.
Annie leerde haar partner Frans Sondeijker kennen en trouwde
toen ze 22 jaar was. Samen kregen ze 1 zoon, Guido
Sondeijker. Ook zijn er 2 kleinkinderen:
1 jongen Glenn (26 jaar) en 1 meisje Laura (23 jaar). Annie is
jong weduwe geworden (in 1987). Ze heeft altijd in Lanaken
gewoond.
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In haar vrije tijd ging ze graag wandelen met haar 2 honden
(Mechelse herders). Nu kijkt Annie graag tv en leest ze
graag tijdschriften zoals ‘Dag Allemaal’.
Annie is eind oktober gevallen en brak haar heup. Hierdoor
is het stappen moeilijker geworden. Zelfstandig wonen in
haar serviceflat lukte hierdoor niet meer.
Annie hoopt dat het stappen terug beter zal gaan. Ook kijkt
ze ernaar uit om nieuwe mensen te leren kennen in De
Olijfboom waarmee ze gezellig een kopje koffie kan drinken.
Annie, wij heten u van harte welkom.

Mooi om Jef en Mietje zo verliefd te
zien.
Soms dansen ze samen in de gang.
Doe zo verder allebei, dit brengt
veel vreugde op onze 2e
verdieping.
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Er wordt gebakken op de afdelingen
Elke week wordt er gebakken op enkele afdelingen. Onze
bewoners vinden dit heel interessant want om 08u wordt er
elke week op een andere afdeling, spek en ei gebakken in de
gang waar ze zitten voor het ontbijt.

En dan om 10u wordt er op een andere
afdeling wafels gebakken. Het is een recept
“op grootmoeders wijze” en dat met een
koffietje of iets fris is altijd leuk. Een verse
wafel gaat er altijd in
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ACTIVITEITEN APRIL
DONDERDAG 1:
08.00 Spek en ei (verdiep 0)
10.00 Wafels bakken (verdiep 1)
14.00 Activiteit Olea: huishoudelijke activiteit
14.30 Taartspel
VRIJDAG 2:
10.15 Letterpiramide
MAANDAG 5: Paasmaandag
DINSDAG 6:
10.15 Opwekkingsliederen zingen
14.00 Memory
WOENSDAG 7:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Activiteit Olea: zingen
15.00 Geen ja, geen neen
DONDERDAG 8:
08.00 Spek en ei op +1
10.15 Wafels bakken op +2
14.00 Mia Mode
VRIJDAG 9:
10.15 Crea met Kathy
MAANDAG 12:
10.15 Kienen
14.30 Reuze ganzenbord
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ACTIVITEITEN APRIL
DINSDAG 13:
10.15 Cake bakken
14.30 Nostalgisch koffie-uurtje
WOENSDAG 14:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Activiteit Olea: creatief kleuren
15.00 Rummikub
DONDERDAG 15:
08.00 Spek en ei op +2
10.30 Wafels bakken op 0
14.00 Activiteit Olea: herinneringshuis
14.30 Rad van fortuin
VRIJDAG 16:
10.15 Scrabble
MAANDAG 19:
10.15 Opwekkingsliederen zingen
14.30 Pim-pam-pet
DINSDAG 20:
10.15 Opwekkingsliederen zingen
14.30 Pim-pam-pet
14.30 Werpspel
WOENSDAG 21:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Activiteit Olea: zingen
15.00 Zeg een euh!
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ACTIVITEITEN APRIL
DONDERDAG 22:
10.00 Kookvoormiddag met 5 à 6 gevraagde bewoners
14.00 Activiteit Olea: Lottospel
14.30 Woordzee
VRIJDAG 23:
10.15 Wie of wat ben ik?
MAANDAG 26:
10.15 Kienen
14.30 Taartpel
DINSDAG 27:
10.15 Opwekkingsliederen zingen
14.00 Activiteit Olea: spreekwoorden
14.30 Herinneringshuis
WOENSDAG 28:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Activiteit Olea: crea met Kathy
15.00 Rummikub
DONDERDAG 29:
09.00 Verjaardagsontbijt
14.30 Verjaardagsfeest (of variant hiervan)
VRIJDAG 30:
10.15 Memory
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Het leven zoals het is op het gelijkvloers
PAASDECORATIE

15

MILKSHAKES

WANDELEN
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Verwelkoming nieuwe bewoners op
verdiep 1

Sinds februari woont Roza Linsen bij ons. Nadat ze een beetje
gewend was in ons huis en op haar nieuwe kamer werd er een
heuse verrassing opgezet door Memet, Shirley en Sedef: een
heuse verwennamiddag.
Roza werd nogal in de watten gelegd. Ze kreeg een zalig
gezichtsmasker met erna een neusstrip tegen de verstopte
poriën, een massage en een voetbad met de heerlijke geur van
lavendel. Ook lekkernijen ontbraken niet: kaasblokjes, toastjes
met verse eiersalade en spiesjes met vers fruit. En als kers op de
taart een heerlijke cocktail, genaamd CARMEN.
Hieronder het recept:
•
•
•
•

versgeperst fruitsap
paar druppeltjes citroensap
een scheutje grenadine
frambrozenextract

Na de behandeling werd Roza nog verrast met zelfgemaakte
paasbloemen. Ze heeft er duidelijk van genoten. Dagen later
werd er nog steeds over nagepraat.
Ook Maria Bisztranin, die op maandag 8 maart bij ons is
ingetrokken, werd aardig in de watten gelegd. Bij kennismaking
met Memet werd duidelijk dat Maria jaren geleden 2 maanden in
Antalya (Turkije) heeft verbleven.
De volgende dag had Memet gezorgd voor Turkse dorpkoeken,
broodjes met fettakaas en Kisir (couscous). Bovenop al dat lekker
kreeg ze een zwart gelaatsmasker. Een klein turks feestje met
veel gelach ...
TOP GEDAAN!!!
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Donderdag 8 April
Mia-mode komt naar ons huis
Zij heeft kleding bij speciaal voor ouderen, gemakkelijk
zittend en toch mooi en in de mode en niet duur. Ze heeft
kleren bij voor vrouwen én mannen.
1 Bezoeker mag meekomen om uit te zoeken indien nodig.
Als u wil dat wij iets uitkiezen voor uw moeder/vader, laat
het ons dan weten
Dus: 8 April 2021
Van: 14u tot 16u
Waar: in de cafetaria of eetzaal
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Wij hebben afscheid moeten nemen
van:
Marolidis Charalampos: 21/11/2020
Schito Miracola: 28/11/2020
Van Aeken Rachel: 10/12/2020
Volders Gerda: 28/01/2021
Clerckx Maria: 30/01/2021
Raison Paulina: 06/02/2021

We betuigen onze christelijke
deelneming en wensen de
familie heel veel sterkte toe.
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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.
ABDIS, DEGEN, DISCO, EMPLOOI, GRAVEL, HOCKEYSTICK, INTREK, JEKKER,
KAPITEINSPET, KAPOT, KOERSVAST, KRAAM, MAATJE, NIEZEN,
NOTENSCHRIFT, OEROS, PALEIS, PAVANE, POORT, PRIEEL, SCHURK,
STRUIS, VERVEN, VLAAI, VLECHT, ZANGLES, ZUIGEN
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OPLOSSING MAART 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.
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

