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VOORWOORD

Beste bewoners, beste familie en mantelzorgers,

Verdraagt elkander en vergeeft elkander, ... (Col. 3 vers 13a)

Deze tekst uit Gods Woord is van wezenlijk belang voor een
gezonde samenleving en dat niet alleen; het speelt ook
volledig mee in persoonlijke verhoudingen.
Zo ook voor ons als grote 'Olijfboom-familie'. Bij niet
vergeven blijft er altijd iets hangen en dat steekt heel dikwijls
de kop op, neemt onze rust weg en bederft onze omgang
met elkaar. We laten ons soms verleiden door de gedachte
dat als we vergeven, we de ander dan gelijk geven, maar dat
is niet zo. Als we vergeven dan laten we het hele probleem
los. Met andere woorden: we geven het hele probleem over
aan God. Hij kan over de hele situatie juist oordelen en wij
zijn van die vervelende druk af. Onrust en afekening is er dan
niet meer bij. We horen dan bij de 'Vredestichters'.

Jan Wijman
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Ik zal opstaan

Ik zal opstaan en op weg gaan
net als de verloren zoon

mij verootmoedigen voor mijn Vader
en daar knielen voor Zijn troon.

Vader ik heb weer gezondigd
zo ver afgedwaald van Huis

mijn hart vol van aardse zaken
niet meer knielen bij het kruis.

De wereld kan mij niet bekoren
met zijn geld en klatergoud

warme Liefde kan ik daar niet vinden
het is er zo kil en koud.

U wilt mij met Uw Liefde omarmen
en sluit mij teder aan Uw hart
ik zal opstaan Vader en komen

dank U dat U op mij wacht!

Alleen U kan mijn hart vervullen
de weg naar U loopt via het kruis

U staat dagelijks op de uitkijk
welkom Mijn kind, welkom Thuis!

Cobi van der Hoeven
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ONZEONZE

JJARIGENARIGEN

JARIGEN IN JUNI - JULI - AUGUSTUS 2022
BEWONERS

05 juni: Santoro Maria, k. 023
08 juni: Desiron Alice, k. 111
14 juni: Grosemans Elza, k. 005
26 juni: Vanhentenrijk Elza k. 019
27 juni: Staszewski Toni k. 018

03 juli: Frocz Leon, k. 025
10 juli: Gaethofs Josée, k. 110
10 juli: Wijnants Jacques, k. 214
14 juli: Jacobs Anna, k. 012
15 juli: Steyvers Louis, k. 102
24 juli: D' Arnese Domenico, k. 206
25 juli: Winters Yvonne, k. 107
31 juli: Pinias Klara, k. 109

25 aug.: Beerden Yvonne, k. 124
25 aug.: Kuypers Josette, k. 102
25 aug.: Palumbo Teresa, k. 230

De allerbeste gelukwensen !!!
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ONZEONZE

JJARIGENARIGEN

JARIGEN IN JUNI - JULI - AUGUSTUS 2022
PERSONEEL

19 juni: Houbrechts Monique
22 juni: Steegmans Dominique
27 juni: Kokcu Yeliz
27 juni: Van Looy Debbie
30 juni: Bouduin Vienna

02 juli: De Reydt Daisy
07 juli: Akkiran Sedef
08 juli: Baeten Lynn
09 juli: Fiddelaers Sem
10 juli: Engin Esengül
16 juli: Naji Zahra
18 juli: Wagemans Jos

01 aug.: Stivaletta Lucia
01 aug.: Wielemans Evelyne
05 aug.: Hompes Josje
06 aug.: Wozniak Nicole
12 aug.: Dari Mina
20 aug.: Bourja Leila
25 aug.: Trippaers Michel
27 aug.: Vandevoorde Jenny

De allerbeste gelukwensen!
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PPASTORAAASTORAATTJEJE

De liefde (...) zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet
verbitterd, zij denkt geen kwaad (...) zij verdraagt alle
dingen.

1 Korinthe 13 vers 4 tot en met 7

Waar wordt zo'n liefde gevonden als hier is beschreven? Een
liefde die alleen het welzijn van anderen zoekt en niet de eigen
voordelen?
Veel wat er als liefde uitziet, is niets anders dan eigenliefde. Die
zit inderdaad onuitroeibaar in ons geworteld, net als het
hardnekkigste onkruid. Hoe snel kan die liefde als zij wordt
afgewezen, in haat omslaan!

Bij de Here Jezus Christus was dat volkomen anders. Hij werd
door werkelijke, Goddelijke liefde gedreven. Hij had niet Zijn
eigen belangen op het oog, maar die van God de Vader en van
ons mensen.

Toen Hij op aarde leefde en de mensen alleen maar goedheid
bewees, was hun antwoord een grenzeloze haat. Zo ver ging
die, dat ze Hem hebben gegrepen en gekruisigd. Werd Hij
daardoor verbitterd? Nee, Hij bewees Zijn liefde doordat Hij naar
het kruis ging en voor Zijn vijanden is gestorven, voor mensen,
voor u en voor mij. Wat een liefde!
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NIEUWE
BEWONERS

Wolfs Denise
k. 013

Vancraybex Kaatje
K. 114

Bas Jean
k. 223

Grosemans Elza
k. 005

Desiron Alice
k. 111
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We vierden de week van de valpreventie, waarbij verdieping 0
met de beker ging lopen.

We vierden moederdag, met een lekkere traktatie. We
wandelden er op los tijdens de familiewandeling en deden de
eerste activiteit buiten in het mooie weer.

De familie van Barbara, Laurinda, Domenico en Krisja bakten er
op los voor de dag van de culturele diversiteit. We smulden ook
van lekkere oliebollen die de dochter van Emma ons bezorgde.
Op verdieping 1 werd er ook gekookt.

Het was een prachtige lentemaand vol beweging in "De
Olijfboom".
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Verslag bewonersparlement 31/05/2022

Aanwezige bewoners (24):

0: Widuch Albert, Dierckx Gust, Geudens José, Zwaenepoel
Fernand, Kawczynski Steffi, Kelchtermans Germaine, Degroof
May, Jonckers José, Reekmans Fien, Schuurmans Yvonne

1: Sneppe Jean, Wijman Jan, Derlas Helgard, Mulder Lina,
Bisztranin Manja, Janssen Lisa, Auwerx Annie, Winters Yvonne

2: Goris Maria, Engelen Gaby, Winten Annie, Beckers Leonie,
Liberati Elvira, Owsik Tamara

Aanwezige directie en medewerkers: Ronnie, Stefanie, Esther,
Sarah, Ruth en Anke
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INTRO, WELKOM

Ruth begon het eerste bewonersparlement met een
openingswoordje.
De aanwezigen werden onder andere bedankt om te komen.
Voor de sfeer trok Stefanie een foto.
Ook Ronnie opende het bewonersparlement met een kleine
‘speech’.
Hij gaf weer, wat het doel is van dit parlement.
“Wij werken in uw huis” in tegenstelling tot “jullie wonen op onze
werkplek”.
Dit wil zeggen dat als het personeel iets wil veranderen aan uw
huis wij het belangrijk vinden, dat we aan u vragen wat jullie
mening is. We gaan proberen toekomstige plannen dus aan jullie
(de bewoners) voor te leggen!

MONDMASKERS (Ronnie)

We hebben een grote bevraging gedaan omtrent de
mondmaskers bij de familie, de werknemers en de bewoners. Op
verschillende manieren (via het internet, mondelinge bevraging,
schriftelijke bevraging) is er gepeild naar de mening van het
behouden of afdragen van de mondmaskers.
Voor we het afschaffen is er in het bewonersparlement de
mening van de bewoners nog eens extra bevraagd.
Enkele cijfers die naar voor kwamen binnen deze bevragingen
van de bewoners:

• 53% = stop er maar mee, ik vind het vervelend
• 16% = Ik vind de mondmaskers oké
• 53% = het opzetten van een mondmasker maakt het minder

persoonlijk
• 63% = ik versta ze niet zo goed met het mondmasker
• 90% = ik voel mij veilig zonder mondmasker
• 88% = schaf de mondmaskers maar af

Conclusie: vanaf nu laten we graag weten dat we de
mondmaskers voor het personeel afschaffen.
Bewonersparlement vormgeven (Ruth)
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Het bewonersparlement is het volgende overeengekomen:
Ter voorbereiding van elk bewonersparlement zal er een affiche
gemaakt worden met de punten ingevoegd die wij gaan
bespreken. De bewoners die niet kunnen lezen mogen aangeven
dat ze dit graag voorgelezen krijgen. De affiche wordt
persoonlijk rondgebracht.
Er zal vanaf nu na elk bewonersparlement een verslag
verschijnen in het Olijfblaadje.
Indien bewoners niet aanwezig kunnen zijn, zal er een
kamerbezoek met update plaatsvinden, indien ze dit wensen.
Bij elk bewonersparlement zal er iets lekkers voorzien worden
met een goede tas koffie (of iets anders fris).
Driemaandelijks is er een centraal bewonersparlement voor heel
het huis!
Maandelijks wordt er ook een vergadering georganiseerd per
verdiep, om kleinere zaken aan te kaarten =
bewonersvergadering.

KAPSTER (Sarah)

Een groot deel van de bewoners gaat naar de kapster. Het
bewonersparlement geeft aan dat de kapster vriendelijk is maar
dat het te druk is in het kapsalon en dat het veel te snel moet
gaan.
Graag willen ze dat ze op het aangegeven moment naar de
kapster kunnen gaan. Gezelligheid binnen het kapsalon werd
door het bewonersparlement niet als prioriteit naar voor
geschoven.

MARKT (Stefanie)

Vroeger gingen we iedere donderdag naar de markt. Tijdens dit
moment gingen we in de lunchgarden ook een koffie drinken. 16
juni gaat dit na lange perioden opnieuw van start. Er wordt
gestart om 1 keer per maand deze activiteit in te plannen. Het
bewonersparlement heeft goedgekeurd om niet om half 12
terug te komen maar rond half 1. Dit wil zeggen dat er meer tijd
is op de markt zelf en er later gegeten gaat worden.
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IJSSALON (Stefanie)

5 juli en 2 augustus gaat er een ijssalon door in De Olijfboom! Er
werd aangegeven dat de ideale plaats het cafetaria zal zijn. Bij
goed weer kan iedereen buiten zijn ijsje opeten.
Er wordt iets alternatief (lekker) voorzien voor hen die geen ijs
lusten of eten om andere redenen.

VARIA

De varia-punten zijn genoteerd, hier gaan we discreet mee om.
Enkele punten die we delen:

• In het algemeen tevreden, perfect is het maar alleen
hierboven! Ik heb al in verschillende rusthuizen gezeten
maar het is nergens zo goed als hier. Graag meer klassieke
muziek.

• Alles is goed. Een frisco of 'ne stek' is wel lekker.
• Ik ben over het algemeen tevreden. Ik moet alleen te lang

wachten, en ben liever rapper geholpen bij de kapster.
• Ik wil dat al de informatie mondeling toegelicht wordt, niet

zomaar een brief neerleggen op mijn tafel.
• Gewoon een beetje aanpassen, het is niet overal hetzelfde.
• Als ik iets zou moeten zeggen, zeg ik dit rechtstreeks tegen

u. Voor de rest ben ik tevreden.
• Als ik iets te zeggen heb zeg ik het op de kamer.
• Meerdere bewoners geven aan tevreden te zijn en steken

hun duimen omhoog .

Lieve bewoners,

Jullie blijven welkom bij onze medewerkers indien jullie vragen
of bedenkingen hebben.
Groetjes van Stefanie, Esther, Sarah en Ruth
Leuke aanvulling van Jan: En jullie zijn welkom bij ons!
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Marktbezoek
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Wij hebben afscheid moeten nemen
van:

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

DEDROOG JOSE

overleden op 11/05/2022

VAN LOO HELENA

overleden op 03/05/2022

KONCZ EDIT

overleden op 21/05/2022

TRIPPAERS POL

overleden op 28/05/2022

DIERKCX GUST
overleden op 11/06/2022

BEJA BARBARA
overleden op 18/06/2022

LINSEN ROZA
overleden op 19/06/2022
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HORIZONTAAL: 1 bult 7 berg 8 riv. in Noord-Brabant 10 vogel 11 riv. in
Duitsland 13 vogelproduct 14 boom 16 ondernemingsraad 17 pers. vnw. 18

snelle trein 20 te koop 22 ketting 24 cerium 25 jaargetijde 27 tamelijk 29

Engels café 30 of iets dergelijks 31 gerief 33 dom 35 bijbelse stad 36

eigendom 38 zoon 39 soort hert 40 titel 42 niet even 43 radon 45

schoolonderzoek 46 kleine hoeveelheid 48 voorheen 50 veevoer 52

nakomeling 53 balspel.
VERTICAAL: 1 herkauwer 2 interval 3 voorzetsel 4 uitroep van afkeer 5

vorstentitel 6 onderricht 7 populaire groet 9 computergeheugen 10 eenheid
van trilling per seconde 12 vlaskam 15 hemellichaam 16 bakplaats 19

Greenwichtijd 21 metaal 22 vleesgerecht 23 nimmer 24 pl. in Spanje 26 korte
tijd 28 kreet 31 rubbersoort 32 pit 33 melkklier 34 aardgeest 37 pers. vnw.
41 opschudding 42 Europese hoofdstad 44 heldere ster 45 Engelse titel 47

slaapje 49 deel v.h. oor 51 public relations 52 als boven.
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OPLOSSING MEI 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.

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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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.

ABUIS, ADRES, AGENT, ALPENHAAS, ERTSADER, EUROPEES,
GUMMI, KOELHUIS, LELIE, LIKEUR, MENSEN,
MISLUKKELING, OPSOMMING, PAALTJE, PARKET,
PATERNOSTER, RAPIER, RATIO, ROMIG, SALIE, SERRE,
SPUITFLES, STEPPE, STOET, STRESS, TENNISBALLEN, TURBO
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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.

AARDBODEM, ACHTERBALKON, ATTENTIE, CANON, CHINA,
DIENSTMEISJE, EENAKTER, EGAAL, GETAL, HORECA, KANAAL,
KNEEP, KOGEL, KOOIEN, KORPS, KREUK, KUCHEN,
NAZOMER, POTEN, REMMEN,
RIANT, SMART, SPEENKRUID, TABLEAU, TANKER, TEQUILA,
VERRAAD
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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.

ATLEET, AUDIO, BOKSPRINGEN, DEBUUT, FARMACOLOGIE,
FLIRT, FLITSEN, GEHALTE, HUWEN, KERKVORST, KLAPBES,
KNOESTIG, KOGEL, KOMAF, KRIBBIG, LELIE, OOIEVAAR,
SLUIK, SOEPEL, TAKEL, TIMBRE, VERHUREN, VERLOOFDE,
WETEN, ZEELT, ZENUW, ZONNESTELSEL



WE WENSEN IEDEREEN
EEN VERKWIKKENDE,

DEUGDDOENDE,
ONTSPANNENDE
VAKANTIE TOE!


