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VOORWOORD

Beste bewoners, beste familie en mantelzorgers,

Ik zal nog maar eens het cliché uit de kast halen dat de tijd
vliegt. Het doet me, terwijl ik dit schrijf, spontaan denken aan
een “Bond zonder naam – spreuk” die mijn eigen papa
vroeger thuis eigenhandig had ingekaderd: “De tijd vliegt
snel, gebruik hem wel”. De spreuk hing tegen de schouw. En
mijn vaste plek aan tafel was daar recht tegenover. Ik kan me
zelfs de licht vergeelde hoekjes van het papier herinneren …
Waar is inderdaad de tijd ?

Maar dat die tijd ook hier en nu weer vliegt, mag wel
duidelijk zijn: Ik realiseer me dat ik straks al een vol jaar
actief ben in De Olijfboom. Wat een rollercoaster!

De Corona-cijfers blijven intussen gestaag dalen en dat zorgt
ervoor dat we vanaf deze maand onze bezoekregeling
ingrijpend zullen kunnen versoepelen. Ik weet het: We keken
in de afgelopen maanden al wat vaker door de vingers als het
over het toelaten van bezoek of het organiseren van feestjes
ging. Dat kon ook omwille van de totale vaccinatiegraad van
onze bewoners en omwille van het toch wel gedisciplineerde
gedrag van onze bezoekers. Maar nu zullen we nog een stap
verder gaan: De deuren van het woonzorgcentrum zullen
zoals voor de Corona-crisis van ’s morgens tot ’s avonds open
gaan op elke dag van de week. En we zullen alle mensen die
dat willen, toelaten om onze bewoners te komen bezoeken.
De enige restricties die we handhaven, is dat mensen met
niet meer dan 2 tegelijk op bezoek komen en dat de 2
mensen die tegelijk op bezoek komen, uit dezelfde
leefbubbel moeten komen. Uiteraard moeten deze bezoekers
vrij zijn van mogelijke symptomen en zich houden aan de
hygiëne regels (dragen van mondmasker, ontsmetten van
handen, …).
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Jullie zullen wellicht ook al wel gezien hebben dat we gestart zijn
met het opknappen van onze tuin. Opnieuw zijn we erin
geslaagd om veel warme, sterke en vrijwillige handen naar de
Olijfboom te halen om daar werk van te maken. Dat is voor mij
telkens weer een warme en ontzettend motiverende ervaring.
Nu nog wat zon en, wie weet, organiseren we dan in de maand
juli ons eerste petanque of Viking Kubb tornooi in de tuin.
Jos heeft samen met Rita ook weer de draad opgenomen van het
inplannen van kennismakingsgesprekken met bewoners en
familie. Een initiatief dat tijdens de bestrijding van het Corona-
virus op de achtergrond was geraakt.
Graag dus tot binnenkort.

Vriendelijke groet,
Ronnie

'Dankbaarheid is een bloempje dat in weinig hoven groeit', is
een heel bekend gezegde en helaas ook dikwijls waar. Als we nu
met z'n allen zo stillekes aan de Coronatijd achter ons hebben, is
het ook gepast om dankbaar te zijn. Dankbaar niet voor alles,
maar wel onder alles. In ons huis is er veel reden om dankbaar
te zijn. De ene werkzaamheid is nog niet volledig af of de andere
wordt al voorbereid of aangepakt.

Denk maar aan de tuin. Omgewoeld, geëffend, ingezaaid,
opgeruimd. Nu wachten op de 'wasdom'. De 'werkers' hebben
hun taak gedaan. Nu is het wachten.

Laten we in ons leven van alle dag dit principe vasthouden. Doen
wat we kunnen en dan loslaten.

De Bijbel zegt het zo: de ene heeft gezaaid en een ander water
gegeven maar God laat het groeien. (geparafraseerd)

Jan Wijman
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HOOP

Hoop is de zekerheid der dingen
en de kracht van ons bestaan

het geeft ons steeds weer moed
om toch weer door te gaan.

Uit hoop ontstaat iets nieuws
als alles lijkt verdwenen

het wakkert de liefde aan
je kunt niet zonder leven.

God is een God van hoop
Hij wil slechts jouw geluk

al denk je soms dat je bent geboren
voor het ongeluk.

Geef nooit op want God is goed
Hij wil jou al het goede geven
al blijven geluk en stil verdriet
op aarde met elkaar verweven.

Je bent een deel van Gods plan
dat doorloopt tot in eeuwigheid

daarom is er altijd hoop
een HOOP die nooit verdwijnt.

Cobi van der Hoeven
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ONZEONZE

JJARIGENARIGEN

JARIGEN IN JUNI 2021

14 juni: Koncz Edit k. 111
24 juni: Canale Francesca k. 023
26 juni: Vanhentenrijk Elza k. 019
27 juni: Staszewski Toni k. 018

De allerbeste gelukwensen !!!

Personeel:

03 juni: Vandeurzen Joyce
19 juni: Houbrechts Monique
22 juni: Steegmans Dominique
27 juni: Kokcu Yeliz
27 juni: Van Looy Debbie
30 juni: Bouduin Vienna
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PPASTORAAASTORAATTJEJE

Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3 vers 16

Dit is wel één van de bekendste verzen uit de hele Bijbel. Het is
ook een belangrijk vers. Het gaat om de liefde die God voor de
wereld, voor de mensheid had. Die is net zo groot als
onbegrijpelijk. Voor mensen die Hem haatten, liet God Zijn Zoon
naar de aarde komen om aan het kruis te sterven. Jezus
Christus ging in de dood om het oordeel te dragen dat wij
mensen hadden verdiend.

Waarom deed God dat? Omdat Hij ons liefheeft en ons gelukkig
wil maken en zegenen! Wij waren allemaal verloren omdat wij
door onze zonden niet in de hemel konden komen. God is
immers heilig. Om ons te redden en toch geschikt te maken
voor een eeuwig verblijf in de hemel, legde God onze straf op
Zijn enige Zoon.

Als we nu voor Hem onze schuld erkennen en onze zonden
belijden, vergeeft God ze op grond van het sterven van Zijn
eigen Zoon. Christus Jezus wordt dan onze Redder, onze
Heiland. Zo komen vrede en rust in ons hart.
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NIEUWE
BEWONERS

WIJNANTS JACQUES
k. 214

WIDUCH ALBERT
k. 009
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DINSDAG 1:

10.15 Soep koken in de Olea
14.00 Memory

WOENSDAG 2:

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

DONDERDAG 3:

08.00 Spek en ei op 0
10.15 Wafels bakken op +1
14.30 IJskar in huis
15.30 Wandelen

VRIJDAG 4:

10.15 Zeg eens euh

MAANDAG 7:

10.15 Kienen
14.30 Kubb spel (buiten)

DINSDAG 8:

10.15 Opwekkingsliedjes zingen
14.00 Herinneringshuis

WOENSDAG 9:

10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Zingen
15.00 Rummikub

ACTIVITEITEN JUNI
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DONDERDAG 10:

08.00 Spek en ei op +1
10.30 Wafels bakken op +2
14.30 IJskar in huis
15.30 Rummikub

VRIJDAG 11:

10.15 Wie of wat ben ik?

MAANDAG 14:

10.15 Kienen
14.30 Crea met Kathy

DINSDAG 15:

10.15 Wafels in de Olea
14.30 Koffie op het terras bij de Olea

WOENSDAG 16:

10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Spreekwoorden
15.00 Reuze ganzenbord

DONDERDAG 17:

08.00 Spek en ei op +2
10.00 Wafels bakken op 0
14.30 IJskar in huis
15.30 Wandelen

VRIJDAG 18

10.15 Turnen met Lien

ACTIVITEITEN JUNI
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MAANDAG 21:

10.15 Kienen
14.30 Buitenspel (bij mooi weer)

DINSDAG 22:

10.15 Opwekkingsliederen zingen
14.30 Spel op het terras bij de Olea

WOENSDAG 23:

10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Zingen
15.00 Rummikub

DONDERDAG 24:

09.00 Verjaardagsontbijt
14.30 Verjaardagsfeest

VRIJDAG 25:

10.15 Hoger-lager

MAANDAG 28:

10.15 Kienen
14.30 Letterpiramide

DINSDAG 29:

10.15 Kookactiviteit14.30 Taartspel

WOENSDAG 30:

10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Wandelen
15.00 Wandelen

ACTIVITEITEN JUNI
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Soep maken in de Olea

Regelmatig koken we met onze bewoners. In de Olea is het leuk
om samen soep te maken. Ze schillen, snijden en hakken onze
groentjes om ze dan te wassen en er soep van te maken. Het is
leuk om te zien dat onze dames er zo in opgaan
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SCHILDERIJEN MAKEN

We zijn op 23 april heel creatief geweest met verf. We hebben
met verf gegoten op onze canvas om er zo een kleurrijk geheel
van te maken. Eerst hadden we op ons canvas het onderste
stukje van een colaflesje gezet (maar goed dat Kathy genoeg cola
drinkt). Daarna de verf over het colaflesje gegoten en dan
spelen met ons canvas tot we er tevreden mee waren. Onze
kunstwerken hangen op verdiep 0 in de gangen.
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Wij hebben afscheid moeten nemen
van:

Pepels Laurent overleden op 11/05/2021

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

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
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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.

AARDBEIENJAM, ANTRACIET, CATHETER, DAGJE, EMINENCE, FRANK,
GEKKO, GRAAG, HARIG, HEBBERIGHEID, INLEG, KARATE, KOZAK, LEGIO,
MALTA, PANGA, PRUIK, RABAUW, RADIOSTILTE, SCHURFT, STAAR, SULLIG,
UTOPIA, VERKNIPT, VIKING, ZANGER, ZUINIG




