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VOORWOORD
Beste bewoners, beste familie en mantelzorgers,
Ik vermoed dat ik dit voorwoordje zal moeten starten met een
oprechte verontschuldiging.
De kans bestaat immers dat de uitgave van ons Olijfblaadje niet
op tijd is omwille van …. mij.
Op de achtergrond zijn, elke maand opnieuw, een flink aantal
zorgtoppers druk in de weer om hun bijdrage aan het
Olijfblaadje te verzorgen. Ingrid wringt zich, elke maand
opnieuw, in bochten om al deze bijdragen netjes vorm te geven.
En om een mooi verzorgd Olijfblaadje af te leveren voor de
drukkerij. En iedere maand, of toch bijna iedere maand, vecht ik
tegen de deadline om mijn voorwoordje op tijd te schrijven. En
diezelfde iedere maand, of toch bijna iedere maand, vraagt
diezelfde Ingrid zich af: “Hoe zou ik het nu eens aan boord
leggen om Ronnie aan zijn verstand te brengen om tijdig werk
te maken van het voorwoordje?” En deze maand stonden de
wanhoop en de teleurstelling duidelijk in haar ogen. Ronnie
was, weeral, te laat.
Wat me nog het meest heeft geraakt, is de ontgoocheling die ze
uitsprak over het feit dat “onze bewoners dan het Olijfblaadje,
waar ze op zitten te wachten, te laat in hun handen krijgen”.
Dus bij deze lieve mensen, bied ik graag, maar een beetje
beschaamd mijn verontschuldigingen aan voor de laattijdigheid.
Intussen flakkert het Corona-virus overal weer erg hevig op.
Nieuwe, strengere maatregelen worden uitgevaardigd en de
euforie van de versoepelingen krijgt een deukje.
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Ook wij zullen waakzaam en voorzichtig moeten blijven.
En toch heb ik vertrouwen. Vertrouwen in de werking van het
vaccin. Vertrouwen door het feit dat nagenoeg al onze
bewoners hun derde prik al hebben gekregen. Vertrouwen in
de professionaliteit en de verantwoordelijkheidszin van onze
zorgtoppers.
Samen sterk.
Vriendelijke groet,
Ronnie Leeters
Campusdirecteur

Deze maand begint voor heel veel mensen met het gedenken
van hun overleden geliefden en dat is goed. Het brengt ons
tot bezinning en overdenking dat het leven eindig is. Er over
na te denken schuiven we het liefst voor ons uit. En de
conclusie is dan waarschijnlijk 'we zullen wel zien'. Toch is het
de moeite waard om daar eens goed en grondig over te
'mediteren'. Want na dit leven stopt het niet. Het is belangrijk
om goed voorbereid te zijn.
Jaren geleden zagen we op alle kerken spandoeken met de
tekst 'Verzoen u met God'. Een verkorte uitgave van de tekst
uit Gods Woord 'Laat u met God verzoenen'. En dit is mogelijk
door Jezus die zegt: "Ik ben de Weg en de Waarheid en het
Leven. Niemand komt bij de Vader dan door Mij". Laten we
van die Weg gebruik maken.
Laten we voor zover het van ons afhangt er een goede maand
van maken, zodat elkeen zich thuis kan weten en voelen.
Jan Wijman
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Dansen in de wind
De bladeren dansen in de wind
uitgelaten en zo blij
ze roepen en ze zingen
eindelijk zijn we vrij.
Ze weten niet van het einde
dat al heel snel nader komt
van rotting en verderf
op een natte grond.
Ze genieten van ’t moment
waarin ze mogen leven
en zij zichzelf en anderen
alles willen geven.
Moe en zeer tevreden
dalen ze op de aarde neer
wetende dat het goed is
er is nog zo veel meer …
De paddestoelen steken hun kopjes
vrolijk uit het mos
weet je dat we komen van
en weerkeren tot God?
Even rusten, even sluimeren
in moeder aarde veilig geborgen
het nieuwe leven dat reeds in hen is
zal weer ontspruiten op die grote Morgen.
Cobi van der Hoeven
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ONZE
JARIGEN

NIEUWE
BEWONERS
JARIGEN IN NOVEMBER 2021

07 nov.: Goris Maria, k. 203
20 nov.: Vanvinckenroye Romain, k. 124
28 nov.: Papens Rosette, k. 116
29 nov.: Ratajczak Sophie, k. 119
29 nov.: Maertens Emma, k.120
De allerbeste gelukwensen !!!
Personeel:
03 nov.: Hamers Wendy
23 nov.: Steyvers Marleen
23 nov.: Houbrechts Leen
28 nov.: Vervaeren Petra
30 nov.: Karasiewicz Jerzy
30 nov.: Dorani Haida
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PASTORAA
ASTORAAT
TJE

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de
Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de
toorn van God blijft op hem.
Johannes 3 vers 36

Kan het nog duidelijker worden gezegd? Het eeuwige leven en
de blijvende toorn van God: ze hangen samen met het wel of
niet geloven in de Zoon van God.
Waarom weigeren zoveel mensen in de Bijbel te geloven? "Mijn
gevoel zegt dat ...." of: "Dat is niets voor mij, want ik ben een
te groot zondaar". Of ook: "Ik merk er niets van dat ik het
leven heb".
Ons gevoel en ons verstand zijn een slecht kompas. Wie zich
door één van die twee laat sturen, krijgt nooit vrede met God.
Nee, die krijg je alleen door het geloof. Zelfs alleen het geloof
dat Jezus Christus heeft geleefd, de Zoon van God is en aan het
kruis is gestorven, geeft ons niet het eeuwige leven. Dat
gelooft de duivel immers allemaal ook.
Wat mij het nieuwe, het eeuwige leven van God gaf, is dat ik
geloofde dat de Zoon van God voor mij op aarde is gekomen
en dat Hij voor mij is gestorven, om mijn zonden weg te doen.
Wie zo in de Zoon gelooft, mag zeker weten dat Gods toorn
van hem is weggenomen en dat hij het eeuwige leven heeft
ontvangen.
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21 september 2021 Werelddag dementie.
Een dag die we niet zomaar voorbij kunnen laten gaan.
De ergo's en Kathy van de animatie zorgden voor een mooi
programma.
In de Olea kregen de bewoners een pannenkoekenontbijt.
Na het ontbijt werd de Olea omgetoverd tot een
ontspanningsruimte. Er werden massages en
handverzorgingen gegeven.
Ondertussen werden de andere bewoners in de cafetaria
smakelijk verwend door Kathy met allerlei hapjes, zoet en
hartig.
En in de namiddag kwam onze contactclown Desy op bezoek
met sidekick Yenti (Chihuahua).
Zoals je wel kan zien op de foto's hebben onze bewoners het
heel fijn gevonden.
Er was ook nog een attentie voorzien. Een mooi doosje pralines
van de chocoladewinkel in Meeuwen.
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Verslag ingezonden door
Esther Boonaerts
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ACTIVITEITEN
NOVEMBER
MAANDAG 1: ALLERHEILIGEN
DINSDAG 2:
10.15 Crea in de Olea
14.30 Memory
WOENSDAG 3:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.30 Crea met Kathy
DONDERDAG 4:
08.00 Spek en ei op verdiep 0
10.00 Kookvoormiddag met 6 bewoners
14.30 Hoger-lager
VRIJDAG 5:
10.15 Turnen met?
MAANDAG 8:
10.15 Kienen
14.30 Reuze ganzenbord
DINSDAG 9:
10.15 Koken in de Olea
14.00 Zingen in de Olea
WOENSDAG 10:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.30 Crea met Kathy
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ACTIVITEITEN
NOVEMBER
DONDERDAG 11: WAPENSTILSTAND
VRIJDAG 12:
10.15 Turnen met?
14.30 Spel in de cafetaria

SENIORENWEEK: culinaire reis
MAANDAG 15:
10.15 Kienen met 'lekkere prijzen'
14.30 High-tea (Engeland)
DINSDAG 16:
10.15 Powerpoint over de wereldkeuken
14.30 Pizza-namiddag (Italië)
WOENSDAG 17:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Culinaire reis door de Olijfboom (van alles iets)
DONDERDAG 18:
08.30 Spek en ei op elk verdiep
14.30 Poffertjes-namiddag (Nederland)
VRIJDAG 19:
14.00 Talentenshow met Limburgse vlaai
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ACTIVITEITEN
NOVEMBER
MAANDAG 22:
10.15 Kienen
14.30 Kubb-spel
DINSDAG 23:
10.15 Koken in de Olea
14.30 Geen ja, geen neen
WOENSDAG 24:
10.15 Bij Jos op de koffie
15.00 Crea met Kathy
DONDERDAG 25:
09.00 Verjaardagsontbijt
14.30 Verjaardagsfeest
VRIJDAG 26:
10.15 Turnen met?
14.30 Spel in de cafetaria
MAANDAG 29:
10.15 Kienen
14.30 Rad van fortuin
DINSDAG 30:
10.15 Opwekkingsliederen zingen
14.30 Pim pam pet
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In de kijker
Bakweek van 13 tot 17 augustus 2021
De week van 13 tot 17 augustus organiseerden we een heuse
bakweek ten voordele van enerzijds ‘Stop Alzheimer’ en
anderzijds voor onze toekomstige belevingsgang aan ‘De Olea’.
De animatrice en de ergotherapeuten toonden dagelijks hun
beste baktalent om de vele bestellingen op tijd klaar te krijgen.
Maar ook Jaak, bewoner van verdiep 2, heeft ons enorm
geholpen door het deeg te helpen bereiden. Dank je wel, Jaak!
We willen graag iedereen van harte bedanken die cupcakes en
wafels is komen kopen en zo ons project heeft gesteund.
We hebben maar liefst € 800 opgehaald!!! Dit was meer dan we
hadden kunnen hopen …
De vele calorieën die hiervoor verorberd moesten worden,
nemen we er graag bij.
Tot volgend jaar!

Ingezonden door Sarah en Esther
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Het dagdagelijkse leven in de Olea
Onze bewoners hebben hun bezigheid doorheen de dag.
Koken, bakken, breien, spel, crea, nostalgisch koffie-uurtje, ...
In de Olea staat gezelligheid voorop!
Ingezonden door Esther

VANDAAG HEB IK ZIN IN
EEN GROTE MOK
GEZELLIGHEID
met een wolkje LIEFDE
een vleugje VRIENDSCHAP
en een toefje GELUK
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Wat was er eerst? Een kip of een ei?
Hmm, spiegeleieren bij het ontbijt. Eén keer per maand bakt
Ruth spiegeleieren bij het ontbijt op de 2e verdieping. Dit op
vraag van enkele bewoners. Het is een gezellig en lekker
gebeuren. Nu denken jullie misschien "maar één keer per
maand?", nee hoor. Onze bewoners krijgen vanuit onze keuken
elke maandag een gekookt eitje en elke zaterdag een
gevarieerde omelet, week om week met spek. Ook onze
animatrice Kathy zorgt één keer per week voor een
uitgebreider ontbijt. Elk verdiep krijgt één donderdag per
maand vers gebakken spek met een omelet. Hier kijken onze
bewoners altijd naar uit.
Hebben jullie nog wensen of suggesties voor een extraatje bij
het ontbijt? Laat het zeker weten aan onze medewerkers.
Ingezonden door Ruth
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Wij hebben afscheid moeten nemen
van:

Mporatzidou Zoi
kamer 219
overleden op 19/10/2021

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.
AFGRONDEN, BARET, CENTRA, EENZAAM, ERNST, FOTOZAAK,
GLOBE, GLUHWEIN, GROEP, HAVEN, KAASDRAGER,
KOUDWATERBAD, KWAAD, LENTE, OVERSTE, PLASMA, RAVAGE,
REAAL, RINGWORM, RUCHE, SCHAPEN, SCHOON, SPIREA,
SPRONG, TOILETPAPIER, WACHTEN, WICHT
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OPLOSSING OKTOBER

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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