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VOORWOORD

Beste bewoners, beste familie en mantelzorgers,

Op het moment dat ik dit voorwoordje schrijf, genieten we van
een bescheiden maar mild nazomertje.

Ons huis maakt zich op voor de derde prik. In de komende
week zullen al onze bewoners voor de derde keer gevaccineerd
worden. En daar ben ik blij om. Die derde prik zal ervoor
zorgen dat de rust die sinds enkele maanden is teruggekeerd in
huis, verder kan aanhouden.

Nu zetten wij hier in De Olijfboom de eindspurt in naar het
einde van het jaar. Er ligt nog heel wat op de plank. Een aantal
voornemens die ik me tijdens de zomer had gemaakt, hebben
we nog niet kunnen afronden. Maar uitstel betekent gaan afstel,
dat beloof ik jullie.

In de komende maand openen we opnieuw onze cafetaria.

In de komende maand openen we opnieuw de mogelijkheid om
in de grote eetzaal te gaan eten.

In de komende maand zullen alle collega’s van de logistiek hun
plekje hebben in een team.

In de komende maand zullen we klaar zijn om
opnieuw warme maaltijden aan te bieden ’s avonds.
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In de komende maand zullen we onze bewonersraad nieuw
leven inblazen.

In de komende maand … zullen we weer weten wat te doen .

Vriendelijke groet,
Ronnie
Campusdirecteur

De maand oktober, een maand zonder officiële feestdagen,
heeft toch ook zijn charme. De natuur laat zich verwonderen in
alle mogelijke kleuren, waar we natuurlijk van kunnen genieten.
Voor de landbouwers breekt een tijd aan van betrekkelijke rust.
Ook voor onze tuinmannen, die toch ook met andere taken de
handen vol hebben. Aan het eind van de maand doet het
winteruur weer zijn intrede. We zien als het ware de winter
aankomen.

In ons huis is het natuurlijk anders. Daar maakt het niet uit
welke maand het is. De taken moeten altijd ingevuld en gedaan
worden. De goede verzorging gaat door. En daar is iedereen
voor ingeschakeld, van hulpverlener tot diegene die hulp
ontvangt. Wijsheid is nodig voor elkeen om onze geoliede 'thuis'
goed te laten functioneren.

Gods woord zegt het zo:
Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht
verkrijgt, want haar opbrengst is beter dan de opbrengst van
zilver en haar inkomen beter dan bewerkt goud, zij is
kostbaarder dan robijnen. Al jouw wensen zijn met haar niet te
vergelijken. Spreuken 3 vers 13 tot15 (HSV)

Jan Wijman
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Wat bent U groot!

Warme kleuren, rood oranje
donkergroen, bruin en geel

een zonnestraal die ons wil verwarmen
voor God was niets te veel.

Wat bent U groot!

Zijn palet met vele kleuren
strooide Hij vrolijk in het rond

om ons koude hart te verwarmen
ook wanneer de winter komt.

Als de kleuren van de herfst
vervagen

het licht voor altijd
lijkt gedempt
Als de bomen
stram en stijf

door niemand meer
worden gekend

Hun takken kaal en donker
kraken in de wind

van al hun schoonheid zijn ontdaan
als je nergens bloemen vindt.

Dan ontstaat juist het grootste wonder
vanuit het duister naar het Licht
voor mensenogen nog verborgen
maar niet voor Gods aangezicht.

Diep van binnen groeit nieuw leven
dat lijkt te ontspruiten uit de dood

dit leven zal altijd overwinnen
oh mijn God wat bent U groot!

Cobi van der Hoeven
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ONZEONZE

JJARIGENARIGEN

NIEUWENIEUWE

BEWONERSBEWONERS

JARIGEN IN OKTOBER 2021

02 okt. Vandebuerie Roger k. 122
05 okt. Linsen Roza k. 112
09 okt. Jacobs Mia k. 202
14 okt. Beernaert Georgette k. 022
24 okt. Callay Maria k. 008
25 okt. Amendola Pietra k. 118

De allerbeste gelukwensen !!!

Personeel:

01 okt.: Carina Vresk
03 okt.: Alda Knoops
05 okt.: Memet Demir
07 okt.: Mirre Boesmans
14 okt.: Nancy Lemmens
17 okt.: Sarah Luts
24 okt.: Melissa Salden
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PPASTORAAASTORAATTJEJE

Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming
bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid
waren, zoals schapen die geen herder hebben.

Mattheüs 9 vers 36

Verschillende keren lezen we in de Evangeliën dat de Heere
Jezus met ontferming over de mensen bewogen was. Hij had
een diep erbarmen met hen. Was dat niet één van de redenen
waarom Hij was gekomen? Hij zag de ellende, de innerlijke
nood en verlorenheid van Zijn schepselen. Hij wist: het zijn de
gevolgen van de zonde. In Zijn grote liefde was Hij bereid als
Mens op aarde te komen om die oorzaak van de
beklagingswaardige toestand van de mens weg te nemen.

De eeuwige Zoon van God werd geboren en leefde dertig jaar
nagenoeg onopgemerkt. Toen begon Zijn openbare dienst. Bij
iedere stap, die Hij deed, bewees Hij goedheid. Hij
bekommerde Zich om hen die verdrietig of vertwijfeld waren,
om hen die naar vrede zochten.

Op Golgotha straalden Zijn liefde en erbarmen het helderst. Hij
ging daar vrijwillig voor anderen in de dood. Zelfs toen Hij al
aan het kruis hing, smeekte één van de boosdoeners aan Zijn
zijde om erbarmen - en Hij bewees die!
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NIEUWE
BEWONERS

PAPENS ROSETTE
k. 116

GLIOSCI CARMELINDA
k. 123

RATAJCZAK
SOPHIE
k. 119

PUT JEF
k. 215

ALENIS JULIA
k. 226

echtpaar
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Verse croques op de 2e verdieping

Eind augustus werd er een lekker warme avond-hap
klaargemaakt.

De bewoners hebben ervan genoten.
Zijn er nog andere gerechten/hapjes die jullie graag willen eten?

Ontbijten/tussendoortjes/avondsnacks/...
Laat het zeker weten aan onze medewerkers, animatrices of

ergo's .
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Rolstoelfietsen

Op zondagnamiddag komt Luc rolstoelfietsen.
Hij komt 2 keer per maand en bezorgt onze bewoners een leuke
namiddag.
Een verkwikkend fietsritje doet iedereen deugd.
Hier zien jullie enkele foto's van Roza (met poncho), Isidoor en
Zoi.
Wie heeft er nog interesse om mee te gaan? Familie mag ook
meefietsen (eigen fiets) .
Laat het zeker weten aan ergo Esther, Sarah of Ruth.
Ook langs deze weg een oprechte dankjewel aan onze sportieve
vrijwilliger Luc .
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Onze vrijwilliger Luc Jacobs is zondag 19 september gaan
rolstoelfietsen met 3 bewoners van het gelijkvloers.
Hij doet dit samen met zijn vrouw en dochter.
José, Gust en Yvonne waren vooraf heel enthousiast en achteraf
ook nog; dus zeker voor herhaling vatbaar.
Het zonnetje scheen en dat maakte het sportieve uitje helemaal
af.
Een dikke dankjewel aan onze vrijwilligers!
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VRIJDAG 1:

10.15 Turnen met?

MAANDAG 4:

10.15 Kienen
14.30 Wie of wat ben ik?

DINSDAG 5:
14.30 Reuze ganzenbord

WOENSDAG 6:

10.15 Bij Jos op de koffie
14.30 Activiteit living: zingen

DONDERDAG 7:

14.30 Pim-pam-pet

VRIJDAG 8:

10.15 Turnen met?

MAANDAG 11:

10.15 Kienen
14.30 Rad van fortuin

DINSDAG 12:

10.15 Opwekkingsliederen
14.00 Brillenbus (zie affiche)

WOENSDAG 13:

10.15 Bij Jos op de koffie
14.30 Wafels bakken op verdiep 2

ACTIVITEITEN
OKTOBER



13

DONDERDAG 14:

08.00 Spek en ei op verdiep 0
10.30 Kookvoormiddag met 6 mensen
14.00 Mia Mode (mode voor ouderen aan een betaalbare prijs)

VRIJDAG 15:

10.15 Turnen met?

MAANDAG 18:

10.15 Kienen
14.30 Hoger-lager

DINSDAG 19:

10.15 Koken in de Olea
14.30 Memory

WOENSDAG 20:

08.00 Spek en ei op verdiep 1
10.15 Bij Jos op de koffie
15.00 Wafels bakken op verdiep 0

DONDERDAG 21:

08.00 Spek en ei op verdiep +2
14.30 Wafels op verdiep +1

VRIJDAG 22:

10.15 Turnen met?

ACTIVITEITEN
OKTOBER
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MAANDAG 25:

10.15 Kienen
14.30 Letterpiramide

DINSDAG 26:
10.15 Crea in de Olea
14.30 Kubb-spel

WOENSDAG 27:

10.15 Bij Jos op de koffie
14.30 Crea met Kathy

DONDERDAG 28:
09.00 Verjaardagsontbijt
14.30 Verjaardagsfeest

VRIJDAG 29:
10.15 Turnen met?

ACTIVITEITEN
OKTOBER
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PPANNENKOEKENANNENKOEKEN

Eind augustus werden er verse pannenkoeken gebakken op
verdiep 0 en 1.
Begin september zorgde de late dienst (Debby en Carolien) ook
voor pannenkoeken op verdiep 2.
Ze hebben gesmaakt (zie foto's). Wij kijken ernaar uit om een
eigen 'kitchenette' te hebben op elk verdiep.
Dan kunnen we vaker zorgen voor iets extra lekkers.
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Fruitsalade

In de Olea maakten we samen verse fruitsalade.
We kregen veel hulp van onze bewoners; dat kan je wel zien op
de foto's.
In de voormiddag konden we proeven van het lekkere fruit.
In de namiddag haalden we ons nostalgisch servies uit de kast.
Iedereen kreeg een mooie 'ijscoupe met vers fruit'.
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Wij hebben afscheid moeten nemen
van:

26/08/2020: Pools Jef

23/09/2021: Corteyzer Francinne

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

BEIGE,CORVEE, EISEN, ETMAAL, GAREN, GENADE, GERST,
HAPEREN, HOMMEL, KELDERGEWELF, KUNST, LEMMING, LOBBY,
MENTOR, NAZORG, NOEST, ONWIL, ORKAANKRACHT, PETER,
REGIE, RELLEN, REUMA, STRALING, TAALBOEK, VERWEKKEN,
VOORUITBLIK, WAARDEER
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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.

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

OPLOSSING SEPTEMBER




