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VOORWOORD
Beste bewoners, beste familie en mantelzorgers,
We hadden er lang op gewacht, maar de zomer heeft zijn intrede
gedaan. In de voorbije weken hebben we de kracht van de zon
nog eens aan den lijve mogen ondervinden, hebben we flink
gepuft en geprobeerd om daar waar mogelijk de nodige
verkoeling te brengen.
De cijfers rond de Corona epidemie blijven in de juiste richting
evolueren en de noeste arbeid van onze dappere vrijwilligers in
de tuin begint mooie groene resultaten op te leveren. Dat opent
mooie perspectieven voor de komende zomermaanden.
De rust is teruggekeerd in ons huis. We mogen nu de vruchten
beginnen plukken van al onze inspanningen van het voorbije jaar.
Onze collega’s mogen er straks even tussenuit. Eindelijk wat tijd
voor henzelf, samen met hun familie en al wie ze graag zien. Dat
hebben ze dubbel en dik verdiend.
Dat maakt dat we het tempo van de veranderingen aan de
werking van ons huis wat op een lager pitje draaien. Wat gas
terug nemen om na de zomervakantie weer energiek uit de
startblokken te schieten .
Misschien kan ik dankbaar gebruik maken van die luwte om de
heropstart van de bewonersraad nog eens onder jullie aandacht
te brengen. Wil je mee aan het stuur zitten van de verdere
ontwikkeling van De Olijfboom? Stel dan zeker je kandidatuur.
Jullie kunnen er meer over lezen verderop in dit Olijfblaadje.
Ik wens elk van jullie een mooie en vooral liefdevolle
zomervakantie !
Vriendelijke groet,
Ronnie
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"Laat die kinderen tot mij komen; houd ze niet tegen! Want
voor wie zijn zoals zij is het hemelse koninkrijk. Mattheus 19
vers 14
'Versoepeling', het modewoord waar we ons aan konden
optrekken, na een periode van 'verstijving'. Het was ook
vreugdevol te merken aan de kinderstemmen die we in ons
huis opnieuw te horen kregen, en af en toe een blije
viervoeter. Laten we ons verheugen in de kleine dingen van
het leven en dus ook voor ons bezoek een bemoediging zijn.
Dat de ontmoeting met hen die we in lange tijd niet gezien
hebben, een klein aangenaam feestje zal zijn, tot vreugde van
ons allemaal. Een goede, aangename zomer toegewenst.
Jan Wijman
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Open je hart en je zult Me zien.

IK ben in het gezang van de vogels
in de lach van een kind
in het geruis van de bomen
in het waaien van de wind.
In een bloeiende bloem
in een pasgeboren kind
in het kabbelen van het water
in de aandacht van een vrind.
In een arm om je schouder
in een hand die je drukt
in een traan die wordt gedroogd
in verdriet en in geluk.
Je kunt Mij overal vinden
en horen bovendien
als jij je hart maar voor Mij opent
dan zul je Me zien.

Cobi van der Hoeven
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ONZE
JARIGEN

JARIGEN IN JULI 2021
03 juli: Frocz Leo, k. 025
07 juli: Pools Jef, k. 022
10 juli: Gaethofs Joseé, k. 110
10 juli: Wijnants Jacques, k. 214
24 juli: D' Arnese Domenico , k. 206
31 juli: ¨Pinias Klara, k. 109
De allerbeste gelukwensen !!!
Personeel:
02 juli: De Reydt Daisy
07 juli: Akkiran Sedef
08 juli: Baeten Lynn
09 juli: Fiddelaers Sem
10 juli: Engin Esengul
16 juli: Naji Zahra
18 juli: Wagemans Jos
Van harte proficiat!
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PASTORAA
ASTORAAT
TJE

Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd,
kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan
de rechter- en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei:
Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.
Lukas 23 vers 33 en 34
De dood door kruisiging is één van de pijnlijkste en wreedste
doden. De spijkers werden door de handen en voeten van de
kruiselingen gedreven. Hun lichaamsdelen werden zo uit
elkaar getrokken. Uiteindelijk trad verstikking op.
De Heiland was bovendien het mikpunt van de spot en hoon
van onverzoenlijke vijanden. Zelfs in die laatste, vreselijke
uren konden ze het niet laten Hem te beschimpen. Ze
genoten van Zijn leed. Er waren wel enkelen die Hem
liefhadden en medelijden toonden, maar zij stonden op grote
afstand.
Toen klonken de eerste woorden van de Here Jezus vanaf het
kruis. Luid en duidelijk, voor ieder hoorbaar. Hij bad Zijn
Vader om vergeving voor Zijn kwellers!
Wat een genade! Het hart van de Here Jezus was vol van liefde
en tederheid. Hoe had Hij anders op dat moment zo kunnen
bidden?
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Dagdagelijkse bezigheden in de Olea
Pannenkoeken bakken (en eten ), afwassen, bloemetjes planten.
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65-jarig
huwelijksjubileum
Jozette en Louis waren op 19 mei 65 jaar getrouwd. Dit jubileum
wordt het briljanten huwelijksjubileum genoemd. Wat een
grote mijlpaal en echt iets om trots op te zijn. En dat zijn ze ook
zoals we kunnen zien op de foto's. Het geheim van een goed
huwelijk: 'de vrouw heeft altijd gelijk', lacht Louis.
We wensen hun nogmaals een dikke proficiat!
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MEMORY KNUFFEL
De kleindochter van Karel Serron heeft een volledig
zelfgemaakte memory knuffel geschonken aan de bewoners in
de Olea.
Heel erg bedankt Annick!
Info Memory knuffel:
Het gevoel om een dierbare te verliezen, ken je wel.
Je blijft achter met je verdriet, een gemis, een leeg gevoel.
Om dit gevoel een plaats te geven is er de memory knuffel.
Een knuffel om je kracht, steun en een glimlach te geven. Hij is
speciaal en uniek,
gemaakt uit de kleding van de overleden dierbare. Op deze
manier is hij altijd bij je.
En denk je terug aan al die mooie herinneringen. En kort bij zijn
hartje kan je assen, een knuffelsteen,
een juweeltje of iets dierbaars steken.
Ook met de deken of kleding van een sterrenkindje kan je de
memory knuffel laten maken.
Hij kan zelfs verzwaard worden zodat hij hetzelfde gewicht heeft
als het kindje.
Op deze manier geeft hij nog meer troost.
Of geef je kleine spruit een
verzwaringsbeer.
Door het gewicht geeft de beer
een diepe druk.
Dit draagt bij aan een goede
prikkelverwerking.
Het gewicht geeft ook een extra
knuffelend gevoel en
geborgenheid.
Hij vermindert stress, en zorgt
voor een ontspannen gevoel.
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ACTIVITEITEN JULI
DONDERDAG 1: begin van het verlof: 'chill-out day'
08.00 Spek en ei verdiep 0
VRIJDAG 2:
10.15 Turnen met ?
14.30 Discuswerpen (buiten)
MAANDAG 5:
10.15 Kienen
14.30 Kubb-spel (buiten)
DINSDAG 6:
10.15 Opwekkingsliederen zingen
14.00 Spel op het terras bij de Olea
WOENSDAG 7:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Zingen
15.00 Rummikub
DONDERDAG 8:
08.00 Spek en ei op +1
10.15 Wandelen
14.30 IJskar in huis
VRIJDAG 9:
10.15 Zeg eens euh!
14.30 Grond-darts (buiten)
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ACTIVITEITEN JULI
MAANDAG 12:
10.15 Kienen
14.30 Voetbad buiten (bij mooi weer)
DINSDAG 13:
10.15 Smoothies maken
14.30 Herinneringshuis
WOENSDAG 14:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Spreekwoorden
15.00 Reuze ganzenbord
DONDERDAG 15:
08.00 Spek en ei op +2
10.30 Wandelen
14.30 IJskar in huis
VRIJDAG 16:
10.15 Turnen met?
14.30 Scrabble
MAANDAG 19:
10.15 Kienen
14.30 Rad van fortuin
DINSDAG 20:
10.15 Opwekkingsliederen zingen
14.30 Koffie en koek op terras bij de Olea
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ACTIVITEITEN JULI
WOENSDAG 21: nationiale feestdag
DONDERDAG 22:
08.00 Spek en ei op 0
10.00 Wandelen
14.30 IJskar in huis
VRIJDAG 23:
10.15 Geen ja, geen nee
10.30 Spel buiten
MAANDAG 26:
10.15 Kienen
DINSDAG 27:
10.15 Koken in de Olea
14.30 Reuze ganzenbord
WOENSDAG 28:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Koffie-uurtje op terras bij de Olea
DONDERDAG 29:
09.00 Verjaardagsontbijt
14.30 Verjaardagsfeest
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Wij hebben afscheid moeten nemen
van:
27/05/2021: Vandenrijt Paula
11/06/2021: Ameryckx Francine

We betuigen onze christelijke
deelneming en wensen de
familie heel veel sterkte toe.
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OPLOSSING JUNI 2020

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
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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.
.
BRAVO, BRONTOSAURUS, EDELE, FLITSEN, GEBINT; GLASBAK,
GORILLA, GRENS, GROEN, HAPEREN, INEEN, LOPER, MISSIONARIS,
MONTENEGRO, NARCIS, OPGOOI, OPTIE, RAADZAAM, RASTA, ROYAAL,
SIMPEL, SPONTAAN, STAAK,
STOFZUIGEN, TREKZALF, ULAAN, VIOLET
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God
Gods plannen
niet te vatten
Gods wegen
diep en hoog
Gods macht
niet te peilen
Gods Liefde
oneindig groot.
Zijn vrede
in pijn en lijden
Zijn Woord
een tweesnijdend zwaard
vreugde
om je in te verblijden
een God
die altijd met je gaat.
Een nieuwe naam
zal Hij je geven
voedsel dat nooit meer vergaat
water om je dorst te lessen
Hij laat zich vinden
als je Hem zoeken gaat.
Hij die zo dicht nabij is
in vreugde en in tegenspoed
die zal voleindigen
wat Hij in jou begon
God is Liefde
God is goed!

Coby van der Hoeven
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ONZE
JARIGEN

JARIGEN IN AUGUSTUS 2021
10 augustus: Dierckx Staf, k. 021
25 augustus: Kuypers Josette, k. 005
25 augustus: Palumbo Teresa, k. 230
De allerbeste gelukwensen !!!

Personeel:
01 aug.: Stivaletta Lucia
01 aug.: Wielemans Evelyne
05 aug.: Hompes Josje
06 aug.: Wozniak Nicole
12 aug.: Dari Mina
25 aug.: Trippaers Michel
27 aug.: Vandevoorde Jenny
Van harte proficiat!
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PASTORAA
ASTORAAT
TJE

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld
die geeft, geef Ik die u.
Johannes 14 vers 27
Tallozen zijn op zoek naar de weg waarop ze het geluk kunnen
vinden. Is het mogelijk gelukkig te zijn, zonder vrede in je hart
te hebben? Nee. Die innerlijke rust en blijdschap kunnen er pas
zijn als er geen strijd meer is tussen ons en God.
"Vrede? Ik verlang er hevig naar, maar hoe kom ik eraan?",
verzuchten mensen. "Mijn hele leven is ermee in tegenspraak,
maar hoe verander ik dat?"
In de Bijbeltekst van vandaag horen we Jezus Christus spreken,
de grote Mensenredder. Hij is de Zoon van God en wil ons
vrede geven.
God is de mensen nooit vijandig gezind geweest, maar de
mensen zijn vijanden van God geworden. Want ze leven in
opstand tegen hun Schepper door hun eigen wil te doen, en
niet wat Hij van hen verlangt.
De Here Jezus gaf Zijn leven aan het kruis, zonder iets terug te
eisen. Hij deed het kosteloos. Zo betaalde Hij de schuld die wij
hadden maar niet konden betalen. Daardoor zijn onze zonden
weggedaan. Er is dan geen vijandschap meer tegen God.
Christus biedt alle mensen vrede met Hem aan.
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Heropstart van de bewonersraad
Er verandert ontzettend veel op korte tijd in De Olijfboom. Dat
betekent dat er ook erg veel beslissingen genomen moeten
worden op zeer korte tijd. Jullie hebben daarvan trouwens al
heel wat voorbeelden kunnen zien in onze nieuwe nieuwsbrief,
de Gezet Oliva.
En omdat wij, samen met vele anderen, van het principe zijn dat
wij werken in het huis van onze bewoners (en niet omgekeerd
dat de bewoners wonen op onze werkvloer), willen wij dat onze
bewoners mee kunnen beslissen over hetgeen er verandert en
hoe dat verandert. Daarom zullen we onze bewonersraad
opnieuw opstarten. We willen die bewonersraad, om te
beginnen, 4 keer per jaar laten samenkomen.
We mikken op een groep van minimum 10 bewoners. Omdat er
in ons huis ook bewoners wonen die cognitief niet sterk genoeg
meer zijn om in deze bewonersraad te zetelen, met ons in
dialoog te gaan en samen beslissingen te nemen, richten we
ons ook tot de familieleden of mantelzorgers van onze
bewoners.
We hebben in de Gezet Oliva van mei een oproep gedaan naar
kandidaten voor de bewonersraad en hebben dat tegelijk ook
gedaan bij onze bewoners en bij de familieleden en
mantelzorgers. Voorlopig hebben we drie kandidaten. Zou u
graag als bewoner, of in naam van één van onze bewoners deel
uitmaken van deze bewonersraad en op die manier mee willen
beslissen over hetgeen er in ons huis gebeurt, laat het ons dan
weten. Dat kan opnieuw per telefoon, SMS, WhatsApp, Email,
door een briefje achter te laten of gewoon even binnen te
springen op het secretariaat of bij Ronnie.
Omdat we geen enkele kandidaat willen uitsluiten, zullen we op
basis van het aantal kandidaten op zoek gaan naar een
werkingsformule waarbij alle kandidaten kunnen meedoen. Dat
zou kunnen door een vorm van beurtrol van zetelen te maken,
maar ook bijvoorbeeld door de samenstelling van de
bewonersraad te laten wijzigen in functie van het onderwerp.
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TERRASSEN
De zomer is in het land!
Op donderdag 10 juni scheen de zon volop maar niet op zijn
felst. Het ideale weertje om te gaan terrassen.
Samen met een groep bewoners trokken we op wandel naar
Hoefstad, een in de buurt gelegen brasserie.
Er werd gezellig gebabbeld en gelachen. En natuurlijk werd er
genoten van een fris drankje, een lekkere koffie of een
heerlijke aperitief.
Geen paniek voor de mensen die niet zijn kunnen meegaan.
We zullen meer gaan terrassen en zien erop toe dat iedereen
kan meegenieten.
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ACTIVITEITEN
AUGUSTUS
MAANDAG 2:
10.15 Kienen
14.30 Spel buiten
DINSDAG 3:
10.15 Soep maken in de Olea
14.00 Buitenspel aan de Olea
WOENSDAG 4:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Taartspel
DONDERDAG 5:
08.00 Spek en ei op +1
10.15 Wandelen
14.30 IJskar in huis
VRIJDAG 6:
10.15 Wie op wat ben ik?
14.00 Kubb-spel buiten
MAANDAG 9:
10.15 Kienen
14.30 Hoger-lager
DINSDAG 10:
10.15 Kookactiviteit
14.30 Spel op terras aan de Olea
WOENSDAG 11:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Zingen
15.00 Rummikub
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ACTIVITEITEN
AUGUSTUS
DONDERDAG 12:
08.00 Spek en ei op +2
10.30 Wandelen
14.30 IJskar in huis
VRIJDAG 13:
10.15 Turnen met?
14.30 Discuswerpen (buiten)
MAANDAG 16: vervangende feestdag
DINSDAG 17:
10.15 Opwekkingsliederen zingen
14.30 Reuze ganzenbord
WOENSDAG 18:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Creatief kleuren
15.00 Wandelen
DONDERDAG 19:
08.00 Spek en ei op 0
10.00 Wandelen
14.30 IJskar in huis
VRIJDAG 20:
10.15 Zeg eens euh!
14.30 Buitenactivieit of wandelen
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ACTIVITEITEN
AUGUSTUS
MAANDAG 23:
10.15 Kienen
14.30 Grond-darts (buiten)
DINSDAG 24:
10.15 Koken
14.30 Memory
WOENSDAG 25:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Zingen
15.00 Rummikub
DONDERDAG 26:
09.00 Verjaardagsontbijt
14.30 Verjaardagsfeest
VRIJDAG 27:
10.15 Turnen met?
14.30 Gezelschapsspel
MAANDAG 30:
10.15 Kienen
14.30 Rad van fortuin
DINSDAG 31:
10.15 Opwekkingsliederen zingen
14.30 Herinneringshuis
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IJsjes tijdens een warme dag!
Wij hebben 1 fantastische tip hoe om te gaan met de hitte ...
IJsjes eten!
De bewoners van De Olea zochten verkoeling door aan te
schuiven aan een geïmproviseerde ijskar. Heerlijk dat men het
vond!
En geef ze natuurlijk maar eens ongelijk! Wordt zeker en alvast
herhaald!
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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, CATHETER, CORRELATIE, EENVERDIENER, ENGEL, ESSEN, GEMBER,
GEZINDTE, GLORIEUS, INENTEN, INHALER, ISLAM, KOKETTEREN, LUNET,
PEKEL, POCHER, REKENSOM, REVUEARTIEST, TANTE, TEMPO, TOESTEL,
TREIN, VEEDIEF, VERPOTEN, VISCOSE, ZANGSTEM, ZONET
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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.
APART, BAARDJE, BESCHERMHEER, BEWUST, CAMPUS, CLOSET,
DRIEST, FABEL, FLINK, GEIGERTELLER, INZAGE, KAPOK, KETEL,
KLANK, LOGOPEDIST, MEEDELEN, MERGEL, NOTITIE, PALET,
PATENT, SMARTLAP, STAANDER, STEEK, TENOR, THEMA,
TRAJECT, VAARTOCHT
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AAN
IEDEREEN
EEN VERKWIKKENDE
VAKANTIE
TOEGEWENST!

