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VOORWOORD

Lieve bewoners, beste familie en mantelzorgers

Het is koud buiten.

IJsbloemen staan op de ramen. Strooiwagens rukken uit. Sjalen
en mutsen liggen binnen handbereik.
Maar gelukkig is het warm binnen.
Achter de ramen en deuren van onze Olijfboom, vinden we
elkaar in de warmte van elke dag.

Het is koud buiten.

Nog steeds maken grote mensen met veel gebaar en vertoon
ruzie. Blijven oorlogen voortduren.
Maar gelukkig is het warm binnen.
Meer dan ooit, intenser dan ooit, is elkaar graag zien de
belangrijkste drijfveer voor mensen die in De Olijfboom wonen
en werken.

Het is koud buiten.

Op sensatie beluste media vergroten elk foutje waar de
Ouderenzorg op betrapt kan worden, telkens weer uit.
Maar gelukkig is het warm binnen.
Dag na dag, week na week, blijven de Zorgtoppers van De
Olijfboom tonen hoe we met vallen en opstaan, maar vooral
met veel liefde en toewijding een warme en veilige
leefomgeving voor onze bewoners kunnen maken.

Het is koud buiten.

Prijzen, ook voor de meest levensnoodzakelijke dingen van elke
dag, gaan torenhoog de lucht in. Gezinnen en bedrijven hebben
het moeilijk om de touwtjes aan elkaar te blijven knopen.
Maar gelukkig is het warm binnen.
We mogen ons gelukkig prijzen deel uit te maken van een
sterke Integro-groep die haar leden draagt in moeilijke tijden.
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Misschien is het ook voor u af en toe koud buiten.
Misschien heeft ook u het nu en dan eens moeilijk.
Maak het dan maar warm van binnen.
Laat elkaar toe. Ont-moet elkaar. Ondersteun elkaar. Lach naar
elkaar. Omhels elkaar. Waardeer elkaar. Maak samen van De
Olijfboom een plek van licht en warmte.

Ronnie

Piekeren over morgen steelt de vreugde van vandaag;

De wijze koning Salomo had het niet beter kunnen bedenken.
Dit is een goede raad en waarschuwing, maar toch gebeurt het
dikwijls dat we slachtoffer worden van het piekeren. De lange
donkere winterdagen en avonden zitten daar wel voor iets
tussen en werken dat in de hand. Toch is het raadzaam om ons
daartegen te verzetten en te proberen alles zo nuchter mogelijk
te overdenken.

In Gods Woord, de Bijbel, krijgen we rechtstreeks de goede
raad:
"Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden
aan God wat u nodig hebt." (Fil. 4 vers 6)

Of de rechtstreekse woorden van Jezus zelf: "Maak je dus geen
zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt
wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last."
(Mattheüs 6 vers 34)

Nu de winter net begonnen is, staat er een nieuw jaar voor de
deur, en velen van ons zullen dan weer goede voornemens
bedenken. Een van die voornemens kan zijn: maatregelen tegen
'piekeren' door bovengenoemde spreuk in gedachten te houden
en goed tot ons te laten doordringen en aan te vullen met
positieve overdenkingen. Niet met 'wat mis ik', maar 'wat heb ik
nog' of met 'wat kan ik nog'.

Jan Wijman
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Kom

Plots brak de hemel open
een Licht zo wonderschoon

van duizenden engelenkoren
zongen van Gods Zoon.

Een Kind in Bethlehem geboren
in een oude stal

gewikkeld in doeken
die de mensheid redden zal.

Ere zij God in de hoge
vrede op aarde klonk het overal

en de herders zij knielden
bij de Koning van het heelal.

De Wijzen zij gingen op weg
met mirre , wierook en goud

zij volgden die ene ster
naar dat Kind

die van iedereen houdt.

Zullen wij ook op weg gaan
voor Hem een plaats bereiden

in ons hart
zou de wereld dan verlost worden

van al het leed en diepe smart?

Kom laten we samen gaan
het is nooit te laat

om Jezus te ontvangen
waar je ook gaat of staat.

Zijn Liefde kent geen grenzen
Hij verdrijft de donkerste nacht

helpt leed en pijn te dragen
kom maar, Jezus wacht!

Cobi van der Hoeven
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DECEMBER 2022 - JANUARI 2023 - FEBRUARI 2023

02 dec.: Mulder Lina, k. 113
06 dec.: Quets Edgard, k. 202
13 dec.: Widuch Albert, k. 009

05 jan.: Falchi Pina, k. 212
07 jan.: Geurts Martha, k. 122
07 jan.: Kelchtermans Leentje, k. 005
07 jan.: Jonckers José, k. 017
12 jan.: Houben Suzanne, k. 207
23 jan.: Liberati Elvira, k. 201
26 jan.: Baetens Liliane, k. 024
27 jan.: Kawczynski Steffie, k. 011
29 jan.: Janowski Krystina, k. 015
31 jan.: Schuermans Yvonne, k. 010

01 feb.: Goethals Germaine, k. 222
01 feb.: Meeus Emma, k. 001
02 feb.: Bas Jean, k. 223
10 feb.: Beckers Leonie, k. 204
12 feb.: Vos Lieske, k. 125
13 feb.: Van Diest Elly, k. 224
16 feb.: Zwaenepoel Fernand, k. 006
18 feb.: Bertels Fons, k. 226
18 feb.: Depaire Mai, k. 205
26 feb.: Wijman Jan, k. 130

De allerbeste gelukwensen !!!

ONZE JONZE JARIGEARIGE

BEWONERSBEWONERS
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PERSONEELPERSONEEL

DECEMBER 2022 - JANUARI 2023- FEBRUARI 2023

09 dec.: Menten Amber
15 dec.: Casto Sonja
19 dec.: Billen Jessica
19 dec.: Dehennin Daniëlle
21 dec.: Croes Noëlla
27 dec.: Simone Debora
30 dec.: Franco Veerle

05 jan.: Woestenborghs Lindsey
07 jan.: Boie Dinah
10 jan.: Guglielmini Maria
11 jan.: Tekin Eminé
12 jan.: Dirix Els
26 jan.: Fijalkowska Lidia
30 jan.: Bollen Sophie
31 jan.: Clerkx Sarah

04 feb.: Anaslidis Anastasia
04 feb.: Kurtal Esra
08 feb.: Custermans Nadine
19 feb.: Mondelaers Sonja
20 feb.: Boonaerts Esther
21 feb.: Vanheusden Ilse
22 feb.: Bouvin Sarah
24 feb.: Seminck Wendy

De allerbeste gelukwensen !!!
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PPASTORAAASTORAATTJEJE

Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, Mijn wangen aan hen
die Mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg Ik niet
voor smaad en speeksel (...) Daarom heb Ik Mijn gezicht
gemaakt als hard gesteente.

Jesaja 50 vers 6 en 7

De profeet Jesaja sprak woorden uit die van toepassing zijn op
de grootste van alle profeten, op Christus. De Heiland doelde
hierbij niet op het lijden dat Hij van de zijde van God onderging
als onze Middelaar en Verzoener. Het ging om spot, smaad en
mishandeling die Hij van de zijde van de mensen ondervond op
Zijn weg naar het kruis, ja, zelfs nog tijdens de eerste drie uren
op het kruis, totdat het donker werd.

Hij bracht tot uitdrukking dat Hij vastbesloten was die weg te
gaan. Hij had Zijn gezicht als een harde steen gesteld. Hij had
zich bereid verklaard de wil van God te volbrengen. Er was niets
wat Hem daarvan af kon brengen. Hij ging weloverwogen en met
een vast voornemen naar Jeruzalem. Daar zou Hij Zijn uitgang
volbrengen. Daar zou Hij sterven.

Hij was van de hemel neergedaald om Gods wil te doen. Hij was
de Enige Mens in Wie God volkomen welgevallen had, omdat Hij
Zijn wil ook echt deed!
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NIEUWE
BEWONERS

Valkeneers
Henriette

k. 111

De Langhe
Nelly
k. 124
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Mooie uitstap gemaakt naar
Mondo Verde. Zoals jullie op
de foto's kunnen zien hebben
de bewoners ervan genoten!
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Snoezelen

met dieren
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WEEK VAN DE OUDEREN

14/11/2022 - 18/11/2022

Tijdens de week van de ouderen werden er speciale activiteiten
georganiseerd zoals samen zingen, groot kienen, speciale editie
turnen, mosselsouper en een afsluiter met een optreden. De
bewoners en het personeel genoten er zichtbaar van.
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Op woensdagavond steekt een multidisciplinair team de
koppen bij elkaar (eerlijk is eerlijk: ze hadden dat wellicht al
eerder gedaan). Zorgkundigen, een begeleider wonen & leven
en een ergotherapeute gaan samen met de bewoners pizza
maken. Eén van hen neemt haar kinderen mee. Ze hebben
vakantie en willen al zo lang eens zien waar mama werkt. De
appel valt duidelijk niet ver van de boom.

Wederom geen psychofarmaca voor mensen met dementie.
Wel liefde, persoonlijke aandacht, rust en gezelligheid.

Ouderenrzorg in de Olijfboom
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Jerzy, zorgtopper, is naast
zorgkundige ook Master in de
Verwenwetenschappen.
Vanmorgen klonk Vivaldi rustig
door de gang en dat trok mijn
aandacht. Jerzy had na de
ochtendzorgen en het ontbijt van
de bewoners een intiem,
rustgevend sfeertje gecreëerd in
de cafetaria. Gordijnen
dichtgetrokken, lichten gedempt,
ontspannende beelden op het
scherm getoverd. En een flacon
met handcrème tevoorschijn
gehaald. Zes bewoners met een
dementiebeeld genoten van een
handmassage zoals ze nooit
eerder op een maandagmorgen
kregen. Ondertussen waren zijn
collega's druk in de weer met de
ochtendzorg voor de andere
bewoners.
Wederom geen psychofarmaca
voor mensen met dementie. Wel
liefde, persoonlijke aandacht en
intimiteit.
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Heerlijke bananenpannenkoekjes

Samen met Noëlla en Caroline toverde Josje heerlijke
bananenpannenkoekjes op tafel.
Samenwerken, buiten de grenzen van de eigen functie durven
en willen treden, en vooral plezier hebben in het gelukkig
maken van bewoners. En lekker dat dat was!
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Op een koude zondagmiddag
smaakt zelfgemaakte chocomelk
met een toefje slagroom toch zo

goed.

Vreugde en verdriet liggen heel kort bij
elkaar. We willen de bewoners in beide
tegemoet komen.
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Een gezellige
namiddag, zelf

hapjes maken en
daarna lekker
smikkelen met

z'n allen.

Ook buiten de
Olijfboom

hebben we als
team plezier.

Jef heeft zich kandidaat
gesteld als

teamverantwoordelijke
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Beste zorgtoppers,
Bedankt!

Voor wie je bent.
Voor alles wat je doet.
Altijd recht vanuit het

hart
en niet omdat het

moet.
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SUPPORTERS VAN ONZE RODE DUIVELS
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Het is jullie waarschijnlijk opgevallen dat de zonnebloem
regelmatig terugkomt in het interieur van het gelijkvloers.
Ik wil jullie graag vertellen waarom team 0 hiervoor
gekozen heeft.

Om te beginnen is de zonnebloem een ongelofelijk mooie
bloem!
Hier is geen verdere uitleg voor nodig denk ik

En de symboliek van de zonnebloem is al even prachtig.
De bloem staat symbool voor zon en liefde.
Ze zeggen ook wel dat de zonnebloem staat voor ‘warme
gevoelens’ zoals: betrokkenheid, toewijding, liefhebben,
bewondering en een lang gelukkig leven.

De zonnebloem is ook nog eens een slimme bloem.
Zo weet ze namelijk precies waar de zon is; naar die kant
draait de bloem haar 'gezicht'.

En nog een laatste mooie spreuk:
Leef als de zonnebloem!
Hef je gelaat naar de zon toe en draai met je hart mee
met de zon. Ook steekt ze overal haar kopje bovenuit. Ze
laat het enkel hangen om te slapen en te rusten.
Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden,
zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden

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

Desiron Alice

overleden op 21/09/2022

Wij hebben afscheid moeten nemen
van:

Roman Ernest

overleden op 21/10/2022

Janssen Miet

overleden op 31/10/2022

Pedjko Alex

overleden op 04/11/2022
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook
overlappen.

ADIOS, BANKETLETTER, CACAO, EENSPAN, FINSTERWOLDE,
FRIET, GERUST, HARTIG, IMAGO, KALOT, KARAF, KORAN,
LUCHT, MULCH, NOOIT, ONDIEP, POEDOE, PORIE, ROUTE,
ROZET, SALOON, SCHOON, STRAK, TOMELOOS, TROTTOIR,
VLASLAND, VOORVERING
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook
overlappen.

ADREM, ARCHIEF, BERGOVERGANG, BRANCHE, BRIEF,
COACH, CURVE, GOSPEL, GROEF, HOOFDGERECHT, HOSTA,
IKOON, JENNEN, KEUEN, KOPLICHT, KUNSTSMID, MAATPAK,
PATER, PITCH, REACTIE, SCHIK, SNUIT, SPIKES, STROT,
TETANUS, TSAAR, UITLOKKING
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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

OPLOSSING HERFSTEDITIE 2022
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OPLOSSING HERFSTEDITIE 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.

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 HERFSTEDITIE 2022

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 directie en
het personeel
van Campus De
Olijfboom wil u
van harte een
gezegend,
gelukkig,
gezond en
vreugdevol
2023 wensen!


