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VOORWOORD

Beste bewoners, beste familie en mantelzorgers,

Doet Gerard Cox bij jullie een belletje rinkelen? Hij zong ooit:
" 't Is weer voorbij die mooie zomer ... die zomer die begon
zowat in mei ...".

En ja hoor, mijn laatste voorwoordje dateert alweer van mei. En
we hebben, tenminste voor wie houdt van zon en warmte, een
fantastische zomer achter de rug. En dus is het nu tijd voor de
herfsteditie van Het Olijfblaadje.
Ik zou een overzichtje de revue kunnen laten passeren van al
hetgeen er weer gebeurd is in ons huis en waar ik zo trots op
ben. En ik zou kunnen vertellen van de kleine en grote dingen die
onze Zorgtoppers en vrijwilligers weer voor mekaar gekregen
hebben voor onze bewoners.
... van het nieuwe terras dat de bewoners en de Zorgtoppers van
de tweede verdieping hebben ingericht,
... van de verdere inrichting en verfraaiing van onze leefhoeken
en verdiepingen,
... van onze uitstap naar het Casino voor het muziekoptreden van
't Fundament,
... van de Happy Thursdays die inmiddels uitgegroeid zijn tot
heuse feestjes waar zowel Zorgtoppers, bewoners als
familieleden zich kostelijk amuseren,
... van ons bezoek aan Alden Biesen om er het pianolab bij te
wonen,
... van Jenny die mosselen met frietjes maakt,
... van de waterspelletjes in de tuin,
... van de familiewandelingen,
... van Lucia die Polenta maakt,
... van de BBQ op het terras van 2,
... van de ijskar,
.... van de sangria in de Olea Tuin,
... van de bezoekjes van onze eigen Benidorm Bastards aan de
Genkse markt,
... van ons bezoek aan Kompelrock,
... van de grote uitstap naar Mondo Verde,
... van onze deelname aan de eindviering van De Padvinder,
... van alle dingen die ik over het hoofd zie en die in stilte
gebeuren in de nabijheid van onze Zorgtoppers met onze
bewoners.
Maar dat ga ik niet doen.
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Ik sta samen met jullie even stil bij wat er rondom ons in de
wijde wereld gebeurt. Bij het menselijk lijden waarvan we elke
dag getuige kunnen zijn. Bij de moeilijke periode die sommige
van onze medemensen doormaken, dicht bij ons maar ook
verder in de wereld. Bij de nooit geziene stijging van de
levensduurte ...

En dan denk ik: Laat ons daar waar we mogen komen, daar waar
we van betekenis kunnen zijn, op onze werkplek, in De
Olijfboom maar ook thuis waar we wonen, in onze straat, in
onze familie erg kwistig omspringen met dat wat eigenlijk niets
kost. En dat is ... liefde voor elkaar.

Vriendelijke groet,
Ronnie

Kijk in de spiegel als je wil weten hoe je er uitziet. Kijk in je hart
als je wil weten hoe je werkelijk bent. (Spreuken 27 vers 19 BB)

Een mooie spreuk van Salamo, de wijze koning. Na de vakantie
kunnen we er uitgerust en mooi gebruind uitzien. En vol goede
moed het nieuwe werkjaar starten en doorgaan. Elke morgen
kijken we in de spiegel met de vraag: Hoe zie ik eruit? En als
alles oké is, dan maar aan de slag. Onze teint en rust zal na
verloop van tijd misschien wel weer veranderen (verbleken).
Maar ons werk en onze verplichtingen blijven zich aandienen, en
dan is het goed om in de volle actie eens rustig naar binnen te
kijken met de vraag: Heeft mijn inzet en enthousiasme nog altijd
de nodige aandacht en warmte? Voor het antwoord moeten we
ons hart aanspreken, want daarin zijn we zoals we echt zijn. En
als de klik er is tussen binnen- en buitenkant, kunnen we er met
goede moed weer tegenaan.

Jan Wijman
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Sla je vleugels

Wist je wel dat je kunt vliegen
en je vleugels uit kunt slaan

opstijgen als een arend
in de overwinning staan.

Dat je kunt zien al ben je blind
horen ook al ben je doof
spreken zonder woorden

met een wankelend geloof.

Je hoeft niet lijdzaam toe te zien
of het kwade overwint

maar gebruik je vleugels
om te vliegen op de wind.

Te vertrouwen op Jezus
met vurige gebeden

zodat deze gebroken wereld
weer zal kunnen helen.

Laat onze woorden van licht
de duisternis doorbreken

zodat Gods vernieuwde wereld
nu reeds aan kan breken.

De genade van God
beschreven in Zijn Woord
zal het kwade overwinnen

God heeft het laatste woord!

Cobi van der Hoeven
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ONZE JONZE JARIGEARIGE

BEWONERSBEWONERS

JARIGEN IN SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER
2022

12 sep.: Ramakers Martin, k. 105
25 sep.: Aerts Jef, k. 219

09 okt.: Jacobs Mia, k. 202
11 okt.: Essers Henri, k. 112
14 okt.: Beernaert Georgette, k. 028
24 okt.: Callay Maria, k. 008
26 okt.: Perez Manuel, k. 117

01 nov.: Grossi Rolanda, k. 012
01 nov.: Wolfs Denise, k. 013
07 nov.: Goris Maria, k. 203
28 nov.: Papens Rosette, k. 116
29 nov.: Maertens Emma, k. 120
29 nov.: Ratjczak Sophie, k. 119

De allerbeste gelukwensen !!!
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JJARIGARIG

PERSONEELPERSONEEL

JARIGEN IN SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER
2022

02 sep.: Vandevorst Ingrid
04 sep.: Flietstra Kathy
05 sep.: Robijns Jolien
06 sep.: Noels Simonne
13 sep.: Kaminski Silvie
14 sep.: Cardinaels Annick
18 sep.: Leeters Ronnie
26 sep.: Arzu Sabrina
30 sep.: Meykens Helena

01 okt.: Carina Vresk
03 okt.: Alda Knoops
05 okt.: Memet Demir
07 okt.: Mirre Boesmans
14 okt.: Nancy Lemmens
17 okt.: Sarah Luts
24 okt.: Melissa Salden

03 nov.: Hamers Wendy
07 nov.: Salamat Sana
28 nov.: Vervaeren Petra
30 nov.: Karasiewicz Jerzy
30 nov.: Dorani Haida

De allerbeste gelukwensen !!!
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PPASTORAAASTORAATTJEJE

Worden niet 2 musjes voor een penninkje verkocht? En niet
één van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om (...).
Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.

Mattheüs 10 vers 29 en 31

Als een mens met zijn zonden tot God komt en die oprecht voor
Hem belijdt, ontvangt hij vergeving. Als hij gelooft in de Here
Jezus en Zijn verlossingswerk aan het kruis, wordt hij gered.
Vanaf dat moment is hij ook een kind van God. Hij heeft dan een
Vader Die hem liefheeft en voor hem zorgt.

Om die zorg duidelijk te maken, spreekt de Here Jezus over de
mussen. Die vogeltjes kosten bijna niets. En toch viel er niet één
van hen op de aarde zonder de toestemming en de besturing
van de Vader. En als God Zich al zo om die kleine musjes
bekommert, zal Hij dan niet veel meer denken aan Zijn kinderen
en hun behoeften?

We mogen op God vertrouwen, altijd en met het oog op alles
wat we nodig hebben. Hij ziet ook de 'kleinigheden' in ons leven
die voor ons gevoel soms zo groot zijn als een berg waar we niet
overheen kunnen kijken. Laten we nooit vergeten dat de Vader
ons liefheeft. Hij is ons vertrouwen werkelijk waard en zal dat
nooit beschamen.
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NIEUWE
BEWONERS

Ceyssens August
k. 003

Perez Manuel
k. 117

Kelchtermans Leentje
k. 005

Pedjko Alex
k. 124

Benaets Phina
k. 004

Essers Henri
k. 112

Houben Robert
k. 106

Alders Ronny
k. 002

Grossi Rolanda
k. 012

Maes Johan
k. 003
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PLANTENCENTRUM

Het Plantencentrum

De bewoners van het 2e verdiep maakten een leuke uitstap met
het busje.

Op dinsdag 22 juni 2022 gingen we samen naar Het
Plantencentrum in Genk.

We kochten van alles om ons nieuw terras in te richten.

En of de bewoners ervan genoten! Odette kocht ook plantjes
voor haar persoonlijk terras, Winfried kon aan allerlei bloemen
ruiken, Elvira was helemaal in haar element en zocht er de beste
plantjes uit, Leonie genoot van al de mooie kleuren, Jacques gaf
ons advies over het tuinieren en zocht er de nodige kruiden
uit.We hadden ook wat drinken bij en hielden 2 drankpauzes
met mooi uitzicht.Volgeladen en voldaan vertrokken we vanuit
het Plantencentrum terug naar De Olijfboom.We hebben er
deugd van gehad .

Enkele weken voorheen gingen we ook met het busje naar
Vancranenbroek en kozen we onze nieuwe tuinmeubels en
plantenbakken.

Het wordt een prachtig terras! Iedereen is er welkom.
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OPTREDEN 'T FUNDAMENT
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SFEERBEELDEN
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EINDVIERING DE PADVINDER



23



24

KOMPELROCK
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SFEERBEELDEN 0

Wat een leuke zomer was dit!
Zie hier enkele sfeerfoto's van op het gelijkvloers.
Bedankt team 0 om dit allemaal waar te maken voor onze
bewoners. Smoothies maken, babybezoekjes,
verjaardagsfeestjes, mosselen à la Jenny, hotdogavond,
wafelbak, Ijsjes eten van onze jarige Zara, rolstoelfietsen ...
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Hebben jullie het terras op de 2e verdieping al gezien?

Wist je dat: bewoners mogen samen met hun familie/vrienden
het terras ‘reserveren’ en hier gezellig gebruik van maken.
Bijvoorbeeld voor een lekker ontbijt, 4-uurtje of barbecue (eten
en drinken zelf te voorzien).

Vragen?: ergo Ruth
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Wij hebben afscheid moeten nemen
van:

Grosemans Elza

overleden op 08/07/2022

Moreira Laurinda

overleden op 31/07/2022

Geudens José

overleden op 04/08/2022

Jacobs Jean

overleden op 09/08/2022

Jacobs Annie

overleden op 19/08/2022

Ceyssens August

overleden op 21/08/2022

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

Dikke grijze wolken,
een paraplu dubbel geknakt,

een afgebroken tak van een boom
die op de grond smakt.

Een grote waterplas door regen,
midden op de straat,

alle putten overstromen,
omdat het maar niet stopt met regenen gaat.

Enkele mensen die kijken uit hun raam,
ze laten een diepe zucht,

bij het zien van bladeren en papiertjes,
die vrolijk vliegen in de lucht.

De pannen van het dak,
ze vliegen ook in het rond,

een schuttingspaal die afbreekt,
op de plek waar die vastzit in de grond.

Maar wees allen gerust,
er is niks ernstigs aan de hand,

geen oorlog of wat dan ook,
maar het herfstweer dendert weer door het land.

Gisteren bladeren opgeruimd,
vandaag lagen ze er weer.
Je kan er niets tegen doen.

Herfst nadert langzaam
zijn einde op weg

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

APRIL, DOKTER, DUBIEUS, EIGEN, FEEKS, FILMSCENARIO,
GHANA, HANDS, KROON, ORKAAN, OVERHEMD, PANEL,
PICKNICKMAND, PIKEREN, PINNEN, POPELEN, PROSTAAT,
RAGOUT, RATEL, REGIMENT, RENNER, RIANT, SKIEN, SPRAAK,
SPRITS, VEDERKRUID, WANEN
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook
overlappen.

AREND, BESJE, BLOND, BOSBES, CASCADE, ETHEEN,
HOOIBERG, HOTSPOT, HYPERNERVEUS, KERST, KREEK, LAARS,
LACONIEK, LEIDEN, LEMMET, NACHTHEMD, NUMERO,
PRODUCTIEF, PROEF, RASTA, SCORE, SPION, TEGEN,
TEKENSCHRIFT, TREEM, TRUCJE, WELVING
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook
overlappen.

BAMBOE, BOETE, CONDENS, DOMEIN, EERZUCHT, ENZYM,
FORUM, ISLAM, KLOMP, LENTE, LINTJESREGEN, NERTS,
NONACTIEF, ONECHT, ONWEER, PRECARIO, RONDRIT, SCENE,
STEMMING, STEUN, TELER, TONER, TOPKWALITEIT, VERTIER,
VREDE, WATERPOLO, WELEER
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OPLOSSING ZOMEREDITIE 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.

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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OPLOSSING ZOMEREDITIE 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.

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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OPLOSSING ZOMEREDITIIE 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.

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




