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VOORWOORD

Beste bewoners, beste familie en mantelzorgers,

In het voorwoordje van april durfde ik schrijven dat er een warme

nieuwe wind door ons huis waait.

Dat heeft vast en zeker ook de zon uit haar tent gelokt want die prijkt

al meer dan een week, elke dag een beetje hoger, aan de hemel. Nu

die echte wind nog een beetje meekrijgen. Want, vanuit het

noordoosten, houdt die ons voorlopig nog wat binnen. Of zorgt die er

tenminste voor dat onze zonpartijtjes wat minder lang duren en zich in

dikke winterkledij afspelen.

Maar binnen in ons huis, binnen onze gemeenschap van De Olijfboom,

waait nog steeds die warme nieuwe wind.

De Olea, onze nieuwe dagwerking, is inmiddels opgestart. Het was wat

zoeken voor onze mensen om alles rond te krijgen zoals we het in

gedachten hadden, maar ook daar komen we wel weer uit. Er is hard

gewerkt, zowel aan de inrichting als aan het activiteitenaanbod. Liliane

heeft op dinsdag 6 april bij de receptie voor de opening plechtig het

lint doorgeknipt. Ik wil nog eens mijn oprechte dank uitspreken aan

alle collega’s die hier hun beste beentje hebben voorgezet.

Nu werken we in stilte en achter de schermen verder aan de

heropening van ons restaurant. In de planning hadden we gedacht om

dat restaurant al wat sneller te heropenen. Maar omdat we onze

bewoners meer zelf willen laten kiezen waar ze hun maaltijden nemen,

heeft dat wat meer voorbereiding nodig. Zowel op het vlak van de

personeelsbezetting als voor wat het nodige materieel betreft.

In de komende weken zullen we ook onze buitenomgeving een

voorjaarsbeurt geven. We hebben een lijstje gemaakt van alles wat er

opgefrist mag worden. Het is onze bedoeling om straks een ploeg van

vrijwilligers op te trommelen die in de komende weken, in een plezante

sfeer van samenwerken, die klusjes klaren.
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Ondertussen wordt er ook verder gesleuteld aan de vorming van de 3

teams op elke verdieping. Nog voor de zomer willen we aan elk team

enkele vaste collega’s vanuit de groep Logistiek toevoegen. Vanaf dan

zullen op elke verdieping de zorgkundigen, de verpleegkundigen, de

ergotherapeuten en de logistieke medewerkers in een vast team werk

kunnen maken van de verdere uitbouw van De Olijfboom.

Onze Overheid heeft ook geleerd uit de afgelopen (en eigenlijk nog steeds

voortdurende) crisis. Er is in overleg met de vertegenwoordiging van de

werknemers een nieuw intersectorieel akkoord onderhandeld (VIA6). Dat

akkoord voorziet voor de toekomst en met ingang van 2021 jaarlijks

beduidend meer budget voor onder meer de werking van de

woonzorgcentra. Door dat jaarlijks terugkerende extra budget zullen niet

alleen onze collega’s aan koopkracht winnen, maar zullen we ook een beetje

meer medewerkers kunnen werven en inzetten. Als kers op de taart heeft

elke medewerker een eenmalig flink extraatje gekregen voor het

titanenwerk dat ze samen in het voorbije jaar geleverd hebben. Dat hebben

ze dubbel en dik verdiend !

Tot slot, want ik kan blijven schrijven, wil ik jullie ook vertellen dat ik me

heb voorgenomen om wat meer “uit mijn kot” te komen. Vanaf mei zal ik

niet langer alleen vanuit het kantoor bij de hoofdingang werken. Ik zal in

een bepaalde wekelijkse regelmaat op de verschillende verdiepingen komen

werken. Dat zal me toelaten om nog meer contact te houden met jullie en

met mijn collega’s die op de verschillende verdiepingen werken.

Dus graag tot gauw, bij jullie op de verdieping !

Vriendelijke groet,

Ronnie

De afgelopen tijd was nogal wat. Het weer was op alle fronten wispelturig,
er zat helemaal geen vastheid in . Lente en winter wisselden elkaar binnen
een week af. Ook alle Corona-regels deden hier in mee. Dit niet als ...., dit
wel als ... . Het leek wel of alle structuur een vleugje Corona had. Op veel
vlakken was het min of meer bang afwachten. Hoe het ook zij, uit Gods
woord krijgen we toch weer een bemoedigend woord mee, nl.:

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. (Hebr. 13
vers 8)

Laten we deze zekerheid in de maand mei meenemen in onze gedachten.

Jan Wijman
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Mijn droom

Ik droom van een wereld die nog niet bestaat
van liefde en vriendschap een wereld zonder haat

van trouw en oprechtheid een open blik
van tederheid en zachtheid alleen op God gericht.

Ik droom van warmte twee armen om mij heen
geen dood en geen ziekte niemand alleen

een wolf aan het spelen met een kwetsbaar lam
kinderen er bij dat is wat ik verlang.

Ik droom van een bloemenwei
waarin ik dansen kan
blijdschap en vreugde

voor niemand bang
zingen en spelen zo vrolijk als een kind

vertrouwen op een toekomst waarin ik vrede
vind.

Ik droom van een wereld
waar alles nieuw is gemaakt
het oude is voorbij gegaan

alleen de Liefde nog bestaat!

Cobi van der Hoeven
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ONZEONZE

JJARIGENARIGEN

JARIGEN IN MEI 2021

05 mei: Appeltans Hilda k. 228
07 mei: Jacobs Jean k. 002
11 mei: Winten Johanna k. 208
16 mei: Tonder Sofie k. 020
16 mei: Vanachter Daniël k. 209
17 mei: Auwerx Anny k. 128
18 mei: Piromalli Pasqualina k.101
27 mei: Wolffs Wies k. 210

De allerbeste gelukwensen !!!

Personeel:

03 mei: Goossens Cindy
11 mei: Caubergh Stefanie
13 mei: Jordens Shirley
16 mei: Floroudis Laura
17 mei: Carolus Linda
19 mei: Anthonissen Frank
24 mei: Volders Caroline
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PPASTORAAASTORAATTJEJE

Ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier
dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam
als geslacht

Openbaring 5 vers 6

Johannes de Doper getuigde dat de Here Jezus het Lam van God
is.

Op Golgotha heeft God Hem Zelf op het kruisaltaar gelegd. Hij
gaf Zijn Zoon immers de opdracht Zich te laten binden en naar
het kruis te gaan!

Het andere is eveneens waar: de Here Jezus heeft Zichzelf
opgeofferd aan God. Hij wist dat er geen andere mogelijkheid
was om de zonde voor God te bedekken. Door de zonde was
God onteerd. Om die eer te herstellen, onderging de Heiland het
oordeel over de zonde. Hij had God zo lief dat Hij niets andere
wilde dan Hem verheerlijken.

Nu is Hij in de hemel, als de verheerlijkte Mens. Hij wordt daar
echter gezien als het Lam 'als geslacht'. In Zijn lichaam zal
zichtbaar zijn dat Hij aan het kruis hing en in de dood ging. Die
tekenen van de nagels die de soldaten door Zijn handen en
voeten sloegen, en het teken van de speerstoot in Zijn zijde: ze
zullen ons tot in eeuwigheid eraan herinneren dat Hij voor ons
in de dood is gegaan.
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NIEUWE

BEWONERS

Koncz Edit k. 111
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PASEN OP HET
GELIJKVLOERS
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MAANDAG 3:

10.15 Kienen
14.30 Kubb-spel

DINSDAG 4:

10.15 Opwekkingsliederen zingen
14.00 Memory

WOENSDAG 5:

10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Herinneringshuis
15.00 Geen ja, geen neen

DONDERDAG 6:

08.00 Spek en ei op 0
10.15 Wafels bakken op +1
14.00 Zeg eens euh!

VRIJDAG 7:

10.15 Letterpiramide

MAANDAG 10:

10.15 Kienen
14.30 Rad van fortuin

DINSDAG 11:

10.15 Soep maken in de Olea
14.30 Pim pam pet

WOENSDAG 12:

10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Zingen
15.00 Rummikub

ACTIVITEITEN MEI
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DONDERDAG 13:

08.00 Spek en ei op +1
10.30 Wafels bakken op +2
14.00 Activiteit Olea: herinneringshuis
14.30 Taartspel

VRIJDAG 14:

10.15 Scrabble

MAANDAG 17:

10.15 Kienen
14.30 Hoger-lager

DINSDAG 18:

10.15 Opwekkingsliederen zingen
14.30 Wie of wat ben ik?

WOENSDAG 19:

10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Spreekwoorden
15.00 Reuze ganzenbord

DONDERDAG 20:

08.00 Spek en ei op +2
10.00 Wafels bakken in de Olea
14.30 Woordzee

VRIJDAG 21:

10.15 Crea met Kathy

ACTIVITEITEN MEI
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MAANDAG 24:

10.15 Kienen
14.30 Buitenspel (bij mooi weer)

DINSDAG 25:

10.15 Opwekkingsliederen zingen
14.30 Nostalgisch koffie-uur

WOENSDAG 26:

10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Zingen
15.00 Rummikub

DONDERDAG 27:

09.00 Verjaardagsontbijt
14.30 Verjaardagsfeest

VRIJDAG 28:

10.15 Memory

MAANDAG 31:

10.15 Kienen
14.30 Kubb-spel

ACTIVITEITEN MEI
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APPELCAKE BAKKEN MET DE BEWONERS VAN
HET GELIJKVLOERS
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Op 6 april ging “de Olea” open.

De Olea is een plaats waar we kunnen koken, eten, rusten, tv
kijken, de was sorteren én spellekes spelen, kortom alles wat
je thuis kunt doen, doen wij ook in “De Olea".
Waarom heet het “de Olea”?: De olijf is de vrucht van de
olijfboom (Olea europaea), een boom van de olijffamilie
(Oleaceae). Het geslacht Olea telt ongeveer 20 soorten met
een groot verspreidingsgebied, voornamelijk in de Oude
Wereld. De olijf zelf wordt gegeten, uit de pit en het
vruchtvlees wordt olijfolie gewonnen. Dus is onze “olea” de
vrucht van onze “olijfboom”

De opening was leuk, met een hapje en een drankje. Onze
Liliane knipte het lint door. En het was erg gezellig.

OPENING VAN 'DE OLEA'
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Wij hebben afscheid moeten nemen
van:

Segers Liesje overleden op 17/04/2021

Leen Johanna overleden op 19/04/2021

We betuigen onze christelijke
deelneming en wensen de
familie heel veel sterkte toe.
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OPLOSSING APRIL 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.

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



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.

EIKEL, ELITAIR, ENORM, ERVAREN, FAMILIEFEEST, HAGELSNOER, HEVEL,

KLIER, KROON, LOGGER, LOTING, LUIEREN, MALARIA, OESTER, ONKLAAR,

ONLEDIG, ONTZET, POEIER, ROKADE, SCHILLENBOER, SLAVEN, SLEDE,

SPIREA, VIZIER, VLEGEL, VLEUG, VULLING


