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VOORWOORD
Lieve bewoners,
“In mei leggen alle vogels een ei”, leerde ik ooit bij meester Valère. Ik
leerde nog wel meer bij die fantastische meester. Maar dat is voor een
andere keer. Ons ei, de nieuwe editie van het Olijfblaadje, is in deze
voorlopig erg zonnige meimaand wat later. Dat heeft niets te maken
met het feit dat het een super gevulde editie is, vol met foto’s van onze
activiteiten.
Neen, het heeft alles te maken met het feit dat Ingrid zich in duizenden-één bochten heeft moeten wringen om de redactie van deze editie
voor mekaar te krijgen. Ze had haar handen meer dan vol met de
voorbereidingen van de verhuis van heel wat nieuwe bewoners naar de
Olijfboom.
En dat geeft me de kans om ook eens de zorgtoppers in het zonnetje
te zetten die eerder werken in de schaduw van de Olijfboom: Onze
collega’s van het secretariaat, Ingrid en Lea.
Geloof me, ze hebben hun handen en hoofd meer dan vol met alle
administratie die er komt kijken bij het runnen van een
woonzorgcentrum. En of dat nog niet voldoende is, hebben ze aan mij
ook nog eens een super veeleisende baas. En dat alles doen ze niet
alleen fantastisch goed, ze staan daarbij ook nog altijd met de breedst
mogelijke glimlach klaar voor iedereen die belt of binnenloopt in De
Olijfboom. Ik krijg geregeld die feedback van mensen die voor het eerst
een bezoek brengen aan ons warme woonzorgcentrum. Dus bij deze:
dankjewel Ingrid en Lea.
En zo maak ik het bruggetje naar Mauro Uva die nu ook onze
bijzondere aandacht verdient. Mauro is op zondagmorgen 1 mei plots
overleden. Hij was amper twee jaren met pensioen nadat hij jarenlang
de administratie van De Olijfboom had verzorgd. We zouden zijn
pensioen nu aanstaande donderdag 5 mei eindelijk kunnen vieren na
alle uitstelscenario’s omwille van Corona.
Maar dat heeft niet mogen zijn. Daarom op deze manier, postuum:
“Grazie mille, Mauro!”.
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Tot slot wil ik ook enkele belangrijke nieuwigheden aankondigen.
De leef- en keukenhoeken op het gelijkvloers en op de eerste verdieping
zijn zo goed als klaar. We moeten nog wat verlichting installeren en even
wachten tot de eerste week van juni op het meubilair. Tegelijk worden ook
de collega’s van de logistiek toegevoegd aan de teams. Lynn en Zahra zullen
team 0 versterken, Sonja en Dominique team 1 en Sonja en Noëlla komen
aansluiten bij team 2. Het zal nog wat zoeken zijn naar het nieuwe ritme,
maar ik ben blij dat we weer een belangrijke stap gezet hebben in de
richting van nog meer huiselijkheid in De Olijfboom.
Vanaf donderdag 5 mei zullen we tweemaandelijks een “Happy thursday”
organiseren van 1800 Hr tot 2100 Hr. Dat is een momentje waarop onze
collega’s even de riem eraf gooien en de gelegenheid krijgen om elkaar te
ontmoeten bij een lekker glaasje. We zullen dan ook telkens de collega’s
bedanken die een werkjubileum behaald hebben. En omdat wij werken in
het huis van onze bewoners, zijn ook jullie telkens van harte uitgenodigd
om met ons een glas te komen drinken.
Op het einde van deze maand zullen we ook ons gloednieuwe
bewonersparlement op gang trekken. Dan zullen we jullie eindelijk een
regelmatige en formele stem kunnen geven in beslissingen die genomen
worden rond het reilen en zeilen van ons woonzorgcentrum. Jullie horen en
lezen daar in de komende weken vast en zeker meer over.
Zonnige groet,
Ronnie

Het is heerlijk voor je als je vrede probeert te maken en te bewaren. Want
dan zul je 'kind van God' genoemd worden (Matth. 5 vers 9)
In de maand die voorbij is, is er veel gesproken over vrede. De oorzaak
hievan is de oorlog die woedt in een Europees land. Iets wat we ons niet
kunnen voorstellen, is toch gebeurd. We voelen ons machteloos. Na de
tweede wereldoorlog werden er internationaal afspraken gemaakt met de
slogan 'nooit meer oorlog'. De werkelijkheid is echter heel anders.
Daarom ook de bovenstaande bemoedigende tekst. Op wereldvlak kunnen
wij er niets aan veranderen. Maar elk op onze eigen manier en met inzet
kunnen we in onze eigen kring ons uiterste best doen om de vrede te
bewaren.
Op verdiep één staat het zo mooi geschreven en laat dat in ons als
'Olijfboomfamiliie' doorwerken:
'In dit huis hebben we plezier, maken we fouten, zeggen we sorry,
beginnen we opnieuw, , worden we boos, vergeven we, geven we knuffels,
horen we bij elkaar, HEBBEN WE LIEF.'
Jan Wijman
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Waarom?
Waarom moeten mensen nog zo lijden
als U al alles hebt volbracht
waarom toont U niet Uw glorie
en onnoemelijk grote kracht?
Waarom grijpt U niet in
met een harde Hand
U bent toch Heer
over elke natie en ieder land?
Is het Uw Liefde die moet zegevieren
in elk hart en ieder huis
zoals U zelf ons toonde
toen U voor ons Uw leven gaf
op Golgotha aan het kruis?
Kan alleen zo het kwaad verdwijnen
dat ons vast houdt in zijn greep
als Uw Liefde in ons mag wonen
wordt het dan pas werkelijk feest?
Vul ons Heer met Uw grote Liefde
maak ons allen samen één
zodat er geen oorlog meer zal heersen
alleen vrede in en om ons heen!

Cobi van der Hoeven
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ONZE
JARIGEN
JARIGEN IN MEI 2022
05 mei: Appeltans Hilda k. 228
06 mei: Thys Odette, k. 215
07 mei: Jacobs Jean k. 002
11 mei: Winten Johanna k. 208
16 mei: Tonder Sofie k. 020
16 mei: Vanachter Daniël k. 209
17 mei: Auwerx Anny k. 128
18 mei: Piromalli Pasqualina k.101
27 mei: Wolffs Wies k. 210
27 mei: Alenis Julia, k. 104
De allerbeste gelukwensen !!!
Personeel:
03 mei: Goossens Cindy
11 mei: Caubergh Stefanie
11 mei: Pirotte Zyna
17 mei: Carolus Linda
18 mei: Anthonissen Frank
20 mei: Verbraeken Stefanie
24 mei: Volders Caroline
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PASTORAA
ASTORAAT
TJE

(...) in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen,
zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze
levenswandel (...), maar met het kostbaar bloed van
Christus, als van een smetteloos en onbevvlekt Lam.
1 Petrus 1 vers 18 en 19

De waarde van een mensleven is niet uit te drukken. Dit brengt
mensen ertoe moedig te beginnen aan de gevaarlijkste
reddingsoperaties op zee of in de bergen.
Voor God heeft het leven van een mens ook grote waarde.
Daarom, om verloren zondaars te redden, gaf Hij het
kostbaarste wat Hij had: de Heere Jezus, Zijn enige Zoon.
Doordat Hij de kruisdood stierf, kan God allen die geloven,
bevrijden van de eeuwige dood en hun het eeuwige leven
geven. De Here Jezus offerde daarvoor Zijn eigen leven op . Hij
gaf Zichzelf - en dat voor goddeloze mensen, voor haters!
De prijs van het eeuwige leven kan niet met geld of goederen
worden betaald. Ook niet met goede werken. Het wordt dan
ook gratis aangeboden. En iedereen die weet dat hij zichzelf het
leven niet kan geven, en die beseft dat hij de prijs van het
eeuwige leven ook zelf niet kan betalen, mag het uit Gods
handen aannemen.
De Here Jezus is de enige Redder Die werkelijk kan helpen in
grote nood.
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Surma Stefanie
k. 126

Beja Barbara
k. 117

Dedroog
Josephine
k. 223

Zwaenepoel
Fernand
k. 006

De Groof Mai
k. 021

NIEUWE
BEWONERS

Steyvers Louis
k. 102
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Beerden Yvonne
k. 124

Reekmans Fien
k. 014

Thys Odette
k. 215

Tijdens de kookvoormiddag van
maart maakten we vleesbrood met
puree en witloofsalade. Voor het
voorgerecht hadden we
tonijncocktail en als dessert dameblanche met verse chocoladesaus.
Het was een gezellige middag
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Met de studenten van HBO verpleegkunde Genk en
hun leerkracht maakten we met de bewoners van de
Olea een fijne lentewandeling.

Toni helpt in de Olea door alles proper af te wassen. Dankje
Toni
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11

12

13

LENTESHOW
Een mooi optreden van 'de 4 zussen'. We hebben de lente goed
kunnen inzetten!
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15

Reuze ganzenbord
en filmnamiddag

16

Verjaardagsfeest maart

17

VERJAARDAGSFEEST
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Plantenhoekje,
Allen bedankt om massaal plantjes te kopen!
Ik wil jullie er even aan herinneren dat stekjes nog altijd
welkom zijn. Zeker van de populaire pannenkoekenplant.

De pannenkoekenplant is immens populair en dit is niet voor
niets. Zijn bladeren lijken op kleine pannenkoekjes, waar hij zijn
naam aan dankt. Dit frivole uiterlijk maakt het een vrolijk
plantje!
De Pilea peperomoides is geen moeilijke plant: een lichte
standplaats en regelmatig water zullen hem goed doen.
Daarnaast kun je de pannenkoekplant heel gemakkelijk
stekken: deze kamerplant maakt zelf regelmatig kleine stekjes,
welke je eenvoudig een eigen potje kunt geven. Zo kun je met
de pannekoekenplant snel een groene oase van je kamer
maken.
Lieve groetjes van Esther en Annick
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Eline bracht poffertjes mee
voor de mensen van De Olea.
Het heeft hun gesmaakt
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Pizza in de Olea en tafelvoetbal
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ACTIVITEITEN MEI
MAANDAG 2:
14.30 Crea-namiddag voor week van de zorg
17.30 Hotdogs en avondactiviteit op verdieping 2
DINSDAG 3:
10.15 Reuze ganzenbord
14.30 Wereldtentoonstelling Expo 58
17.30 Hotdogs en avondactiviteit op verdiep 1
WOENSDAG 4:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.30 Spel en quiz
DONDERDAG 5:
08.00 Spek en ei op 2
09.30 Koken in de Olea
14.30 Hoger-lager
VRIJDAG 6:
14.30 Turnen met de kiné
ZATERDAG 7:
10.15 Kienen in het weekend
14.30 Wandelen in de namiddag
ZONDAG 8:
10.15 Spelvoormiddag
14.00 Wandelen in de namiddag
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ACTIVITEITEN MEI
MAANDAG 9: start week van de zorg
10.15 Kienen met een extraatje voor moederdag
10.00 Bezoek dansnamiddag
14.30 Verwennamiddag voor moederdag
DINSDAG 10:
14.30 Taartspel
17.00 Hotdogs en avondactiviteit op verdiep 0
WOENSDAG 11:
10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Familiewandeling
DONDERDAG 12:
10.15 Spelvoormiddag
13.15 Wandelen
VRIJDAG 13:
10.15 Bewegingsspel
ZATERDAG 14:
10.15 Kienen op zaterdag
13.30 Hoger-lager
MAANDAG 16:
10.15 Kienen
14.30 Taartspel
DINSDAG 17:
14.30 Turnen met de kiné
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ACTIVITEITEN MEI
WOENSDAG 18:
10.15 Bij Jos op de koffie + dessert maken in de cafetaria
14.00 Op culinaire reis voor de dag van de diversiteit in de eetzaal
DONDERDAG 19:
14.30 Filmnamiddag
VRIJDAG 20:
14.15 Spelnamiddag
17.30 Avondactiviteit op verdiep 0
ZONDAG 22:
10.15 Bewegingsspel
13.30 Wandelen
MAANDAG 23:
10.15 Kienen
14.30 Handwerk
DINSDAG 24:
09.30 Kookvoormiddag voor verdiep 1
14.30 Kubb
WOENSDAG 25:
08.30 Verjaardagsontbijt
10.15 Bij Jos op de koffie
14.00 Verjaardagsfeest
DONDERDAG 26: OHH
10.15 Rad van fortuin
13.30 Filmnamiddag
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ACTIVITEITEN MEI
VRIJDAG 27:
10.15 G-karate
14.00 Cafénamiddag
ZATERDAG 28:
10.15 Kienen in het weekend
ZONDAG 29:
10.15 Reuze ganzenbord
13.30 Wandelen
MAANDAG 30:
10.15 Kienen
14.00 Optreden Pools zangkoor
DINSDAG 31:
10.15 Bewonersparlement
14.30 Turnen met de kiné
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Pasen 2e verdieping
Dank je wel voor het lekkere en gezellige Paasontbijt.
Onze bewoners hebben ervan genoten .
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Hmmm, 's avonds partysnacks op de 2e verdieping. Met veel
dank aan Debby, Mirre en kok Sarah
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Als dank voor hun
harde werk tijdens de
verbouwingen, kregen
onze werkmannen een
presentje van De
Olijfboom. Smaken zal
het zeker!
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Een mooie eerste wandeling met mooi weer en veel
gezelligheid

29

KIENEN EN
HANDWERK

30

CROQUE MONSIEUR

31

MOPPEN TAPPEN

SJOELEN

32

KAART
MAKEN
VOOR
KATHY

33

G-KARATE

34

G-KARATE

35

G-KARATE

36

SAMEN
PLANTEN

37

CAFE-NAMIDDAG

38

CAFE-NAMIDDAG
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Wij hebben afscheid moeten nemen
van:

Ribbens Nelly
Amendole Pietra
overleden op 27/03/2022 overleden op 02/04/2022

Gielen Lieske
overleden op 08/04/2022

Vanvinckenroye Romain
overleden op 14/04/2022

Nabialek Krisja
overleden op 26/04/2022

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.
ARMZALIG, AURELIA, BACON, BALSA, BEIGE, BUREN, BUURT,
CASCADE, CRICKETPLOEG, EIKEL, JAMBE, KOERSBAL, LICHTMAST,
LOONRONDE, METEEN, PARKEERBOETE, RATIO, RIVIER, SALIE, SNERT,
TARWE, TOEDRACHT, VERENIGEN, VLAAI, VLAKTE, WATERPOLO,
WOEDE
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OPLOSSING APRIL 2022

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.
AANZET, AZUUR, BACIL, CARRE, DAKPAN, ERFLEEN, INDEXEREN, INLANDER,
KARATE, KEUKENRAAM, KORPS, KOUDWATERBAD, KRIOELEN, LADEN,
LEDER, LENGTEAS, LONGKRUID, MARKT, PANGA, PARKET, PELOTON, PEPER,
SALAMI, SAMEN, VEELAL, VISSERSVLOOT, ZAGEN
43

Uitnodiging familiewandeling
Woensdag 11 mei om 14u00
Beste bewoner, beste familielid,
In de maand mei gaan we voor de tweede keer dit jaar op
familiewandeling waarbij we een wandeling uitstippelen hier in
de buurt. Na of tijdens de wandeling is er de mogelijkheid om
samen iets te gaan drinken en te genieten van de gezelligheid
samen.
De wandeling gaat door op woensdag 11 mei en we vertrekken
om 14u00. We verzamelen vanaf 13u30 aan de cafetaria (of
buiten bij warmere temperaturen) We raden aan om zeker op
tijd in huis aanwezig te zijn.
Bent u met meerdere familieleden aanwezig en lijkt het u iets
om een andere bewoner ook mee te begeleiden op wandeling?
Meld dit dan zeker op het onderstaand strookje. Als vrijwilliger
zou u voor een bewoner die anders niet meekan heel veel
betekenen. Vrienden en kennissen zijn zeker ook welkom!
U kan het inschrijvingsstrookje achterlaten bij de
verpleegposten, wij hopen jullie graag te verwelkomen en
duimen alvast voor mooi weer!
Inschrijven kan tot maandag 9 mei.
Met vriendelijke groeten,
Het animatieteam
Inschrijfstrook wandeling woensdag 11 mei 2022 om 14u00
Bewoner (kamernr en naam): …...........................................................
Familielid/leden:….................................................................................
Kan iemand extra begeleiden/duwen: …...........................................

