
Het Olijfblaadje
w

zc
 D

e 
O

li
jf

b
o

o
m

fe
b

ru
a

ri
 2

0
2
2



2

Inhoudstafel

Voorwoord

Gedicht

Jarigen

Pastoraatje

Nieuwe bewoners

Levensverhaal

Nieuwjaarsontbijt

Activiteiten

Seniorenweek

Het groene hoekje

Kaarters gezocht

Afscheid nemen

Oplossing woordzoeker

Woordzoeker

INHOUDINHOUD

2

3-4

5

6

7

8

9

10-13

14-16

17-22

23-24

25

26

27

28

Heel veel
leesplezier
toegewenst!



3

VOORWOORD

Beste bewoners, beste familie en mantelzorgers,

Het Olijfblaadje heeft z’n start gemist voor 2022. De januari
editie is in de drukpers blijven steken.
Of misschien erger nog: Ze is er nooit in geraakt. Dat had
alles te maken met een ongeplande onderbezetting van onze
collega’s op het secretariaat. Maar ondertussen zijn die weer
allemaal terug uit verlof of helemaal genezen. En dus ligt er
een gloednieuwe editie van het Olijfblaadje voor jullie klaar.

Mijn nieuwjaarswensen had ik al mogen uitspreken in de
eerste editie van De Gazet. Maar ik herhaal ze toch nog
graag even voor jullie allemaal. Ik wens ieder van jullie en
iedereen die jullie graag zien, het allermooist mogelijke voor
het nieuwe jaar.
En 2022 zal opnieuw een jaar worden van veel vernieuwing
en verandering.

Als alles goed is, zullen jullie binnen enkele weken al even
het gedender horen van breekhamers.
Dat gedender is het begin van het opbouwen van een
gezellige leefhoek op elke verdieping. We starten met het
gelijkvloers en de eerste verdieping. Meer praktische
informatie mogen jullie verwachten in De Gazet.

En omdat we willen dat jullie, onze bewoners, mee beslissen
over wat er in jullie huis gebeurt en verandert, zullen we
jullie ook uitnodigen om te zetelen in ons gloednieuwe
bewonersparlement.
Verderop in het Olijfblaadje gaan jullie hier ook nog meer
over kunnen lezen.
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Even dacht ik: “Neen, ik ga er gewoon niets over schrijven!”
Maar dan toch maar heel even: Corona.
Hoewel de kranten en nieuwsberichten nog steeds bol staan
van besmettingscijfers en ziekenhuisopnames ten gevolge van
Corona, blijft het hier in De Olijfboom eerder rustig. We
hebben wel een aantal besmettingen gekend, maar hebben
ook gemerkt dat de vaccinatie ons zeer goed beschermt. We
blijven voorzichtig maar voelen steeds meer de nood om het
normale leven van elke dag terug op te nemen. En dat gaan we
ook blijven proberen.

Vriendelijke groet,
Ronnie Leeters
Campusdirecteur.

Het nieuwe jaar draait weer op volle toeren. De Corona blijft
ons parten spelen. Eerlijk gezegd geeft de hele situatie op ons
allemaal een zekere druk. Als die druk ons allemaal wat dichter
bij elkaar brengt dan is er toch een gouden randje aan.

Er is een spreuk die zegt: Gedeelde smart is halve smart,
gedeelde vreugde is dubbele vreugd.

Het gezegde hier boven is alleen maar werkelijkheid als we het
toepassen. Het is niet zo eenvoudig. Sommigen kunnen
gemakkelijk delen van hun vreugd of smart, voor anderen is
het veel moeilijker. Voor het delen van onze 'smart' of 'vreugde'
vinden we een aansporing in de Heilige Schrift met de
woorden:

Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet
heeft. (Romeinen 12 vers 15)

Jan Wijman
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God met ons

De klok die tikt z’n slagen
rond en rond en rond

vervuld met duizend vragen
niet wetende wat er komt.

Kijkend in een toekomst
die zo onzeker is

of naar het verleden
naar wat er niet meer is.

We hebben slechts het heden
waarvan één ding zeker is

we krijgen kracht voor deze dag
niet voor wat er nog niet is.

De dag van morgen met zijn zorgen
kunnen we nu nog niet dragen

laat dat maar over aan onze God
Hij kent het antwoord op onze vragen.

Hij wijst ons de weg
die we moeten gaan

in Zijn voetspoor mogen we
het nieuwe jaar in gaan.

Wat de toekomst
ook mag brengen

vreugde of pijn
één ding is zeker

God zal met ons zijn!

Cobi van der Hoeven



6

ONZEONZE

JJARIGENARIGEN

JARIGEN IN FEBRUARI 2022

01 feb.: Meeus Emma k. 001
01 feb.: Goethals Germaine k. 222
10 feb.: Beckers Leonie k. 204
12 feb.: Roman Ernest k. 222
12 feb.: Vos Lieske k. 125
13 feb.: Van Diest Elly k.224
18 feb.: Bertels Fons k. 226
18 feb.: Depaire Mai k. 205
26 feb.: Wijman Jan k. 104

De allerbeste gelukwensen !!!

Personeel:

03 feb.: Baeten Sarah
03 feb.: Jaeken Raimund
04 feb.: Kurtal Esra
04 feb.: Aslanidis Anastasia
08 feb.: Custermans Nadine
19 feb.: Mondelaers Sonja
20 feb.: Boonaerts Esther
21 feb.: Vanheusden Ilse
22 feb.: Bouvin Sarah
24 feb.: Seminck Wendy
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PPASTORAAASTORAATTJEJE

Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon
Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van
de levende God.

Matthe¨us 16 vers 15 en 16

Jezus Christus stelde deze vraag aan Zijn volgelingen, ook aan u
en mij. Wie is de Here Jezus voor mij?

Het heeft geen zin zich achter filosofen of geschiedkundigen te
verschuilen. Er zijn er die Hem een Profeet noemen of een goed
Mens, Die een zuivere moraal had. Hij wordt onder hen
geplaatst die in de geschiedenis enige betekenis hebben gehad.
Er wordt over Zijn leer gesproken, over Zijn liefde en over de
wonderen die Hij zou hebben gedaan. De belangrijkste vraag
blijft over: Wie is Hij voor mij?

Is Hij uw Heiland? Is Hij Degene Die voor uw zonden aan het
kruis heeft geleden en het werk heeft volbracht waardoor Gods
ooreel is afgewend? Is Hij voor u de door God gezonden
Christus, Die op aarde kwam en naar het kruis ging om alles te
herstellen wat wij mensen hadden bedorven?

Ja, Hij is voor ons de Meester aan Wie wij dank en eerbied zijn
verschuldigd, omdat Hij voor ons leed en stierf op Golgotha en
ons kocht met Zijn kostbare bloed. Wie is Hij voor mij?
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NIEUWE
BEWONERS

Nabialek Krisja, k. 013 Konings Germaine, k. 215

Kerkhofs Toke, k. 114 Winters Yvonne, k. 107

Bertels Fons, k. 226 Geurts Martha, k. 226
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NieuwjaarsontbijtNieuwjaarsontbijt
6 januari 2022

Het stond al menige tijd op onze kalender aangeduid:
6 januari 2022. Een nieuwjaarsontbijt om naar uit te kijken.
Een nieuwjaarsreceptie in een andere vorm zoals we die
gewend zijn…
Om het jaar 2022 goed in te zetten trakteerde De Olijfboom
haar bewoners op een heus ontbijtbuffet.
Er werd geopteerd om de eetzaal op -1 te gebruiken zodat
iedereen nog eens kon bijbabbelen met elkaar. Een goede
keuze zo bleek. De tafels waren mooi gedekt en eieren en spek
werd gebakken achter het buffet.
Er was een behoorlijke opkomst van alle verdiepen.
Er werd heerlijk gesmuld en geklonken op de goede
voornemens in het nieuwe jaar.
Ook onze medewerkers mochten mee aanschuiven aan de
lekkernijen.
Een geslaagde ochtend!

Ingezonden door Sarah
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DINSDAG 1:

10.00 Koken in de Olea
10.15 Memory
14.30 Personeel in opleiding (geen activiteit)

WOENSDAG 2:

10.15 Bij Jos op de koffie
15.00 Taartspel

DONDERDAG 3:

08.30 Spek en ei op 0
14.30 Kubbspel

VRIJDAG 4:

10.15 G-karate met Stefanie

MAANDAG 7:

10.15 Kienen
14.30 Reuze ganzenbord

DINSDAG 8:

10.15 Opwekkingsliedjes
14.30 Turnen met de kine

WOENSDAG 9:

10.15 Bij Jos op de koffie
14.30 Hoger-lager

DONDERDAG 10:

08.30 Spek en ei op +1
14.00 Rad van fortuin

ACTIVITEITEN
FEBRUARI
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VRIJDAG 11:

10.15 Herinneringshuis

MAANDAG 14:

08.30 Valentijnsontbijt voor onze koppels
10.15 Kienen
14.30 Valentijnnamiddag met muziek en iets lekkers

DINSDAG 15:

10.00 Koken in de Olea
10.15 Sjoelen
14.30 Crea met Kathy

WOENSDAG 16:

10.15 Bij Jos op de koffie
15.00 Hoger-lager

DONDERDAG 17:

08.30 Spek en ei op +2
10.30 Kookvoormiddag met 6 bewoners
14.30 Geen ja, geen neen

VRIJDAG 18:

10.15 G-karate met Stefanie
14.00 Wijn- en kaasdegustatie

ACTIVITEITEN
FEBRUARI
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MAANDAG 21:

10.15 Kienen
14.30 Kwis: verschillende talen

DINSDAG 22:

10.15 Opwekkingsliedjes
14.30 Turnen met de kine
14.00 - 16.00 OPTICIEN IN HUIS

WOENSDAG 23:

10.15 Bij Jos op de koffie
15.00 Pim pam pet

DONDERDAG 24:

09.00 Verjaardagsontbijt
14.30 Verjaardagsfeest

VRIJDAG 25:

10.15 Taartspel

MAANDAG 28:

10.15 Kienen
14.30 Kwis: waar of niet waar

ACTIVITEITEN
FEBRUARI
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Seniorenweek:
maandag 15 november tem vrijdag 19 november

Culinaire reis

Wat een leuke week was dit!
We gingen van een Engelse high tea naar een Italiaanse pizza
namiddag.
We maakten een tussenstop in de eetzaal om te kunnen
proeven van allerlei hapjes uit verschillende landen. Een dikke
dankjewel aan onze vrijwilligers.
Om de week mooi af te sluiten werden er optredens gegeven
door enkele personeelsleden.
Nicole bracht ons in de Afrikaanse sfeer met een mooi
gospelnummer.
Mehmet en Maria brachten ons in de Turkse en Italiaanse sfeer.
Wauw, acteren en zingen kunnen deze twee als de beste. Wat
een duo.
Nancy bracht vol overtuiging 'twee motten' als Dorus.
Dit zijn maar enkele voorbeelden van onze vele activiteiten die
in de seniorenweek plaatsvonden.
Geniet van de mooie foto's.

Ingezonden door Esther
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Het Groene Hoekje

Jullie hebben het waarschijnlijk al op de facebookpagina zien
verschijnen? Of jullie hebben het misschien ook al in het echt
kunnen bewonderen?
Het Groene Hoekje is een project van verpleegster Annick. Ruil je
eigen plantenstekje voor een ander uit het plantenrek. Je kan
ook stekjes of zaadjes kopen. Met deze centjes kunnen we dan
weer potgrond kopen en andere benodigdheden. Een vrije gift is
ook altijd welkom.

Eén van die stekjes is de graslelie.
De graslelie is een ideale kamerplant. De plant is makkelijke te
verzorgen en vergevingsgezind mocht je dit een keer vergeten.
De plant kan op een donkere en op een lichte plek gezet
worden. Zelfs voor de verwarming doet de plant het goed. Geef
de plant 1 tot 2 keer per week water als het nodig is (even
voelen met je vinger). Naast dat de graslelie een frisse
uitstraling heeft is de plant ook nog eens luchtzuiverend.

Nu komt het allerleukste! Een graslelie die op een lichte plek
staat en niet te vaak vergeten wordt, zal gaan bloeien en stekjes
geven. De plant maakt namelijk lange stengels waar bloemen en
uitlopers (nieuwe plantjes) zullen verschijnen.

Voor het stekken heb je universele potgrond, een pot en een
schaar nodig. Vul je pot met de potgrond en knip de uitlopers
van de stengels. Duw de uitlopers voorzichtig in de potgrond.
Deze keer kies ik ervoor om alle uitlopers samen in 1 pot te
planten, maar je kan er ook voor kiezen om elke uitloper
afzonderlijk in een potje te planten als je de mini-graslelie
bijvoorbeeld wilt delen of ruilen.

De laatste stap is je nieuwe plant water geven. Zorg de volgende
weken dat de aarde niet uitdroogt door regelmatig de aarde te
checken en als het nodig is wat water te geven.

Ingezonden door Esther
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Wie zijn de kaarters in huis?
Bij deze wil ik graag een oproep doen!

Wie wil zich aansluiten bij onze toekomstige kaartclub?
We zoeken ook nog een originele naam voor ons clubje.

Aanmelden kan bij Ergo
Esther
Lieve groetjes

Beste bewoners,

Ons landje, zo groot als een zakdoek, telt maar liefst zes regeringen.

En toch komen we een parlement te kort!

We vinden het immers de hoogste tijd dat er een bewonersparlement

komt voor De Olijfboom.

Met het bewonersparlement willen we jullie de kans geven om de verdere

ontwikkeling van ons huis mee te sturen.

We willen dat jullie, onze bewoners, mee beslissen over onze plannen voor

de toekomst.

In de komende weken gaan we jullie

hierover verder informeren.

We gaan jullie ook de vraag stellen

of jullie misschien zin hebben om in

dat bewonersparlement te zetelen.

Want voorlopig ziet dat er nog erg

leeg uit.

Misschien word jij wel onze nieuwe

minister van Olijfboomzaken.
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Wij hebben afscheid moeten nemen
van:

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

Andreina Attilio

overleden op 11/11/2021

Stienaerts Jozef

overleden op 28/10/2021

Beckx Isidoor

overleden op 09/12/2021

Nowak Jan

overleden op 19/12/2021
Vandebuerie Roger

overleden op 23/12/2021
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OPLOSSING DECEMBER 2021

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook
overlappen.

AMUSEREN, ATOOM, EXPORT, GASOLIE, GEITENHOEDER, HOFJE,
HOOGTE, HOUSE, JOFEL, MAZELEN, MEISJE, MEREL, OMEGA,
PIZZA, RENET, REUZE, SLEUTELBLOEM, SNOOD, SORBET,
SPECIFICATIE, TROELA, TROFEE, UITJE, VECHT, VORST,
ZADELTAS, ZEEOLIFANT



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.

EDELEN, ENZYM, ESSAY, GIPSY, INEEN, KOELTOREN,
KOMEET, KOPER, KRUID, LOOPRICHTING, MAASBOMMEL,
MODDER, NOORD, OEHOE, PAPERASSEN, PAREL, PRIVE,
PRODEO, RELIKWIE, RIVIERKLEI, STEENKOOL, VLAAI, WELIG,
WIEROOK, WONDER, WOONHUIS, ZOEMER


