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VOORWOORD

Lieve bewoners, beste familie en mantelzorgers

Het nieuwe jaar is alweer twee maanden oud. Voor we het goed en wel
beseffen zitten we straks volop in de lente, het jaargetijde waarin de
natuur terug wakker wordt. De tijd waarin groei en bloei het thema van de
dag zijn.
Ook in de Olijfboom schieten we na de jaarwissel weer terug in gang. Niet
dat we in de afgelopen maanden in winterslaap geweest zijn, maar we
hebben in ieder geval weer heel wat plannen.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar eindelijk hebben we
ervoor kunnen zorgen dat de twee liften van De Olijfboom een grondige
revisie krijgen. Die moet ervoor zorgen dat alle ouderdomskwaaltjes
waardoor onze liften geregeld buiten dienst geraakten, van de baan zijn.
De werken zijn vroeger kunnen starten. Daar kan ik alleen maar blij om
zijn.
Eergisteren, dat is maandag 20 februari, hebben we samen met de directie
van Integro ook beslist dat we groen licht geven aan de verbouwing op de
tweede verdieping.
De bewoners en de Zorgtoppers hebben daar veel geduld
gehad,gedurende meer dan een jaar zonder gemor hun plan getrokken, er
met veel creativiteit het beste van gemaakt,
en de kwaliteit van de zorg hoog gehouden ondanks de moeilijke
omstandigheden waarin gewerkt moest worden.
En dat geduld, die toewijding en die inspanningen worden nu beloond. In
de komende weken zal er meer duidelijkheid komen over de exacte
periode waarin de verbouwingen zullen doorgaan.

Onder impuls van Esther zullen we eindelijk, na jaren van stilstand onze

cafetaria openen. Dat zullen we niet holderdebolder doen. Een werkgroep

wordt op dit moment samengesteld en zal dat stap voor stap uitwerken.

Maar het is wel onze bedoeling dat we voor de zomermaanden een echte

cafetaria kunnen uitbaten.In de organisatie van onze werking zullen we de

laatste stap zetten in de vorming van de multidisciplinaire teams. Vanaf

maandag 27 februari zal ook aan elk team een begeleider wonen en leven

(wat vroeger de “animatie” heette) worden toegevoegd. Dat moet ervoor

zorgen dat er nog meer maatwerk komt op het vlak van tijdsbesteding

voor al onze bewoners.
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En daarna, in de loop van maart zal ook de kiné vaker en regelmatig op de

verdiepingen aanwezig zijn. Ze zullen de uitbating van de kinézaal in de

kelderverdieping combineren met werken op de verdieping, ook in de

kamers van onze bewoners.

Dus, jullie lezen het, De Olijfboom “staat in de knop”, klaar om weer te

groeien.

Tot slot doe ik graag een oproep aan ons allen. Een oproep tot solidariteit.

Solidariteit met de mensen die minder geluk hebben dan wij. Solidariteit

met mensen, moeders, vaders, grootmoeders, grootvaders, kinderen,

kleinkinderen, achterkleinkinderen …

die op straat moeten leven of in inderhaast opgetrokken tentenkampen,

die niet weten hoe ze morgen de dag zullen doorkomen,

die hun geliefden niet meer zullen kunnen zien, horen of omarmen,

die door het noodlot hard getroffen worden.

Of het nu gaat over slachtoffers van natuurgeweld zoals aardbevingen of

zinloze oorlogen, over mensen die moeten vluchten voor armoede of

politieke onderdrukking of gewoon mensen bij ons in de straat bij wie

tegenslag na tegenslag zich ophoopt.

Laat ons allemaal, ieder op haar/zijn manier met waartoe zij/hij in staat is

warme liefde uitstralen naar die medemensen. Warme liefde zoals we dat

in onze Olijfboom kennen.

Ronnie

Dankbaarheid.Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.
Psalm 119 :105

Ondanks dat de lente op komst is, waar we toch wel een beetje blij om
zijn, blijven minder goede berichten de boventoon voeren. Zowel
regionaal, federaal als internationaal is er weinig waar we ons op kunnen
verheugen. Oorlog, aardbevingen, overstromingen, vluchtelingen. Het is
om er de moed bij te verliezen. Wij kunnen de wereld niet veranderen.
Maar ... we kunnen wel in onze directe omgeving ons steentje bijdragen
door elkaar te bemoedigen met lichtpuntjes. Neem nu eens ons eigen land
in gedachten. We hebben nog altijd vrijheid van meningsuiting en
bewegingsvrijheid. Veel sociale voorzieningen, w. o. gezondheidszorg,
leefloon, werkloosheidsuitkeringen, pensioen, veiligheid. Van deze
maatregelen kunnen we, als het nodig is, dankbaar gebruik maken.
Waar we ook gebruik van kunnen maken zijn de “voorzieningen” die God
voorziet in zijn Woord voor ons. (de bijbel) . Zoals bovengenoemde tekst
het zegt, geeft het Woord licht op onze levensweg en dat is misschien wel
het allerbelangrijkste: de weg weten en gaan van “God liefhebben boven
alles en de naaste als onszelf”.
Daarom is het juiste heldere licht op ons levenspad nodig.Jan Wijman
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Je bent geliefd

Ik kan zo gelukkig zijn
zo maar met de kleinste dingen
die juist van zo veel waarde zijn

zodat mijn hart gaat zingen.

Dan kan ik God alleen maar danken
voor wie Hij voor mij is

mijn Rots en mijn Bevrijder
Jezus die altijd bij mij is.

En als ik soms ga dwalen
mijn eigen plan weer trek

dan blijft Hij geduldig wachten
tot ik mijn hand weer in de Zijne leg.

Die God dat is mijn Vader
mijn Hoop en Toeverlaat

Hij wacht ook op jou
welke wegen je ook gaat.

Laat Zijn Liefde je maar omringen
luister naar Zijn zachte stem

niets kan jou van Hem scheiden
je bent geliefd, een kind van Hem!

Cobi van der Hoeven
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MAART 2023 - APRIL 2023 - MEI 2023

05 mrt.: Gliosci Carmelinda, k. 123
09 mrt.: Derlas Helgard, k. 121
12 mrt.: Owsik Tamara, k. 221
14 mrt.: Bisztranin Manja, k. 103
14 mrt.: Kerkhofs José, k. 016
21 mrt.: Vancraybex Kaatje, k. 114
27 mrt.: Schrevens Yvonne, k. 217
28 mrt.: Paulissen Celestine, k. 026
29 mrt.: Janssen Lisa, k. 115
30 mrt.: Engelen Gaby, k. 211
31 mrt.: Cosemans Maria, k. 108

04 apr.: De Groof Mai, k. 021
06 apr.: Benaets Phina, k. 004
06 apr.: Kelchtermans Germaine, k. 007
07 apr.: Surma Stefanie, k. 126
13 apr.: Sneppe Jean, k. 118
16 apr.: Wodinski Winfried, k. 219
29 apr.: Reekemans Fien, k. 014
30 apr.: Alders Ronny, k. 002

05 mei: Appeltans Hilda, k. 228
09 mei: Thys Odette, k. 215
11 mei: Winten Annie, k. 208
11 mei Valkeneers nand, k. 104
16 mei: Vanachter Daniel, k. 209
17 mei: Auwerx Anny, k. 128
18 mei: Piromalli Pasqualina, k. 101
27 mei: Alenis Julia, k. 106
27 mei: Wolffs Wies, k. 210
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MAART 2023 - APRIL 2023 - MEI 2023

07 mrt.: Dresen Guy
07 mrt.: Lumesa Konde Nicole
08 mrt.: Fiedorowicz Yris
12 mrt.: Linsen Brigitte
16 mrt.: Fouwé Carl
22 mrt.: Grispen Lea
24 mrt.: Evens Ruth
26 mrt.: Engin Emine
31 mrt.: Epding Ellen

01 apr.: Vossen Seferina
10 apr.: Claes Evy
14 apr.: Drees Ria
22 apr.: Vandael Stefanie
28 apr.: 't Kindt Elke
28 apr.: Schroë Geert

03 mei: Goossens Cindy
11 mei: Pirotte Zyna
13 mei: Jorens Shirley
17 mei: Carolus Linda
20 mei: Verbraeken Stefanie
24 mei: Volders Caroline

De allerbeste gelukwensen !!!
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PPASTORAAASTORAATTJEJE

Hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw
Koninkrijk gekomen bent.

Lukas 23 vers 42

Met de Heere Jezus werden twee rovers gekruisigd. Beiden
bespotten en lasterden hem. Eén van de twee kwam tot inkeer.
Was dat, omdat hij merkte hoe edel en zachtmoedig de Heiland
reageerde op alle spot? Omdat Hij zelfs nog voor Zijn vijanden
bad?

Deze man getuigde op Golgotha luid en duidelijk van de
onschuld van de Heere Jezus. Hij riep z'n medekruiseling toe dat
zij tweeën ontvingen wat hun daden waard waren, maar dat
Deze niets onbehoorlijks had gedaan.

Hij erkende de Heere Jezus ook als Koning van Israël. Hij sprak
immers over Zijn komst in Zijn koninkrijk. Hij smeekte om
genade.

Wat wordt de grootheid van de Heiland ook in Zijn contact met
deze misdadiger zo heerlijk zichtbaar! De man had het toch
werkelijk verbeurd. Hij had zelfs volgens menselijke maatstaven
tot het laatste moment in zonde geleefd. Bovendien had hij de
Heiland aan het kruis nog bespot.

Toch hield Christus Zich in genade met hem bezig en nam hem
aan. Wat is Zijn heerlijkheid groot!
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NIEUWE
BEWONERS

Janssen
Theo
k. 220

Janssen Marie-Hélène
k. 220

Andree
Linty
k. 003

Valkeneers
Nand
k. 104

Meuwis
Maria
k. 104

Kalonzny
Cecilia
k. 010

Vaona
Luisa
k. 020
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Op 07/12/2023 kwam
Sinterklaas op bezoek.
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Onze kerstmarkt was een succes, heel gezellig!
Zeker voor herhaling vatbaar
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Een Pools
zangkoor kwam
een namiddag
verzorgen met
hun prachtige
muziek.
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ALLERLEI ACTIVITEITEN
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KIENEN
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Was opplooien, bloemschikken, bakken, ze kunnen het nog
allemaal
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Vanaf 1 februari gaan we ons
Amber regelmatig in een ander
kleur vestje zien. Ze gaat kijken of
woon- en leefbegeleidster iets voor
haar is naast haar job als
zorgkundige.

Ons eerste
bewonersoverleg van
team 1 was ook een feit in
Januari
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Als de bewoners niet bij ons zijn dan
gaan wij toch naar de bewoners toe met
iets lekkers.

Broers en zussen, gewoon
geweldig om de genegenheid
te zien
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Een vrijdagmiddag in De Olijfboom ...

De bewoners kregen het niet allemaal op. Nicole die we kennen
in haar zorguniform, heeft vandaag voor de gelegenheid iets
anders aangetrokken. Ze had onze bewoners getrakteerd op
Congolees lekkers, mikate.
En een uur later stuurde Vienna, zorgkundige en Master in
bloemschikken me een bericht dat ze in retro-outfit haar
bloemschikpassie met de bewoners had gedeeld.
Wat een zorgtoppers!
Psychofarmaca? Maar allez gij ...
Neen hoor, liefde, graag zien en toewijding. Dat wel!
Zorgtoppers van De Olijfboom

Ouderenrzorg in de Olijfboom
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Ons Kerstfeestje was weer een succes, zoveel warmte tussen
bewoners en personeel, en eten en genieten dat kunnen wij als
de beste
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WINTERPRET

Nieuwe bewoners op 1
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Poolse baknamiddag
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Knutselen Valentijn
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Balletjes in
tomatensaus
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Poffertjes
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We betuigen onze christelijke
deelneming en wensen de
familie heel veel sterkte toe.

Houben Robert

overleden op 13/12/2022

Wij hebben afscheid moeten nemen
van:

Put Jef

overleden op 04/01/2023

Bas Jean

overleden op 06/01/2023
Schuermans Yvonne

overleden op 10/01/2023

Tonder Sophie

overleden op 18/01/2023
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook
overlappen.

BEIGE, EDELEN, EICEL, HONINGKOEK, HOOIZOLDER, JASZAK,
JETLAG, KABINETSNOTA, KLANT, KLASSE, KOMEET, KRIEK,
KROMPRAAT, LEGATOR, NAVEL, NULNUMMER, PAKJE,
PARELCOLLIER, PEGEL, PLUKJE, POEMA, PRIMEUR, PRIVE,
REIKEN, SPREI, TRITS, VIOOL
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook
overlappen.

AANRECHT, ACHTERBALKON, BITTER, BREIEN, CANADA,
CEDER, CLAIM, COMFORT, EIROND, EMBRYO, EUREKA,
FRAME, HANDCREME, HAVIK, HEETHOOFD, HETZE, INSIDER,
INTEGREREN, LOGISCH, MESJE, NAJAAR, NUANCE, SNERT,
TEPEL, THEMA, VITESSE, VOLUME
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook
overlappen.

ABUIS, AUTORIT, DAADKRACHTIG, DESEM, DONAU, FOBIE,
GRIND, IBERIE, KABEL, KORFBALCLUB, LAAGTERECORD,
LAXEERPIL, LEEUW, MAATREGEL, MUGGEN, NADER, NEVADA,
PINTJE, PLOOI, REIKEN, SAMEN, SCHOFT, STEEN, STOEP,
VERPLEGING, WILLEKEUR, WITJE
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OPLOSSING WINTEREDITIE 2022

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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OPLOSSING WINTEREDITIE 2022

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


