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VOORWOORD

Beste bewoners, beste familie en mantelzorgers,

De maand december staat alweer voor de deur. Het cliché van
“Wat gaat de tijd toch snel”, is meer waar dan ooit. Tenminste
voor mij die dit voorwoordje nu schrijft. Ik ben eigenlijk wel
eens benieuwd of jullie dat ook zo ervaren.
Klassiek is de maand december een maand waarin we
terugblikken op het voorbije jaar. Voor een keer, ik durf
doorgaans wel eens wat minder conventioneel zijn, zal ik die
gewoonte maar eens alle eer aandoen.

2021 was een jaar van herstel. Herstel na de donkere
maanden van opsluiting tijdens lockdowns, en Corona-
uitbraken. Herstel van “normale” warmmenselijke contacten.
2021 was een jaar van hoop. Hoop op het herwinnen van onze
vrijheid. Hoop dat het langverwachte vaccin eindelijk z’n werk
zou doen.
2021 was ook een jaar van trots. Terechte trots op het feit dat
we samen, schouder aan schouder, een erg lastige periode
waren doorgekomen. Trots op de veerkracht van onze
medewerkers. Trots op het uithoudingsvermogen van onze
bewoners. Trots op die tientallen vrijwilligers die ons door de
storm hebben geholpen.
2021 was een jaar van ont-spanning. De teugels konden
opnieuw gevierd. Maatregelen werden minder streng. De
paniek was opnieuw ver te zoeken.

Op dit eigenste moment giert het Corona-virus opnieuw door
ons land. Harder dan ooit tevoren. En toch, ik voel me bijna
schuldig, heb ik een gerust gevoel. We hebben sterke en
hondstrouwe medewerkers, we hebben hardwerkende en
verantwoordelijke leidinggevenden. En we zijn voor de derde
keer gevaccineerd met een vaccin dat echt wel verschil brengt.



4

Ik wens elk van jullie, ondanks de recent aangekondigde
verstrengde maatregelen, een warme decembermaand.
Een maand van liefde en genegenheid.
Een maand van verbinding.
Een maand van rust.
Een maand van tevredenheid over hetgeen we samen hebben
doorgemaakt en waargemaakt.

En dan zie en schrijf ik jullie heel erg graag terug in het
nieuwe jaar.

Vriendelijke groet,

Ronnie Leeters
Campusdirecteur

'De tijd vliegt snel, gebruik hem wel', een uitdrukking waar we
niet aan moeten twijfelen. Dus is het heel belangrijk om die
tijd goed in te vullen. Want tijd kun je maar één keer
gebruiken. Wat voorbij is, is weg. Nu de eindejaarsfeesten
eraan komen, is het aan te raden om toch een voorzichtige
planning te maken. Waarom? Dat geeft rust. En er is
misschien toch nog wat tijd om de christelijke betekenis van
kerst te overdenken en naar waarde te schatten. De geboorte
van Jezus, Die kwam om ons met God te verzoenen. Dit wordt
dikwijls vergeten in de drukte van de eindejaarsfeesten maar is
wel het belangrijkste wat we tot ons moeten laten
doordringen. Daarom is het van belang om ook in deze
drukke periode een moment van bezinning in te plannen en te
benutten.

Gezegende kerstdagen en jaarwisseling toegewenst.

Jan Wijman
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EEN LIEFDE ZO GROOT

Hoe was het in de hemel
toen Jezus naar de aarde ging
toen hij van een Koningszoon

afdaalde als een heel arm kind?

Toen Zijn Vader Hem vertelde
wat Zijn taak op aarde was
hoe Hij zou moeten lijden

afdalen in een donker graf.

Zag Hij toen de pijn en het verdriet
van ieder mensenkind op aard
wist Hij toen al helemaal zeker

zij zijn Mij alles waard?

Zag Hij jou en zag Hij mij
in onze diepste eenzaamheid

het kwaad dat ons kwelde
wist Hij het is de hoogste tijd?

Was het Gods Liefde die Hem stuurde
zo oneindig groot

een Liefde onuitputtelijk
sterker dan de dood?

Ging God zelf door het diepste lijden
toen Hij Zijn Zoon moest laten gaan
om ons van het kwaad te bevrijden

zodat wij nooit alleen zouden staan?

In stille verwondering buig ik mij neder
en kniel bij het kindje Jezus neer

klein en onschuldig maar groot in daden
dank U Jezus, mijn Koning en Heer!

Cobi van der Hoeven
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ONZEONZE

JJARIGENARIGEN

JARIGEN IN DECEMBER 2021

02 dec.: Mulder Lina k. 113
03 dec.: Moreira Laurinda, k. 106
06 dec.: Quets Edgard k. 202
13 dec.: Widuch Albert k. 009
15 dec.: Dierckx Gust k.003

De allerbeste gelukwensen !!!

Personeel:

07 dec.: Wolf Romina
09 dec.: Menten Amber
15 dec.: Casto Sonja
19 dec.: Dehennin Daniëlle
19 dec.: Billen Jessica
21 dec.: Croes Noëlla
26 dec.: Truyen Eline
27 dec.: Simone Deborah
30 dec.: Bertels Jessica
30 dec.: Franco Veerle
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PPASTORAAASTORAATTJEJE

Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de
zonden wegneemt. Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de
wereld: Slachtoffer en spijsoffer hebt U niet gewild, maar U
hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. Brandoffers en
offers voor de zonde hebben U niet behaagd.

Hebreeën 10 vers 4 tot en met 6

Door Israël zijn in opdracht van God talloze dieren als offers
gebracht. Vele liters bloed hebben gevloeid en zonden zijn er
tijdelijk door bedekt, maar er is niet één zonde werkelijk door
weggedaan. Dat kon ook niet. Wat mensen misdreven, moet
door een mens worden hersteld. Maar die mens moest wel zelf
zonder zonde zijn. Een gebrekkig dier kon ook niet dienen als
offer. Het moest volmaakt zijn. Maar volmaakte mensen waren
er niet!

Daarom kwam de Zoon van God naar de aarde. Hij werd Mens.
Jezus Christus werd geboren. Hij ontving een lichaam van
vlees en bloed. Is het geen wonder? Hij werd geboren om te
kunnen sterven!

Hij ging aan het einde van Zijn leven naar Golgotha en werd
gekruisigd. Hij offerde Zichzelf op aan God en stortte Zijn
bloed. Het was kostbaar bloed, het bloed van Gods eigen
Zoon, de reine en volmaakte Mens. Dat bloed alleen behaagt
God en neemt de zonde weg!
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Nostalgisch gebakken
appeltjes

Op woensdag 3 november 2021 maakten we er opnieuw een
gezellige namiddag van.
Onze bewoners kregen dankzij deze heerlijke geur,
herinneringen uit hun kindertijd.
Jacques, Elvira, Tamara en Leonie staken hun handen uit de
mouwen.
Samen schilden ze 6kg appelen, vervolgens werden deze lekker
gebakken door onze ergo Ruth.
Iedereen kon kiezen tussen: naturel, zoetstof, kaneel of bruine
suiker.
Verschillende bewoners kwamen zelf met hun bordje terug voor
een 2e portie, heerlijk toch .
Gelukkig was er nog goede hulp van onze vrijwilligster Lut en
van onze medewerksters Debby en Mirre.
Bedankt allemaal, dit zullen we zeker nog eens overdoen .
Andere suggesties blijven welkom.

Ingezonden door Ruth Evens

VERDIEP 2
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WOENSDAG 1:

10.15 Bij Jos op de koffie

DONDERDAG 2:

08.00 Spek en ei op 0
10.30 Speculaas bakken
14.30 Koffie-uurtje met verse speculaas

VRIJDAG 3:

10.15 Turnen met ?

MAANDAG 6:

10.15 Kienen
14.30 de Sint komt in ons huis

DINSDAG 7:

10.15 Kerstliederen zingen
14.30 Kerstspel: wie of wat ben ik?

WOENSDAG 8:

10.15 Bij Jos op de koffie
15.00 Crea met Kathy

DONDERDAG 9:

08.30 Spek en ei op +1
14.30 Kerstfilmnamiddag

VRIJDAG 10:

10.15 Turnen met ?

ACTIVITEITEN
DECEMBER
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MAANDAG 13:

10.15 Kienen
14.30 Hoger-lager

DINSDAG 14:

14.30 Rummikub

WOENSDAG 15:

10.15 Bij Jos op de koffie

DONDERDAG 16:

08.30 Spek en ei op +2
14.00 Huwelijksverjaardagfeest van Jef en Mietje

VRIJDAG 17:

10.15 Turnen met ?

ZATERDAG 18:

15.00u - 17.00u: KERSTMARKT

MAANDAG 20:

10.15 Kienen
14.30 Kerstvariant van ganzenbord

DINSDAG 21:

12.00 - 14.00 Kerstdiner in de eetzaal

WOENSDAG 22:

10.15 Bij Jos op de koffie
15.00 Kerstfilmnamiddag

ACTIVITEITEN
DECEMBER
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DONDERDAG 23:

14.30 Kerstfeest in de eetzaal

VRIJDAG 24:

10.15 Turnen met ?

MAANDAG 27:

10.15 Kienen
14.30 Kubbspel

DINSDAG 28:

10.15 Opwekkingsliedjes zingen
14.30 Kerstmemory

WOENSDAG 29:

10.15 Bij Jos op de koffie
15.00 Nostalgisch koffie-uurtje

DONDERDAG 30:

09.00 Verjaardagsontbijt
14.30 Verjaardagsfeest

VRIJDAG 31:

10.15 Turnen met ?

ACTIVITEITEN
DECEMBER
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LEKKERE
POMPOENSOEP!

verdiep 1
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Ingezonden door Sarah Clerkx
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Wist je dat …. ?

Marleen vanaf nu op welverdiend pensioen is??
Een vaste waarde in ons huis zal vanaf nu gemist worden.
Verpleegkundige Marleen heeft op donderdag 11 november
haar laatste shift gedraaid. Om deze gebeurtenis niet zomaar
voorbij te laten gaan, hadden haar collega’s een kleine
verrassing in elkaar gestoken waar gepast afscheid is genomen
van Marleen.
Marleen, geniet van je welverdiende rust en dank je wel voor
alle jaren zorg in De Olijfboom!!!

Ingezonden door Sarah Clerkx
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Wij hebben afscheid moeten nemen
van:

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

STIENAERTS JEF
KAMER 130

OVERLEDEN OP 28/10/2021

ANDREINA ATTILIO
KAMER 013

OVERLEDEN OP 11/11/2021
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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



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


