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VOORWOORD
Beste bewoners, beste familie en mantelzorgers,

Aan de regelmaat waarmee Ingrid mij achterna moet lopen om
een voorwoordje voor het Olijfblaadje van mij vast te krijgen, kan
ik afmeten hoe snel de tijd vliegt.
Heel even terugkijken? De klassieke zomermaanden liggen
achter ons. De Coronacijfers blijven de goeie kant uitgaan,
ondanks af en toe een terechte waarschuwing vanuit de
monitoring door de Overheid. De zomer heeft zich, voor ons
althans, ontwikkeld als een typische, Belgische zomer. Dat
betekent: Weinig zekerheid over het weer, geregeld een fijne
langdurende opklaring, en vooral veel, heel veel water. Dat was
voor ons hier in Genk dan misschien nog eerder onschuldig. We
hebben hooguit wat zandzakjes moeten leggen ter hoogte van
de afwateringsgoot aan de straat. En de veelvuldige regen kwam
zelfs als een zegen voor het vrijwilligerswerk aan onze
grasperken.
Maar bij heel veel, veel te veel, mensen die dichtbij ons wonen,
heeft al dat water diepe wonden geslagen. Heeft het hun hele
leven op z’n kop gezet, misschien zelfs gewoon onmogelijk
gemaakt. Samen met de Corona-pandemie zet deze
wateroverlast ons, of we dat nu willen of niet, met de voetjes op
de grond. Leert ze ons hoe kwetsbaar we zijn als mensen, hoe
klein en soms machteloos we kunnen zijn. Het leert ons
nadenken en vooral bescheiden te zijn in de vele ambities die we
soms koesteren. Ze leren ons ook hoe hard we als mensen op
elkaar zijn aangewezen. Hoe hard we elkaar nodig hebben. En
hoe warm en welkom de steun van anderen kan zijn. Mij
bevestigen deze evoluties vooral hoe belangrijk het is om die
warme liefde van onze medemensen, op momenten waarop we
ze nodig hebben, te vrijwaren. En dat kunnen we doen door
elkaar graag te zien. Door warmte te leggen in onze relaties en
ontmoetingen van elke dag.
Hier in De Olijfboom timmeren we voorzichtig verder aan de
weg van de ontwikkeling van ons huis. In de komende weken
zullen we opnieuw de mogelijkheid openen om te gaan eten in
de eetzaal op de benedenverdieping.
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De vakantie zit er weer op. Het nieuwe werkjaar is gestart. En
ook in dit jaar is het nodig en nuttig dat we samen in vertrouwen
er het beste van maken. Familie en vrienden van 'De Olijfboom'
zijn, voor een groot deel, van de 'sandwichgeneratie' en daarin is
het goed om wijs en verstandig met elkaar om te gaan en ook
om van elkaar te leren. Zeker omdat velen van ons
'ervaringsdeskundigen' zijn.

In de Bijbel vinden we meer dan eens de goede aanmaning om
naar wijze raad te luisteren. In Spreuken 12 vers 15 lezen we: "...
wie wijs is luistert naar goede raad".

Spreuken 15 vers 22: "Plannen falen, als er geen overleg is, maar
door de veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand."

Dat belooft ook voor de toekomst omdat de bewonersraad er
aankomt, waarin van gedachten kan worden gewisseld om zo tot
een goed besluit te komen.

Jan Wijman

Door het toevoegen van onze collega’s van de logistiek aan de
teams op elke verdieping zullen we ook opnieuw geregeld een
warme maaltijd kunnen aanbieden. We zullen werk maken van
het heropenen van onze cafetaria. De werking van de Olea valt
stilaan ook in de juiste plooien. En we zullen vooral ook verder
werken aan de inrichting van de verdiepingen met het oog op
nog meer huiselijkheid op elke verdieping. Daarnaast willen we
ook de bewonersraad nieuw leven inblazen. We hadden hiervoor
al een oproep gedaan en zullen alvast starten met de mensen
die zich kandidaat gesteld hebben. Maar ik doe bij deze een
nieuwe oproep aan alle bewoners en familieleden om lid te
worden van deze bewonersraad.
De tijd staat dus niet stil. De Olijfboom evenmin. Maar laat ons,
in de geest van wat ik hierboven schreef, in die mallemolen
vooral niet vergeten om tijd te maken voor elkaar en te ont-
moeten.
Graag tot binnenkort.

Vriendelijke groet,
Ronnie
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ZINGEN IN DE HERFST

Ik hoorde de vogels zingen
alsof het voorjaar was

terwijl de herfstbladeren dwarrelden
op het groene gras.

Een paar kleine witte wolkjes
gleden voorbij de zon

het was alsof het voorjaar
het van de herfst won.

De bomen toonden trots
hun kleuren in stralend goud
zie je nu wel, fluisterden ze

dat er Iemand is die van je houdt?

Enkele madeliefjes
genoten van de zon

ze wenkten met hun kopjes
kom naar buiten, kom.

De paddestoelen vertelden
de zomer is voorbij gegaan

er komen andere tijden
blijf niet weifelend staan.

Ook in de herfst van je leven
kun je vogels horen zingen

schijnt de zon op je levenspad
mag je iedere dag met God beginnen.

Ik sluit mijn ogen en geniet
van de zon die mij wil verwarmen

ik voel me veilig en geborgen
in Gods Vaderarmen.

Cobi van der Hoeven
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ONZEONZE

JJARIGENARIGEN

NIEUWENIEUWE

BEWONERSBEWONERS

JARIGEN IN SEPTEMBER 2021

05 sep.: Riegelnegg Irmgard, k. 223
06 sep.: Stienaers Jef, k. 130
07 sep.: Vos Madeleine, k. 220
12 sep.: Ramakers Martin, k. 105
25 sep.: Aerts Jef, k. 219
30 sep.: Corteyzer Francinne, k. 104

De allerbeste gelukwensen !!!

Personeel:

02 sep.: Vandevorst Ingrid
04 sep.: Flietstra Kathy
05 sep.: Robijns Jolien
06 sep.: Noels Simonne
08 sep.: Agandouz Brahim
13 sep.: Kaminski Silvie
14 sep.: Cardinaels Annick
18 sep.: Leeters Ronnie
26 sep.: Arzu Sabrina
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PPASTORAAASTORAATTJEJE

Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor
korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege
het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God
voor allen de dood zou proeven.

Hebreeën 2 vers 9

Wat heerlijk: onze dierbare Meester en Heiland, de op aarde
verachte Jezus van Nazareth, is met heerlijkheid en eer
gekroond!

In de hof van Gethsémané stond het kruislijden als een
verschrikking voor Hem. Hij moest de dood smaken in z'n hele
bitterheid, Hij, Die de zonde niet kende en daarom niet aan
de dood onderworpen was.

Hij was op Golgotha onze Plaatsvervanger. Gods oordeel heeft
Hem getroffen. Het was de enige manier waarop God
verheerlijkt kon worden en tegelijk zondaars voor de
eeuwigheid behouden konden worden. Dat nietsontziende
oordeel heeft Hij gedragen.

Hij heeft Zichzelf zo diep vernederd. Na het volbrachte werk
heeft God Hem hoog verheven. Hij zit nu aan de rechterhand
van de Majesteit in de hoge. Smaad en schande liet Hij
vrijwillig over Zich komen om Gods eer te herstellen; nu heeft
God Hem de hoogste plaats van eer en heerlijkheid
geschonken!
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FRUITSPIESJES

Activiteit op verdiep 2

Op 30/06/2021 maakten we samen we een gezond 4-uurtje.
De taken werden goed verdeeld tussen Jacques, Maria G.,
Elvira en Leonie.
Het fruit werd geschild, gesneden en op een stokje geschoven.
Met veel plezier trakteerden we onze medebewoners en
medewerkers op de 2e verdieping.
Jacques en Leonie waren onze 'obers' van dienst.
Wat hadden wij een geluk! Ze hielpen daarna ook nog met de
afwas.
Zeker voor herhaling vatbaar. Het was een verfrissende
namiddag.
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Supporteren voor de voetbal (02/07/21)

De vlaggen hingen al weken klaar en tijdens de spannendste
momenten werden ook de sjaals boven gehaald.
De avond werd ingezet met het Belgisch volkslied, Gaby zette
alvast de juiste toon in.
Wie wilde kreeg zelfs de Belgische vlag op zijn wangen, we
kruisten onze vingers en moedigden de spelers aan vanuit het
cafetaria.
Er werd niet alleen voor België gesupporterd, ook Italië heeft
enkele fans in De Olijfboom.
Het was een heel gezellige avond met een hapje en een drankje.
Dankjewel aan alle medewerkers die hielpen om dit mogelijk te
maken.



11

Croques (15/07/21) verdiep 2

Hmmmmm, 's avonds werden er overheerlijke croques gemaakt
door de medewerkers van de late.
Dat heeft gesmaakt, toast!
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NIEUWE

BEWONERS

FROCZ LEON

k. 025
ANDREINA ATTILIO

k. 013

CASTRONOVO

ROSOLINO

k. 126

DEPAIRE MAI

k. 205

MPORATZIDOU ZOI

k. 219
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Wij stellen u voor... Yenti

Hondje van Kathy en Michel

Geboortedatum:12 juni 2018
Ras: Chihuahua
Werkplaats: De Olijfboom
Beroep: Assistentie in de animatie
Taakomschrijving: Helpen bij het ontbijt en de activiteiten,
aandacht krijgen, rondlopen, snoepjes eten, geaaid worden ...

Weetjes:

Yenti heeft een tiental ‘’hondenvriendjes’’ in het
appartementsgebouw waar ze woont bij haar baasjes.
Naar buiten gaan is haar liefste bezigheid, want daar ziet ze
haar hondenvriendjes.
Ze eet het liefst van tafel mee … hondenbrokken zijn niet voor
chihuahua’s
Hondensnoepjes heeft ze wel graag en ‘’knookjes’.

Yenti ligt het liefst op de zetel tussen haar baasjes in. Slapen
doet ze in haar eigen bedje.
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WOENSDAG 1:

10.15 Bij Jos op de koffie
14.30 Reuze ganzenbord

DONDERDAG 2:

08.00 Spek en ei op 0
10.00 Wafels op +1
14.00 IJskar in huis

VRIJDAG 3:

10.15 Turnen met ?

MAANDAG 6:

10.15 Kienen
14.30 Herinneringshuis in de Olea

DINSDAG 7:

10.15 Koken in de Olea
14.30 Taartspel

WOENSDAG 8:

10.15 Bij Jos op de koffie
14.30 Kubbspel

DONDERDAG 9:

08.00 Spek en ei op +1
10.00 Wafels op +2

VRIJDAG 10:

10.15 Turnen met ?

ACTIVITEITEN
SEPTEMBER
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MAANDAG 13:

10.15 Kienen
14.30 Zingen in de Olea

DINSDAG 14:

10.15 Opwekkingsliederen zingen in de Olea
14.30 Memory

WOENSDAG 15:

10.15 Bij Jos op de koffie
14.30 Hoger-lager

DONDERDAG 16:

08.00 Spek en ei op +2
10.00 Wafels in de Olea
14.00 LIANDORA NACHTMODE

VRIJDAG 17:

10.15 Turnen met ?

MAANDAG 20:

10.15 Kienen
14.30 Crea in de Olea

DINSDAG 21:

10.15 Koken in de Olea
14.30 Crea met Kathy

WOENSDAG 22:

10.15 Bij Jos op de koffie
15.00 Rad van fortuin

ACTIVITEITEN
SEPTEMBER
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DONDERDAG 23:

10.00 Wafels op 0
14.00 IJskar in huis

VRIJDAG 24:

10.15 Turnen met ?

MAANDAG 27:

10.15 Kienen
14.30 Zingen in de Olea

DINSDAG 28:

10.15 Opwekkingsliederen zingen in de Olea
14.30 Letterpiramide

WOENSDAG 29:

10.15 Bij Jos op de koffie
15.00 Zoek het woord

DONDERDAG 30:

09.00 Verjaardagsontbijt
14.30 Verjaardagsfeest

ACTIVITEITEN
SEPTEMBER
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Het begin van de grote vakantie is altijd iets speciaals ... . Wij
wilden deze inzetten met een “chill-out” dag.
Wat is een chill-out-dag?? Tja een dag om ons niet druk hoeven
te maken over van alles, rustig alles klaarzetten om samen te
genieten van onze dag!

In de voormiddag was de kapper nog hier om iedereen mooi te
maken ... . Daarna rond 11u kwam een frietkraam eraan om ons
allen te verwennen met verse frietjes.
Frietjes met mayo, met een frikandel, een vleeskroket,
een boulet ... alles kon. De frietjes waren superlekker, en met
een vleesje erbij van de frietkraam kon onze dag niet stuk. En
gesmuld dat ze hebben.
Samen in de cafetaria of op de afdeling eten is ook eens wat
anders ... spijtig dat het weer tegenviel anders hadden we
buiten gekund.

Tegen de avond, toen onze frietjes al afgewerkt waren bij de
kiné, stond er nog een verrassing te wachten ... een BBQ samen
met al het personeel! Allemaal in hun mooiste kleren kwamen
ze om samen een gezellige avond te beleven. De grote BBQ
buiten en de tafels in de cafetaria gedekt ... iedereen
gemoedelijk aanschuiven aan het buffet. Zo konden wij onze
“chill-out”-dag in stijl afsluiten.

"CHILL-OUT-DAG"



18



19

Het EK voetbal zou eigenlijk in de zomer van 2020 plaatsvinden.
Vanwege COVID-19 is het toernooi verplaatst naar dit jaar.

De Rode Duivels hebben zich makkelijk geplaatst voor het EK.
Alle tien de kwalificatiewedstrijden werden gewonnen.
Inmiddels is het toernooi afgelopen, met Italië als de grote
winnaar! En dat hebben wij in Genk geweten!

Cristiano Ronaldo is uitgeroepen tot topscorer van het EK voetbal
2021. Hij heeft vijf doelpunten gemaakt, evenveel als Patrik
Schick, maar Cristiano Ronaldo heeft een assist achter zijn naam
en minder minuten nodig gehad om de vijf doelpunten te maken.

Romelu Lukaku scoorde 4 doelpunten voor België! Ook niet
slecht! België behaalde de kwartfinales.
Onze bewoners en medewerkers supporterden graag mee ....

EK 2020
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Wij wensen je een fijne 'vlieg'-vakantie (22/07/21) verdiep 2

We wilden onze bewoners een leuke attentie geven om de
vakantie in te zetten.
Vandaar het idee om iedereen een vliegenmepper te geven
met een kaartje 'Een fijne "vlieg"-vakantie'.
Jacques werd opnieuw aan het werk gezet.
Hij mocht de kaartjes uitknippen, gaatjes maken, een touwtje
erdoor en vastmaken aan de vliegenmepper.
Dankjewel Jacques voor al jouw goede hulp.
De bewoners waren blij met dit grappige cadeautje (hopelijk
hebben jullie hem niet te veel nodig).
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Wij hebben afscheid moeten nemen
van:

08/07/2021: Was Krisja
15/07/2021: Boxstael Mia
02/08/2021: Hendrix Roland
14/08/2021: Skowronski Helena
19/08/2021: Pirotte Maria

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

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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OPLOSSING AUGUSTUS 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, 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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OPLOSSING AUGUSTUS 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.

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



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.

AANLEVERING, ACTIEF, AFGRENDELING, APPLAUS, CELLO,
GASTLES, GRAVIN, GUATEMALA, ISLAM, KASCOMMISSIE,
KOPDUEL, LAMEL, LAURIER, MENTAAL, MOKKA, NESTOR,
PICKNICKMAND, RETORT, SCHANS, SNEEK, STROT, TABEL,
TEKORT, TRIEST, VENRAY, VLOEI, VRAAT


