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VOORWOORD 
 
 

Beste lezer, beste vrienden van Widar, 
 
Een wel zeer uitvoerig jaarverslag over onze werking van 2015 ligt nu voor u. Vele foto’s geven u ook 
kleurige indrukken van het werk en het wonen in Dorpsgemeenschap Widar. We zijn zelfs zo oud 
geworden dat er foto’s uit de oude doos in dit jaarverslag tevoorschijn komen… 
 
Widar is een grote gemeenschap geworden die een brede maatschappelijke rol vervult. Niet enkel 50 
personen met een handicap vinden in Widar hun plekje en vervulling van hun leven. We startten in 
2015 ook met opvang van Syrische kinderen op woensdagnamiddagen. De entourage van Widar helpt 
hen om de traumatische ervaringen die ze meedragen in hun ziel te milderen.  
De hele afgelopen zomer ontvingen we kinderen met een handicap in onze boerderij. Hun vrolijkheid 
fleurde niet enkel hun vakantie op, maar ook die van ons. In de bouw en de landbouw werken 
leerlingen van het deeltijds onderwijs mee om zoveel mogelijk ervaring op te doen voor ze in het 
echte beroepsleven stappen. Via herstelfonds of werkstraf kunnen mensen terug evenwicht brengen 
in hun uit balans geraakte leven.  Widar verbreedt zo zijn dienst aan de maatschappij.  
 
Eén ding wordt niet vermeld in het jaarverslag: de aankoop van terrein en gebouw Lipseinde 32. De 
levenslange woon- en werkplek van onze goede geburen Jos en Julia. Zij hebben het wel en wee van 
Widar meer dan 30 jaar kunnen vervolgen. Zij hielpen ons in het prille begin. Jos niet enkel met raad, 
maar ook met zijn paard en kar. Dochter Liesbeth molk vroeg in de morgen de koe die Widar voorzag 
van zuivel onder het toeziende oog van onze (een beetje verliefde) Bart. Julia ontving ons steeds heel 
hartelijk bij de Sint-Maarten-optocht. Jos bezat een laatste restant van oude, echte boerenwijsheid. 
De bodem is nog helemaal doordesemd van deze wijsheid. De plek is als het ware bewaard en 
voorbereid om nu met de nieuwe inzichten vanuit de antroposofie de toekomst voor te bereiden. Wij 
voelen ons gelukkig en vereerd dat wij op deze plek het werk van deze mensen mogen verder zetten. 
Dit is welgemeend en ik schrijf dit met alle innerlijke warmte die ik deze mensen toedraag.  
 
Lipseinde 32 vormt ook een sluitstuk in het tienjarenplan dat we opstelden. We zullen in de toekomst 
de tuinbouw daar concentreren. Het kantoor, dat nu over verschillende gebouwen versnipperd is, zal 
daar ruimte en plaats vinden.  
En natuurlijk zullen we woonruimte voorzien voor mensen met een hulpvraag en een 
medewerkerswoning. Voorlopig geven we het totale project de oude kadastrale naam van de plek: 
“Frankenberg”, vermoedelijk verwijzend naar een vroegere Frankische nederzetting die op die 
glooiing in het landschap te vinden was. 
 
Beste vrienden van Dorpsgemeenschap Widar, ik wens jullie veel leesgenot.  
En dank jullie voor de interesse die jullie tonen voor het mooie werk dat we hier dag in dag uit met 
veel enthousiasme doen. 
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DORPSGEMEENSCHAP WIDAR 
 

 

DE HUIZEN 
 
 

Skirne 
 

 

Als ik terugdenk aan het afgelopen jaar, dan is het ziekbed en het 
overlijden van Frieda het meest bepalend geweest voor ons huis. Zij 
was er een van ‘de goede oude tijd’. Zij kwam op 19 februari 1989 in 
ons huis wonen, toen nog het enige huis op Lipseinde. Zij kwam van 
een instituut uit het Gentse, waar zij 40 jaar bij de nonnekes had 
gewoond en gewerkt. Zij werkte daar in de naaikamer, waar ze 
prachtige tafelkleden van fijn borduurwerk voorzag, en waar ze 
stikwerk op de naaimachine deed. Deze verfijnde kwaliteit nam zij 
mee naar Widar: zij deed graag de verstel in alle huizen, en later 
bewees zij haar kunde in de weverij door de meest prachtige en 
moeilijke kleden, handdoeken en sjaals te weven. Haar werk ging 
gepaard met het nodige commentaar op het werk en de mensen om 
haar heen, want ze had geen gemakkelijk temperament. Haar 
choleriek kon ze niet beheersen, waardoor ze menig keer uit de 
groep verwijderd moest worden om te kalmeren. Frieda had een 
sterk rechtvaardigheidsgevoel voor zichzelf en de zwakkeren om zich 
heen, die ze dan ook onomwonden kon verdedigen.  

 

Frieda kon, als enige bewoner van Widar, de kontakten elders zeer goed onderhouden. Zij ging nog 
jaarlijks naar de herfstfeesten van haar vorig instituut; vrienden en familie kwamen hier op bezoek; 
vroegere medewerkers belde zij op en iedereen stuurde zij zelfgemaakte kaartjes met kerst en 
verjaardagen.  
 

De buren op Lipseinde waren heel belangrijk voor haar: de kinderen verzorgen bij Herman en Ellen 
deed zij bijna dagelijks na het avondeten en dit tot ze niet meer kon! Al die kinderen heeft zij 
gewiegd, gekoesterd en omhuld. Naarmate ze ouder werden, verzorgde zij de was en deed spelletjes 
met hen. Zij maakte deel uit van hun leven. En moeder Julia verzorgen en helpen met het ontbijt op 
zondag, heeft ze ook jarenlang trouw gedaan. Bij onze naaste buren 
had ze de kerkelijke contacten, want Frieda was gelovig en ging alle 
weken naar de kerk, samen met de buren. Voorheen ging ze altijd 
elke zondagochtend te voet naar de kerk, voor haar ontbijt. 
Met de Okra heeft ze de laatste jaren sterke banden gemaakt, door 
alle activiteiten zoveel mogelijk mee te doen en alle 14 dagen bij de 
crea aanwezig te zijn.  Ook is zij jarenlang naar de tekenacademie in 
Turnhout gegaan omdat zij graag het tekenen wilde leren. Alle 
activiteiten buiten Widar trokken haar aan en dat wilde ze ook het 
liefst alleen doen: zelfstandigheid was haar levensmotto.  
 
Frieda had zelf ook last van haar koppige en lastig temperament, 
want na ieder conflict had zij spijt en wilde het snel goed maken. Zij 
toonde bij iedereen een warme, enthousiaste betrokkenheid en dat 
is de reden waarom je Frieda niet zomaar kunt vergeten.  
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Ruim een jaar geleden heeft Frieda haar 75e verjaardag gevierd, samen 
met heel Widar, familie en vrienden. Twee maanden later kreeg ze 
evenwichtsstoornissen en werd opgenomen in de kliniek, waar ze 2 
maanden heeft gelegen. Beetje bij beetje vielen de harde schellen van 
haar wezen af en moest zij zich overgeven aan de omgeving: de 
beweging, die noodzakelijk was om zich uit te drukken, viel weg; de 
spraak, om haar ongezouten mening te zeggen, viel weg. Een klein 
beetje konden we helpen met het comfort, door haar lichaam in te 
wrijven met geurige olie, waar kramp ontstond. Gaandeweg kon zij dit 
waarderen en ontspannen: zij viel er zelfs van in slaap! Op de 24e april 
hebben we al haar medicatie afgekoppeld en haar naar huis laten 
komen. Zij was wakker, keek blij als een kind rond naar haar vertrouwde 
omgeving. Glanzend, als een engel, werd zij langzaam binnen gereden in 
huis, in haar kamer, waar zij de volgende ochtend, bij het opkomen van 
de zon, rustig insliep.  

 

Drie dagen en nachten is zij op haar kamer gebleven, zodat ieder afscheid kon nemen van haar. De 
week erna is zij begraven in Zondereigen, in haar kerk en de begraafplaats aldaar. Wij hebben met 
heel Widar de gang naar de kerk gemaakt, te voet, in stilte, achter de baar, waarop zij in een linnen 
doek gewikkeld lag …. zo wilde zij dat en zo gebeurde! De wegenwerken in het dorp werden voor ons 
stilgelegd en de gaten in de weg werden gedicht voor deze bijzondere stoet. Het was indrukwekkend 
mooi. Voor Frieda. 
 

Verder ging in ons huis alles zijn gewone gang met dezelfde bewoners, die al zo lang op Skirne 
wonen. We hebben heel veel stagiaires zien passeren, die een tijdje deel uitmaakten van ons huis: 
Giblette, Yoran, Doortje, Annick en Hanne.  
Er is in ons team dit jaar een grote verandering geweest: Nicky heeft in juni afscheid genomen en is 
op Ekkehart gaan werken. Zij heeft hier 3,5 jaar gewerkt en heeft veel betekend voor het vormgeven 
van de zekerheden, die onze bewoners nodig hebben. Dit kwam door haar ervaring op het gebied 
van autisme. Zij werd vervangen door Hannelore, die de overstap van Idafeld deed. Hannelore heeft 
vroeger al enkele jaren hier in huis gewerkt, dus was dat niet zo ingrijpend, iedereen kende haar 
goed. 
 

Verder is, ook in juni, Eva in zwangerschapsverlof vertrokken. Zij werd op 1 juli voor één maand 
vervangen door Marlies, een bekende voor ons huis, want zij heeft al enkele keren op Widar komen 
depanneren. Daarna werd Ilse aangenomen, die stage heeft gelopen op Breidablik vorig jaar. Zij 
pakte alles heel snel op, zodat zij snel ingeburgerd geraakte. 
 

Op 1 juni kwam Jef Jaeken, als 8e bewoner, zijn intrede doen. Hij zal zelf zich voorstellen in dit 
verslag. Hij is ondertussen goed ingeburgerd in onze groep en een verrijking vanwege zijn warme 
aandacht en betrokkenheid. Hij heeft een goed gevoel voor humor, en zorgt voor een grapje op z’n 
tijd. 
 

In juni hebben we met het hele huis en het team een uitstap gedaan naar zee en Sealife. Wij doen dit 
om alle verjaardagen van het afgelopen jaar te vieren. Het weer was niet ideaal, maar we hebben 
lang en uitgebreid gegeten en gezellig gebabbeld.  
 

Op 4 juni, 40 dagen na het overlijden van Frieda, kwamen we met de gemeenschap samen op onze 
gedenkplaats, waar we herinneringen over haar ophaalden en een taxus plantten ter nagedachtenis. 
Hiermee werd de rouwtijd afgesloten. Het in orde brengen van haar graf hebben wij ook in eigen 
beheer genomen en is in oktober gerealiseerd. 
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In de zomervakantie hadden wij een leuke continuïteit tijdens de vakantie van Jan en mij: er kwamen 
4 zusjes uit Friesland hier logeren en meewerken in de werkgebieden. De oudste deed vakantiewerk 
op de boerderij. Tijdens de vrije momenten gingen zij met de bewoners knutselen, koekjes bakken, 
muziek maken, zingen en zorgden voor gezelligheid. De jongste was 13 jaar, en die werkte ook hele 
dagen mee in de tuin en verwerking. Fantastisch! 
 

 

op 23 april was Willy 25 jaar op Widar. De hele gemeenschap kwam samen in 
ons huis om dat te vieren. Hij is goed in de bloemetjes gezet, heeft veel 
tekeningen gekregen en hij heeft getrakteerd. Willy werkt in de 
winkel/verwerking en in de tuin. Stappen is het liefste, wat Willy doet, dus is 
hij steeds bereid om boodschapjes tussen de huizen te doen. Door zijn 
optimistisch karakter brengt hij vrolijkheid, maar soms ook onrust mee. 
Belangrijk is, dat hij graag alles voor iedereen wil doen. 
 
 
 

op 22 april is de vader van Isabella plotseling overleden. Voor haar is het heel 
moeilijk te begrijpen dat, als iemand gestorven is, deze niet meer op bezoek 
kan komen. We zijn 2x met haar naar het funerarium gegaan om te laten zien 
en voelen, dat het leven geweken was en dat haar papa niet meer wakker zou 
worden. Haar oudste zus en tweelingzus zullen in de toekomst op bezoek 
komen. Isabella puzzelt graag op haar kamer en luistert naar haar radio. Er 
zijn periodes dat ze onrustig is en vaak huilt. Dit is voor de omgeving niet 
gemakkelijk, vooral omdat ze er niet over kan praten. Maar wanneer ze haar 
ondeugende pretoogjes laat zien, dan verovert ze alle harten weer.  
 
 
 

 
 
 

in maart is Nancy een weekend naar zee geweest met Joke. Ze is naar de 
internationale bewonersconferentie geweest. Van 6 tot 9 mei, in Brussel, dat 
was heel vermoeiend, steeds met de trein, maar wel leuk. 
Op 15 juli is Nancy 20 jaar op Widar. Nancy is eind september een weekend 
bij haar echte zus gaan logeren, en ze heeft kennis gemaakt met haar 
Franstalige schoonbroer en haar neef van 14 jaar. Op 18 oktober werd Nancy 
40 jaar. Enkele dagen later zal zij dit vieren met een fuif, een dansfeest, in 
onze blauwe zaal, samen met heel Widar en haar pleegzussen en haar nieuwe 
biologische familie.  
 

 
 

 

in februari stond Bart ’s morgens op met een dikke kaak. Wel mooi, zulk een 
gevulde wang voor een mager manneke, maar hij had pijn. Een week later 
moest er een tand worden getrokken, en stillekes aan kreeg zijn gezicht weer 
de normale vorm. Bart doet zijn werk goed en graag, maar blijft graag aan de 
kant kijken. Hij is een tevreden man en houdt van het huis en van de 
bewoners: hij is hier graag en vindt ons ‘charmant’. 
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Hilde is ook een weekend naar zee geweest in maart, met Joke en Nancy. Op 
3 september was Hilde 25 jaar op Widar. Op de weekafsluiting heeft zij 
iedereen een traktatie aangeboden. Sinds oktober werkt Hilde halftijds in 
huis Breidablik en halftijds in de weverij; dus niet meer in de tuin. Ze is nu 45 
jaar en heel tevreden met het huis en haar werk.  
 

 

 

François is op 29 juli 60 jaar geworden. Het feest werd uitgesteld naar 29 
augustus, want hij wilde een grootse barbecue met zijn familie en iedereen 
van Widar. Het werd een feest om niet meer te vergeten: het was een groot 
gebeuren, met toespraken en al. Hij was de hele avond het schitterend 
middelpunt. Als herinnering heeft hij een prachtig fotoboek, dat hij zorgvuldig 
koestert, en bijna dagelijks bekijkt. Op moeilijke momenten kan dit hem een 
beetje opbeuren. 
Hij maakt nog graag deel uit van onze dorpsgemeenschap en is heel dankbaar 
dat er zo goed voor hem wordt gezorgd. Er zijn ook situaties dat hij ons liever 
niet tegengekomen zou zijn, maar daar spreken we nu niet over want zijn jaar 
was goed geweest. 

 
Yvonne omschrijft haar leven als saai en gewoon. Zij moet weer even wennen 
aan de personeelswisseling en haar nieuwe aandachtspersoon. Zij heeft dan 
weer allerlei verwachtingen, die niet te realiseren zijn. Dan komt zij weer 
‘bedrogen’ uit. Ja, onze Yvonne blijft een speciale op dat vlak, maar ze is ook 
geweldig origineel. En aangezien we elkaar heel goed kennen, verdraagt ze 
het als we haar spiegelen. Al enkele jaren kiest zij voor de tuin en de weverij 
en dat gaat heel goed. Ook een keukenpoets in een ander huis doen, doet ze 
graag. 
 
 

 

We hadden dus heel wat te vieren, en afscheid te nemen, in het afgelopen jaar. Vooral in de 
maanden april, mei en juni werden de gevoelens ferm op de proef gesteld. Die intensieve tijd zijn we 
goed doorgekomen, mede door de grote verbondenheid, die wij met elkaar hebben.  
 

Al zoveel jaren delen wij het dagelijks leven met elkaar, dat dit een sterke band schept. Ik denk dus 
met grote dankbaarheid terug aan deze periode. 

JOKE 
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Voorstelling van/door onze nieuwe bewoner jef jaeken 
 

Einde mei 2O15 kwam ik met een klein hartje in Widar op Midgard aan. 
De woonkamer deed mij denken aan een spelonk. Ik werd er gastvrij 
ontvangen door Bram en Joke. 
In de tuin leerde ik Marina en Stijn kennen. Jan kwam toen ik aan ’t 
wieden was eens kennis maken en zei : “Ik ben uwe directeur, ben je al 
graag hier?” 
 
Begin juni ben ik dan op Skirne gekomen. Ik kreeg de kamer naast  
Nancy; ze kan mij zo goed helpen. François begroet mij vele keren per 
dag heel vriendelijk. Joke is voor ons een echte moeder; ik ben zo blij 
met al de liederen die ze zingt. De klopjes en de grapjes van Willy doen 
mij altijd zo’n deugd. Onlangs liet ik aan Joke foto’s van mij thuis zien. 
Er was er een bij van mijn moeder die aan de piano het liedje zong ” ’t 
Is the last rose of summer“. Joke kende het niet, maar heeft het direct 
opgezocht en gaat het nu voor mij leren.  

Huis SKIRNE 
Boven v.l.n.r.:  Willy, Jan, Isabella en Bart  
Midden v.l.n.r.:  François, Hilde, Yvon en Joke 
Onder v.l.n.r.: Nancy en Jef  
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Begin juni hoorde ik op een zonnige dag de wielewaal in de tuin zingen. Het was meer dan 25 jaar 
geleden dat ik hem nog gehoord had. Ik was gelukkig en vertelde het aan Jan. Hij zei dat hij hem ook 
gehoord had. Joke zingt ook regelmatig het liedje van de wielewaal. 
 

Bart heeft voor mij al een plezant troetelnaampje: Jeffi. Ook sjamfoeter of Jef Jaeken met de rode 
kaken. Hilde kan bijzonder goed wieden. Ik verschiet altijd dat ze het zo rap kan: roef…  roef… roef. 
Isabelle en Yvonne zijn ook lief voor mij. 
 

Toen ik een paar weken op Widar was, zat ik te wieden op Breidablik tussen de wortelen en Maria 
kwam op haar knieën een eerste babbeltje doen, dit deed zo goed. Een hele ploeg zet ons aan ’t werk 
in de tuin : eerst Marina en Stijn; vanaf december is Stijn vervangen door Izabela en Michaël . 
 

Het zijn hier allemaal superlieve mensen: 
 

Op mijn verjaardag  bleven Marina en Diny speciaal langer om mee te vieren! Eind november ging Ria 
met mij en Hilde Sinterklaasgeschenkjes kopen. Met Ilse ben ik al eens naar het tuincentrum 
Pelckmans geweest: plezant was dat! 
 

In Widar gebeurt er altijd wel iets: 
 

 In juni op het Johannesfeest op Breidablik ‘s avonds maakte ik mijn eerste groot kampvuur 

mee. Wanneer het vuur wat minder was, werd ik ook over het vuur gedragen. Het was mijn 

eerste vuurdoop. 

 In september was het St.-Michiel (oogstfeest) met ‘s avonds een groot kampvuur in Skirne. 

(Zonde van de groenten die mee in het vuur gingen!) Ik stond wat achteraan te kijken en Jan 

zei: “Kom maar wat dichter bij het vuur staan”. Na het vuur heb ik nog samen met Diny als 

proef de tuinwandeling in het donker gedaan . 

 Op 11 november zijn we op Breidablik gaan kijken hoe St.-Maarten op zijn paard door een 

poort van groene takken reed. Stijn knutselde een mooie boog in elkaar. Daarna keerden we 

in het donker met kaarsjes terug huiswaarts, om zo binnen bij kaarslicht met een lekkere 

maaltijd de avond door te brengen. 

 Op St.-Niklaas hebben we, ’s avonds, gezeten in een kring, van Zwarte Piet onze geschenkjes 

gekregen . Bart was er niet, want hij speelde Zwarte Piet. Het ging hem wel af. Ik moest als 

opdracht een mop vertellen. St.-Niklaas heeft mij goed bedeeld. 

 Met de eerste zondag van de advent was het in de blauwe zaal van Breidablik te doen. Ieder 

moest afzonderlijk een kaarske gaan aansteken midden in een grote spiraal van groene 

takken. Zo werd het geleidelijk lichter in de zaal. Ondertussen speelde en zong Joke met haar 

groepje prachtige Kerstliederen. Het was heel sfeervol.  

 In het paradijsspel over Adam en Eva speelde Sigurd zijn rol als duivel meesterlijk. 

 Op Kerstdag, ‘s morgens in Skirne, las Jan het kerstverhaal voor uit de Bijbel. Daarna volgde de 

kerstmaaltijd in de blauwe zaal. 

 Het driekoningenspel was een mooie afsluiter van de kersttijd. Iedereen speelde meesterlijk 

zijn rol. De schriftgeleerden  waren zeer ernstig, zeker ons Nancy. De zwarte koning was wel 

één zonder schmink: ik ben hem al vaak tegengekomen in Widar!! Jozef en Maria waren een 

mooi koppel. Gerry, Jozef spelen dat gaat u precies wel af ? Ons Isabelle en Pieter-Jan hebben 

er ook zo rustig naar zitten kijken, zoals wij allemaal. 

 
Hopelijk wordt 2016 een even mooi jaar! 

 

Jef Jaeken   
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MIDGARD 
 

Algemeen beeld van Midgard 2015 
 

Terugblikkend op het jaar 2015 valt er veel te vertellen natuurlijk. Om een duidelijk beeld te vormen 
ga ik hieronder in op de personen die gedurende het jaar de revue op Midgard passeerden. 
We hadden heel het jaar dezelfde bewoners in huis: Michel, Flor, Pieterjan, Megan, Dominica, Els en 
de nieuwste aanwinst in januari 2015: Gerry.  
 

In januari 2015 waren de internen Bram, Joke en Sam. Bram werkte eerst nog in de bakkerij, hij is 
daarna mee in het team van Midgard gestapt. Dus het team bestond toen uit Bram, Joke, Veerle, 
Dorien, Hedwich en Denise als huisverantwoordelijke. In het voorjaar kwam Dries ook op Midgard 
wonen, maar hij was werkzaam in de tuin en op Ekkehart, niet in huis. 
 

Tijdens de zomervakantie hadden we hulp van Dide, een vakantiemedewerker, waardoor 
medewerkers gerust op vakantie konden vertrekken. In de zomerperiode hebben Bram, Joke en Sam 
besloten om ergens anders te gaan wonen en zijn eind van de vakantie verhuisd. 
Het tweede deel van het jaar begint in september. Marjet is dan terug op Midgard, nadat ze een jaar 
er tussenuit is geweest. Ook komt Lieve het team op Midgard versterken. Niet geheel onbekend, ze 
werkte al een hele tijd als vrijwilligster op Midgard. Dus het team in september bestond uit: Veerle, 
Dorien, Marjet, Lieve en Hedwich als huisverantwoordelijke. 
 

In het najaar kwam Izabela in de tuin werken. Omdat de afstand tussen de tuin en haar woning groot 
was, logeerde ze tijdens de week op Midgard.  
Voor Dries liep de periode op Widar op z’n eind en hij is daarom eind december verhuisd.  
Op 1 januari 2016 heeft Midgard twee intern wonende medewerkers: Izabela en Michaël. Maar dat is 
eigenlijk al voor het jaarverslag van 2016. 
 

Zo is 2015 op Midgard een jaar geweest waarin we afscheid hebben genomen van medewerkers en 
ook nieuwe mensen hebben mogen verwelkomen in ons team.  
We zijn heel benieuwd wat 2016 voor Midgard in petto heeft! 

Hedwich 
 

 
   

Huis MIDGARD van 2015 
v.l.n.r.:  Joke, Michel, Gerry, Veerle, Flor, Pieterjan, Els, Denise, Dominica en Bram 
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De bewoners van Midgard 
 

Pieterjan woont vanaf 2004 op Midgard. Uitspraken die wij heel vaak horen 
van Pieterjan zijn: ‘goe nieuws’, ‘ikke zetel zitte’, ‘spelleke spelen boven, ikke 
winne’, ‘goe werk gedaan’, ‘koffie make’, ‘woensdag beldag’, ‘droog geweest, 
cola verdient’. 
Pieterjan werkt alle voormiddagen op Breidablik. Hij zegt dat hij daar met 
Emma kookt en een groot schort aan heeft. Hij mag daar op maandag ook 
blijven eten, dat vindt hij heel erg leuk. In de namiddagen werkte Pieterjan in 
het najaar in de weverij, omdat hij zijn zicht aan zijn linker oog verloor en een 
tijdlang (vanwege infectiegevaar) best niet buiten kon werken. Toen dat over 
was, is hij weer in december in de tuin gaan helpen. 
 

Megan woont vanaf 2010 op Midgard. Toen ik Megan vroeg om een 
gesprekje te komen doen voor in het jaarverslag was haar eerste reactie: “oei 
oei, moet ik op het matje komen”. 
“Ik heb mijn goeie en mijn slechte kanten”. We gingen over Michaël praten, 
het jaarfeest dat onze moed aanspreekt. Megan kan zich het Michaëlsfeest 
goed herinneren en ook de vergadering met de bewoners hierover. Megan 
zegt: “Met Michaël moesten wij allemaal iets verzinnen om te doen wat ons 
moeite kost. Ik bedacht toen dat ik aardig moet zijn in de ochtenden tegen 
andere bewoners en medewerkers. Eigenlijk vind ik het ambetant als ik 
gewekt word. Ik had het nooit verwacht dat het zou lukken, maar ’t lukt wel. 
Ik ben blij op Midgard te zijn. Echt, echt.” 

 

Michel woont sinds 1988 op Widar en sinds 2003 op Midgard. Michel vond het wel “een goei jaar. Dit 
jaar zijn Bram en Joke verhuisd en Marjet is terug gekomen na lang ziek zijn. Daar ben ik blij om. En 
mijn kamer is netjes gemaakt.” 
In de zomervakantie ging Michel met ‘de Kei’ op vakantie in Griekenland en in de kerstvakantie ging 
hij naar Wenen. “Allebei de vakanties waren plezant”.  
In 2015 besloten de medewerkers dat Michel mee de jaarfeesten mag voorbereiden, omdat Michel 
heel sterk met de jaarfeesten leeft en geniet van extra betrokkenheid daarbij. Michel was heel 
verheugd toen hij dit hoorde en legde samen met Jan B. de adventstuin klaar. “De advent is de 
verwachting voor Kerstmis. Wij hebben de dennentakken in een spiraal gelegd in de blauwe zaal.” 

 

Els woont sinds 2006 op Midgard. “Ja koken is leuk”. Spelletje van Piet Piraat 
spelen met Pieterjan of Willy vindt Els heel leuk. Dit spel kreeg Els met 
Sinterklaas. Samen met Willy is fijn. Willy woont op Skirne en komt wel 
eens ’s avonds naar Els. 
Els vindt haar kamer leuk, in de middagrust zit Els in haar zetel en kijkt door 
het raam naar buiten. “Lieve is op Midgard komen werken, dat vind ik leuk. 
Lieve kent mijn zus, Nina.” Vrij weekend vindt Els heel leuk, “naar huijs”.  
 

Gerry: “in 2003 kwam ik op Widar en in 2015 ben ik op Midgard komen 
wonen. Is goed! Leuke bewoners, leuke medewerkers, leuke stagiaires. Mooi 
uitzicht vanuit mijn kamer. Bram en Joke en Dries verhuisden, dat vind ik 
triestig. Maar het is toch leuk op Midgard.  
Cindy, mijn nicht, heeft mijn kamer gezien, dat vind ik leuk.  
Ik was in de kijker bij ‘Iedereen beroemd’ op tv één. Ik heb toen verteld over 
mijn vader die dood is. Ik kom met Els en Flor en met iedereen goed overeen. 
Ik blijf op Midgard wonen.  
Groetjes Gerry”  
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Florent woont sinds 1998 op Widar en vanaf 2001 op Midgard. Flor zegt: 
“spijtig dat Bram is weggegaan en zijn vrouw en zijn dochtertje. Marjet was 
ziek geweest en kwam weer terug. Wij zijn bij haar thuis op bezoek geweest 
en hebben plezante dingen mee gebracht voor haar. En wij gingen met 
iedereen van Midgard op een boot varen, de Flandria. Veerle en Leo waren er 
ook bij. Samen met Bram ben ik in de kajuit geweest en met de kapitein 
gepraat, er was ook een stuurman. Met ons Veerle ben ik iets gaan kopen. Ik 
heb van ons Veerle een sprekend horloge gehad omdat ik niet meer goed kan 
zien. Ik ga op weg naar blind worden. Op mijn gevoel kan ik nog goed kuisen, 
ik weet alles staan. Ik heb ook met ons Veerle een splinternieuwe grote klok 
gekocht voor op mijn privékamer.” Toen ik Flor vroeg of hij het fijn vindt op 
Midgard zei hij: “ik denk het wel”. 

 

Dominica woont op Midgard sinds haar komst op Widar in 2001. Dominica 
heeft een vast plaatsje op de bank in de woonkamer van Midgard. Ze zit daar 
bollekes wol op te winden en te breien. “Ja gezellig” is de lijfspreuk van 
Dominica. Als Dominica terugkomt van haar werk in de voormiddag koken op 
Landvidi, vraagt ze als eerste: “wa gaan wij eten? Aaaah lekker…!” Dominica 
houdt van lekkere dingen eten en van koekjes, stukjes brood, pistolets 
bewaren in haar sjakoske, wat ze altijd bij zich draagt. Helaas mag dat niet in 
de nacht. Beetje gevaarlijk om tijdens je slaap een sjakoske rond je nek te 
hebben en beetje onhygiënisch die koek- en broodkruimels in bed. Dominica 
houdt van grapjes maken en heeft veel plezier om haar eigen 
ondeugendheden. Ons zonneke in huis! 

 
 

Interview van Marjet met de nieuwe huisverantwoordelijke op Midgard 
 

Hedwich Borghs is onze nieuwe huisverantwoordelijke geworden in september 2015. 
Heel bijzonder want Hedwich is namelijk geboren in dit huis. Toen heette het huis 'Widar'. 
 
Wanneer was dat Hedwich? 
Ik ben geboren op 23 mei 1989, toen de bel ging voor de koffiepauze (10.30). Yvonne liep op straat en 
gluurde toen door het raam. 
Geboren en getogen in dit huis, als jongste van 5, 2 grote broers, en 2 oudere zusjes. 
 
Kan jij je nog een leuk voorval herinneren van vroeger in dit huis toen jij nog een klein meisje was? 
Als het Sinterklaas was gebeurde er altijd van alles. Zwarte Piet verstopte dan altijd de sleutel van de 
voorkamer. Samen met de bewoners moesten wij altijd heel lang wachten tot het moment dat Jan B. 
de sleutel vond en wij binnen konden. Dat was altijd zo spannend! 
Een ander moment kwam redelijk vaak voor: eten. Mijn broers/zussen en ik vonden als kind het eten 
niet altijd even lekker. Gelukkig waren daar Frieda en Jeanne die ons na de maaltijd stiekem naar hun 
kamer lokte om ons te voorzien van koekjes en snoepjes. Zonder dat Jan en Joke ervan wisten 
natuurlijk! 
 
Ik vond het heel leuk toen Joke, jouw mama, mij eens vertelde dat ze vroeger jullie in de pompbak 
in onze Midgard-keuken "in bad deed". De bak waar je nu zo vaak aan staat af te wassen. 
Zei je al "als ik later groot ben wil ik ook hier werken?" of had je een andere toekomstdroom? 
Ik wilde eigenlijk altijd zo ver mogelijk weg van Widar. Ik heb veel gereisd, maar kwam altijd weer op 
Widar terecht.  
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Kan je vertellen op welke scholen je gezeten hebt? 
Op de Michaelschool in Turnhout ging ik naar de kleuter en lagere school. Daarna ben ik naar de 
Steinerschool in Breda gegaan t/m de 9e klas, daarna naar de Steinerschool in Antwerpen t/m de 12e 
klas. 
Ik studeerde 1 jaar toegepaste psychologie in Antwerpen, daar ben ik toen gestopt. Daarna koos ik 
voor de 4-jarige lerarenopleiding lager onderwijs in Tilburg. Die heb ik afgemaakt. 
 
In 2015 heb je al twee keer opgetreden in Widar: jij zong mee bij de Adventstuin en op de vierde 
Adventszondag speelde jij met een speciaal gelegenheidsensemble dwarsfluit. Het was een 
prachtig concertje in de blauwe zaal.  
Doe jij veel aan muziek? 
Ik heb 14 jaar fluitles gehad. Nu speel ik vooral bij speciale gelegenheden zoals het kerstspel 
begeleiden en het adventsconcert. Ik vind het nog altijd heel leuk om samen met anderen muziek te 
maken. 
 
Heb je nog andere hobby´s? 
Naast muziek doe ik in mijn vrije tijd aan yoga en ik vind het leuk om met foto´s bezig te zijn. Zowel 
maken als ook fotoalbums samenstellen. 
 
Eigenlijk ben je opgeleid om voor de klas te staan in het lager onderwijs.  
Hoe komt het dat je koos om op Widar te gaan werken en wanneer begon je op Widar? 
Ik heb in het onderwijs niet echt een plek gevonden. Ik voelde mij helemaal thuis in het onderwijs in 
Azië, maar hier in Nederland en België merkte ik dat ik niet op mijn plek zat. 
Na mijn reis in Azië ben ik begonnen op Idafeld, april 2014. Ik had toen ik terugkwam geen woon- en 
werkplek. Ik hoorde van Jan B. dat er nood was op Idafeld aan een intern wonende medewerker en 
besloot daar te gaan wonen en werken. Ik heb dat een half jaar gedaan, ik wilde liever geen vast 
contract. Daarna ben ik in Tilburg bij Amarant gaan werken, een grote voorziening voor mensen met 
een beperking. Daar besefte ik al heel snel dat Widar een leuke, mooie plek is voor mensen met een 
beperking en kon ik niet anders dan toegeven dat ik heel graag op Widar wou werken. Op Midgard 
werken was eigenlijk het laatste wat ik wilde, maar juist daar was een vacature, vervanging van 
Marjet. Ik was bang dat mijn mooie, warme herinneringen aan dit huis zouden veranderen als ik hier 
zou gaan werken. Nu kan ik zeggen dat dat zeker niet zo is. Ik hou van Midgard. 
 

 
  

De 2-jarige Hedwich (in 1991) met Midgard op de achtergrond. 
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Dus na heel korte tijd kreeg je al de vraag van het dagelijkse bestuur om huisverantwoordelijke te 
worden op Midgard.  
Was dat een verrassing voor jou? 
Ja, dat was zeker een verrassing. Na een tijd wende ik aan het idee en heb ik de uitdaging met beide 
handen aangenomen. 
 
Wat denk je, is het voor jou extra fijn, of extra moeilijk, om als dochter van de directeur 
huisverantwoordelijke te zijn?  
Allebei, het heeft twee kanten. Het is een groot voordeel dat ik hier ben opgegroeid en van kleins af 
aan vertrouwd ben met de sociaal therapie en de antroposofie. Het is natuurlijk fijn dat wij (Jan B. en 
ik) elkaar door en door kennen, daardoor vind  ik het makkelijker in discussie gaan met hem. Een 
nadeel is dat in onze vrije tijd ´Widar´ een veel besproken thema is. Een ander nadeel is dat anderen 
mij zouden kunnen zien als ´dochter van´ en niet als ‘Hedwich’. Tot nu toe kan ik goed met mijn vader 
samenwerken hoor, geen probleem! 
 
Heb je nog speciale doelen die je wil verwezenlijken als huisverantwoordelijke? 
Ik zou graag Midgard, Midgard willen laten. De omhulling aan de bewoners bieden die het huis al met 
zich meedraagt. Een sfeer creëren zodat alle medewerkers hier met plezier komen werken. 
 
 
Ik was zelf huisverantwoordelijke voordat ik mijn burn-out kreeg. Nu ben ik gewoon teamlid en 
geniet enorm van het zijn en werken in Midgard met de bewoners.  
 
Ik vind het heerlijk dat Hedwich nu huisverantwoordelijke is, dat zij alle vele vergaderingen bezoekt, 
roosters maakt en regelt en regelt… 
 
Hedwich gaat er voor 200% voor en doet het heel goed is mijn inschatting. Ik vind het super moedig 
en hoop dat ze dit langere tijd met plezier blijft doen. 
 
Veel succes Hedwich! 

Marjet 
 

 
 
 
 
 

Korte voorstelling van nieuwe medewerkster Lieve  
 

 
Hoi allen, 
 
 

Ik ben Lieve Verschueren. Ik woon in Turnhout en mijn hobby’s zijn dansen, 
lezen, wandelen en naaien.  
Vorig jaar deed ik vrijwilligerswerk op Midgard.  
Sinds september 2015 ben ik - met veel plezier - aan het werken op Midgard. 
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Paul C. helemaal 
uitgedost ... fier dat hij 
was! 

 

BREIDABLIK 
 

In huize Breidablik kijken we terug op een jaar vol fijne momenten en veel gezelligheid.  
 

Zo herinneren wij ons de 70e verjaardag van Paul C. Een mijlpaal dat 
in februari uitbundig werd gevierd in Den Bayerd. Paul straalde deze 
dag onophoudelijk: het was een groot succes. 
 

In maart werden er leuke uitstapjes georganiseerd. Zo gingen we 
bijvoorbeeld naar de bioscoop om daar de film “La Traviata” te kijken. 
Behalve Bartho, ging iedereen mee. 
 

April was een veelbewogen maand met de nodige veranderingen, 
hoogtepunten en dieptepunten. Het overlijden van Frieda maakte op 
iedereen een diepe indruk. Chrisje heeft uit de spulletjes van Frieda 
een knuffelbeer uitgezocht. Frieda-beer en Chrisje zijn sindsdien 
onafscheidelijk. Een mooi aandenken. 
Het was ook in april dat wij, na anderhalf jaar, afscheid namen van 
John & Els. Zij verhuisden terug naar Brugge.  
 

Dezelfde maand werden wij verblijd met de komst van een nieuwe 
bewoner: Peter. Een sociale, gezellige en enthousiaste jongeman. Wij 
zijn dan ook heel blij dat Peter op Breidablik is komen wonen.  
 

In mei brachten we een bezoek aan het gevangenismuseum. Ook gingen we naar een voorstelling 
van Theater Stap waar Bernard een rol in speelde. Genoten hebben we ook dit jaar weer van het 
‘dauwtrappen’.  
 

In juni zijn we met het hele huis opstap geweest naar Rotterdam. We hebben hier een rondvaart 
gemaakt op een speedboot en frietjes gegeten. Na afloop leek het er even op dat we niet meer naar 
huis konden want we kregen de bus niet meer open. Gelukkig is dit uiteindelijk gelukt en kwam er 
toch een goed einde aan deze gezellige dag.  
 
 

 
 
 
 

In augustus namen we afscheid van Sangita. 
Zij is voor verpleegster gaan studeren.  
Bedankt Sangita … het gaat je goed!   
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V.l.n.r.:  Ils Sas, Sytske, Bartho en Dieter.  

 

Bijzonder in september was de tv-ploeg van ‘ iedereen beroemd’ die hier een week kwam filmen. 
Van huize Breidablik was Sjokke in de uitzending te zien. 
 
November en december liggen nog vers in ons geheugen. Vooral december was een gezellige 
periode. Zo vierden we Sinterklaas, bezochten we alle kerststallen in de omgeving en keken we naar 
het kerstspel en het paradijsspel.  
Ook is in december Sytske in het appartement op Breidablik komen wonen. Hieronder stelt zij zich 
kort aan jullie voor. 
 
Tijdens oud en nieuw aten we veel lekkers en genoten we van de echte kaarsjes in de kerstboom. 
Ook hebben we vuurwerk afgeschoten en muziek gemaakt.  
 
 

Even kort voorstellen: 
 

Dag iedereen, 
 
Mijn naam is Sytske, ik ben 25 jaar en ik kom uit Friesland. Op 14 december ben ik op Breidablik 
komen wonen. Kort daarvoor leerde ik Monique Quentin kennen en dankzij haar kwam ik achter het 
bestaan van Widar.  
Mijn interesse was gewekt en nadat ik de website had bezocht besloot ik contact op te nemen om 
hier te komen werken en wonen. Ik mocht eerst een week komen proefdraaien. In de eerste week 
heb ik meegeholpen in meerdere huizen en in de tuin. Tijdens deze week is mijn enthousiasme meer 
en meer gegroeid en ik was dan ook heel blij om te horen dat ik in ieder geval tot Pasen mag blijven 
wonen en werken.  
Nu werk ik in de voormiddag in huize Breidablik en in de namiddag in de tuin. Ik geniet iedere dag 
weer van het werken met de bewoners en het leven op Widar. Ik vind het een prachtige plek en ik  
voel me hier erg thuis. Ik ben dan ook dankbaar dat ik hier mag zijn en hoop nog een tijd te kunnen 
blijven. 

Sytske  
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IDAFELD 
 

 

2015 op Idafeld… 
 

Nathalie: ik ben midden mei naar Widar gekomen. Ik zat in Zonnebos en 
woonde daar op internaat. In de weekends ging ik naar Lommel, de 
Veerkracht. Widar was een grote verandering en ik heb veel tijd nodig gehad 
om eraan te wennen. Ik heb een leuke kamer Maar het is er altijd slordig. Ik 
moet dat nog leren. Ik werk in de kaasmakerij en op Skirne. Ik heb ook een 
tijdje in de landbouw gewerkt, Dat was niet zo leuk. Ik wil graag helpen en 
zorgen voor de oudere bewoners. Ik leer hier op Widar wel veel. 
 
Andre: Ik ben hier gekomen rond Kerstmis. Het is een noodsituatie en ik wil 
hier voor een korte tijd blijven. Als het beter gaat, wil ik zelfstandig gaan 
wonen in Lier. Dat is in de buurt van mijn grootouders. Het is soms moeilijk 
om hier te zijn, maar het gaat beter. Mijn papieren worden in orde gemaakt 
en ik ben dankbaar dat de begeleiders mij zo helpen. 
 
 

 
Wouter: Het is een goed jaar geweest. Ik werk in de kaasmakerij en in de 
winkel/verwerking op Widar. Ondertussen is de nieuwe stal gebouwd en kijk 
ernaar uit om in de nieuwe kaasmakerij te werken. 
 
 
 
 

 
Wim: Ik werk voltijds in de landbouw. Ik ben een 
grote hulp voor de boeren. Ik zorg in de weekenden 
ook voor de koeien. 
 
 
 

Nico: Ik heb een goed jaar gehad  
en werk de hele dag in de tuin. 

 
 

 

Steven: Frieda is dit jaar gestorven en ik mis haar. Ik werk ’s morgens in de 
landbouw, in de namiddag in de bakkerij. Vroeger bakte ik brood, maar in de 
namiddag help ik mee andere dingen te maken, zoals koekjes, taarten deze 
moet ik bakken en verpakken. In de landbouw zorg ik voor de varkens en 
maak de stallen proper. In 2015 ben ik ook 30 jaar geworden, dat moest 
gevierd worden met een feest voor heel Widar in de Bayerd. 

 
 
Elout: Ik werk ’s morgens in de tuin, ’s middags in de bakkerij. Het werk gaat 
beter en ik ben er blij mee. 
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Cis: Ik werk ’s morgens op Landvidi en zorg ervoor dat de huizen melk krijgen. 
Ik doe dat graag want dan kan ik fietsen. In de namiddag werk ik in de 
landbouw, ik geef de koeien eten. 
 
 

 

 
 
Andres: Ik werk in de voormiddag in de bakkerij, in de namiddag in de winkel. 
Het liefst werk in met een stofzuiger. 
 
 
 
 

 

 Tot de zomer was Ninke in Idafeld. Zij was huisverantwoordelijke en ze heeft met veel inzet en 
betrokkenheid deze taak op zich genomen. Wij zijn haar dankbaar voor de wijze waarop ze dit 
gedaan heeft en ons team mee gevormd heeft. 
 

 Ook Geert stopte op Widar en besloot de opleiding orthopedagogie te gaan volgen.  
 

 Door een interne reorganisatie verhuisde Hannelore naar Skirne en kwam Monique, die 
werkzaam was op Ekkehart, naar ons. Ze kende Idafeld al van vroeger en bracht haar kennis en 
ervaringen mee. 

 

 Jasper liep bij ons stage en werd aangenomen als vaste medewerker. 
 

 Andrea woont intern en als vrijwilligster hielp ze mee in huis. Nu is zij ook vast in dienst 
gekomen. Zij combineert dit werk met een opleiding aan de universiteit van Madrid. 

 

 Diane is de steunpilaar. Door al die jaren kent ze de bewoners en het huis door en door. 
 

 Paul blijft ook intern wonen en tijdens de schoolvakanties komen Leen en Jean regelmatig 
logeren. Zij vinden het geweldig om hier op Widar op vakantie te komen. De bewoners en 
medewerkers vinden het ook leuk dat Leen en Jean op bezoek zijn. 

 

 
  

De medewerkersploeg van IDAFELD:  
v.l.n.r.:  Paul, Jasper, Diane, Monique en Andrea.  
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LANDVIDI 
 

Op deze vrije donderdagavond zitten we rustig met elkaar aan tafel. Terwijl ik het jaarverslag schrijf 
repeteren Kelly, Bernard en Staf de liedjes van het Driekoningenspel, Leo en Davy werken aan hun 
smyrnamatje, Joeri oefent portrettekenen, Jules heeft zijn tweede gewenningsavond in onze groep 
en dat valt goed mee. Paul en Stefaan aan de uiteinden van de tafel geven commentaar waar nodig.  
Op Landvidi is er dit jaar het nodige veranderd. Ik zal bij het medewerkersteam te beginnen.  
 
Het medewerkersteam: 
Vanaf september 2015 heeft Dorien Landvidi verlaten om op Ekkehart te gaan werken. Na 10 jaar in 
hetzelfde huis was zij aan een nieuwe uitdaging toe en dat konden wij wel begrijpen. Sarah Van Dijck 
is dan ons team komen versterken.  
Hoe vinden de bewoners dat? Paul (met instemming van de anderen): de goede kanten zijn: we 
zitten met  iets en worden dan altijd geholpen, zij zien het dan van een andere kant. Als er een 
nieuwe medewerker komt, zoals Sarah, is dat weer even aanpassen, maar dat lukt altijd: ze worden 
dan weer een team. 
 
 
Sarah Van Dijck: 
Op 1 september 2015 ben ik begonnen op Landvidi. Dankzij Ellen Van De Poel wist ik dat dit een hele 
uitdaging ging worden,aangezien ik van het Gielsbos kom, toch van een grote instelling naar een 
dorpsgemeenschap. Ik voelde me direct welkom in de groep. Wat me onmiddellijk opviel, was de 
huiselijke,warme sfeer, het nauwe contact tussen de bewoners  en een klein team. 
 
Met open armen werd ik ontvangen. Wassen,strijken,poetsen,...het gaat me goed af. Koken met 
eigen producten en de verschillende granen is nieuw voor mij, maar heel boeiend om nieuwe 
producten te leren kennen en er mee te werken en te weten waarvoor de granen dienen. 
 

Wat me in deze job aanspreekt is dat je SAMEN met de bewoner werkt waardoor ik vind  dat het 
contact met de bewoner aangenamer is. De bewoner kan leren van mij als medewerker  maar 
evengoed andersom en samen kom je tot een mooi resultaat. 
 
Ook het werken naar een jaarsfeest toe, aandacht 
besteden aan de seizoenen en er iets moois van 
maken, gebruik maken van de spreuken...nieuw voor 
mij maar ik sta er volledig voor open. En dan te zien 
hoe de bewoners zich uitleven en er samen voor gaan. 
Knap! 
 
Samen met het team en bewoners van Landvidi gaat 
2016 een tof jaar worden en hopelijk mag ik er 
blijvend deel van uitmaken want ik heb hier nog veel 
te ontdekken! 
 
 
  

Medewerkster Sarah en bewoner Davy.  
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Katrien Verpoucke: 
In 2015 ben ik rustig blijven dobberen op mijn vertrouwde plek huize Landvidi. Vele geheimen heeft 
het huis niet meer voor mij! Vele nieuwe gezichten zijn er gepasseerd op Landvidi als we denken aan 
de stagiaires en wooffers, steeds mensen met een interessant verhaal. Hopelijk mogen we er nog 
vele ontvangen in ons warm Landvidi – nest.  Voor mij wordt 2016 een uitdagend en druk jaar met 
onze trouw en huisverbouwingen in het vooruitzicht, als dat maar goed afloopt …  
 
 
 

Katrien Engelen: 
Het werken in Landvidi gaat me goed af. Ik begin de bewoners allemaal beter en beter te leren 
kennen, allen met hun eigen verhaal. In ons kleine team van medewerkers verloopt ook alles prima 
nadat er een aantal veranderingen zijn plaatsgevonden, maar we zijn goed op elkaar afgestemd. 
2015 is voor mij een druk jaar geweest met het bouwen van een eigen huis. Nu ben ik gaan 
samenwonen en kan ik bouwen aan een eigen thuis. Dat 2016 minstens even goed mag zijn als 2015! 
 
 
 

Maria Nouws: 
Het is een uitdaging voor mij er mede voor te zorgen dat de bewoners hier graag zijn en dat de 
medewerkers hier graag werken. Widar voelt voor mij als een bijenkorf waar ik deel van uitmaak: als 
bij wordt je fijngevoelig voor je omgeving . 

 
 
 

Melodieke: 
Is niet meer buiten te krijgen, zo graag ligt ze in een of andere zetel, maar het liefst van al: op de 
seizoenstafel! Ze vindt het heerlijk om door iedereen graag gezien te zijn en te worden geknuffeld en 
geaaid: wat een geluk voor een poes.   

"Stagiaires en invalsters komen en gaan,  
dit Landvidi-team anno 2015 blijft staan…" 
 
V.l.n.r.: Katrien V., Maria en Katrien E.  
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Huis LANDVIDI van 2015 
boven v.l.n.r.:  Davy en Staf  
midden v.l.n.r.:  Mike, Stefaan, Kelly,  

Bernard, Joeri  
onder:   Paul 

 

De bewonersgroep: 
 

 
 

 

Op 1 december is Mike in Roeselare dicht bij zijn vader gaan wonen en dat is 
fijn voor hem. We hebben veel met hem meegemaakt en hij was een goede 
vriend geworden. We missen Mike, maar wensen hem het allerbeste toe op 
zijn nieuwe plek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In augustus is boemtjakalaboem Davy op een zondag bij ons gekomen. Hij 
houdt van “Familie”, maar omdat wij niet steeds dit programma kunnen zien, 
proberen we met elkaar familie te zijn.  
 
Interview Davy De Koninck: 
Hoe oud ben je Davy? - Ik ben nu 24 jaar, nog een jonkie. 
 

Hoe was het om hier te komen? - In het begin was het een bieteke moeilijk 
om iedereen te leren kennen en het was moeilijk om al het eten te lusten, 
maar nu vind ik alles lekker (behalve maïspap, noot van Maria).  
 

Waar was je voor je op Widar kwam? - Op het internaat in Beerse en op school in Kasterlee op de 
Mast en ook nog gelogeerd op Monnikenheide.  
 

Hoe is het nu? - Ik heb een leuk kamertje, heel gezellig en leuk. Ik heb hier al goede vrienden 
gemaakt, vooral Joeri, Stefaan, Leo, Staf, Jules, Paul, Kelly en Bernard. Met Bernard kun je het beste 
lachen omdat hij zo’n mooie witte tanden heeft. Met Joeri en Stefaan  heb ik nooit ruzie of 
problemen, maar het zijn allemaal goeie.  
 

Wat vind je het leukst op Widar? - Om in de voormiddag op LV te werken en in de namiddag in de 
bakkerij.  
 

Wat zijn je toekomstdromen? - Ik zou graag wel altijd in Landvidi blijven wonen. Mijn papa en mama 
weten dat ook. Ik vind het spijtig dat Mike is weggegaan, maar ik amuseer mij toch. Dat is alles. 
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Weliswaar is Stefaan zijn vriend Mike kwijt, maar heeft er met Davy een 
goede buur en vriend bijgekregen. Hopelijk blijft dat een tijdje zo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 19 januari 2016 kwam Jules bij ons. Hij kon niet meer thuis wonen en 
moest plots van Den Brand, waar hij in dagopvang was, naar Landvidi. Een 
hele overgang, want Jules is geen jonkie meer. 
 

Interview met  Jules Verstrepen: 
Jules, hoe oud ben jij? - Jules is 59 jaar; samen met Leo is hij de oudste (en de 
wijste) op Landvidi. 
 

Jij bent nu twee dagen bij ons. Jules, mag ik u wat vragen? - Jot, daar zit ik 
niks mee in. 
 

Hoe is het om hier te komen? - Alles goê. Ik vind het niet te moeilijk, het is 
plezant. Als we met tweeën naar de bakkerij gaan te voet is het goed. Hè. Ik kan hier wel wennen, ik 
weet de trap nu wel zijn (Jules was al eens een keertje de verkeerde kamer en het verkeerde huis 
binnen gestapt, nvm).  
 

Gij maakt makkelijk vrienden, niet? - Ja, we kunnen samen goed lachen.  
 

Hoe vind je het eten? - Ik heb goed eten gemaakt (Jules helpt groentjes schoonmaken in de keuken, 
gezellig met Dominica). 
 

Waar was je voor je op Widar kwam? - Ginder hè, op Den Brand in Herentals. Sonja zegt “spijtig hè 
dat ge hier weg gaat. Je kon zo goed zingen”.   
 

Zou je hier wel willen blijven? - Jot! En met dat antwoord van Jules zijn wij blij: volgend jaar vervolg 
van dit interview. 

 

Staf vindt het best fijn om alle weekends op Widar te blijven, maar is dan o zo 
blij om op uitstap of vakantie te kunnen gaan. Kemmelberg is zijn vaste 
zomervakantiebestemming.  
Staf vindt het belangrijk  dat de medewerkers goed kunnen koken. Ze kunnen 
ook goed zagen als ze boos zijn. Boos? Zijn we wel eens boos? Ja, ja …… is wel 
eens boos als we te druk zijn. 
Niet alleen Staf, wij volgen allemaal met spanning de voortgang van de bouw 
van de koeienstal. Sommigen van dichtbij, anderen vanuit het venster, maar 
betrokken voelen we ons allemaal. 21 mei is de opening. 

 
Drie maanden geleden, op 28 oktober, was de grote dag dat Paul 50 werd. Dit 
moeten we zeker vermelden, het was een heel belangrijke en plezante dag 
voor hem. “ ‘s Avonds was het gezellig samenzijn met heel Widar, dat was wel 
spannend voor mij om voor zoveel mensen een toespraak te houden, maar 
dat is me gelukt. Ik had niet verwacht dat jullie er zo’n groot feest van zouden 
maken; ik vond het eerst wel moeilijk om 50 te worden. De medewerkers  
hadden een heerlijke Chinese tafel gemaakt. (nieuwsgierig? Catering@Katrien.LV).   

mailto:Catering@Katrien.LV
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“Als cadeau heb ik 3 muziektickets gekregen, daar heb ik nu nog plezier van. Met mijn gehele familie 
zijn wij een weekend naar de Ardennen geweest, dat was een grote verrassing en een groot cadeau.” 
 

Paul vraagt zich af hoe dat voor ons is, dat hij 50 is?  
Joeri: dat is een halve eeuw.  
Staf: Paul kan dat goed aan.  
Allemaal: Paul is rustiger geworden en behulpzamer.  
Paul: ik krijg zelf ook de hulp van iedereen!! Met de leeftijd groeit de dankbaarheid (nvm). 
 

Paul, hoe vind jij het met al die jonge mensen erbij? Dat zie je niet in andere huizen, het is een 
verbetering voor Landvidi.  
Joeri: ik vind het grappig, het houdt mij zelf jong.  
 

 
Joeri is dit jaar veel naar de tandarts geweest en steeds is Sarah met hem 
mee geweest. Zo was Joeri gerust gesteld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard heeft een goed, maar druk jaar gehad. Druk, daar houdt hij wel van. 
Hij kwam onder andere op tv in “iedereen beroemd” en dat was wel heel top. 
Bernard: “Ik woon nu een heel jaar op Widar en heb alle jaarfeesten een 
keertje meegemaakt. 
Ik vind het leuk om anderen te leren kennen. Ik hoop dat ik hier nog  lang 
mag blijven.”  
Wij hopen dat ook Bernard, maar ook dat 2016 ietsje rustiger mag zijn. 
 
 
Kelly heeft het gezelschap gekregen van Dora; een cavia die niet zo graag 
alleen is en dat piepend laat weten. Kelly is nog steeds onze enige, vrolijke, 
behulpzame vrouwelijke bewoonster met haar eigen willetje.  Ze wordt niet 
alleen door Bernard, maar door iedereen graag gezien! 
 
 
 
 
 

Leo geniet nog altijd van zijn e-sigaretje, van het wekelijkse turnen, van het 
bomen zagen, maar hij geniet er vooral van naar huis te mogen gaan!  
Leo, we zien je graag. 
We hopen ook voor Leo dat hij aan Jules een goede makker heeft, zodat hij 
zich wat meer thuis voelt op Widar.  
 
 

Tot volgend jaar!  
 

Maria  
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EKKEHART 
 

Een jaar is toch niets meer! Dat idee hadden wij ook als we terugdachten aan 2015. Dagen, 
maanden,….het is voorbij voor je het beseft. 
 
Daisy gaat sinds september buitenshuis werken. Het is te zeggen: maandag- en dinsdagnamiddag 
fietst ze met Marina mee heen en weer naar de weverij. Heeft Marina verlof, of is ze wel eens ziek, 
dan kan Daisy niet gaan weven. 
 
Doenja en Lindsay maken lekker eten klaar voor de anderen die buiten werken. In de voormiddag 
doen Tom en Daisy het huishouden. Jaja, er is hier altijd bedrijvigheid! De bewoners zijn de 
continuïteit, want op  gebied van continuïteit heeft het hier vorig jaar toch wat geschommeld. Gil 
was eerst ziek en daarna zwanger, of was het omgekeerd? In ieder geval, zij bleef sinds januari thuis! 
Stef ging wat meer buiten werken. Halewijn kwam nog een handje toesteken en zo hadden we 
riemen genoeg om te roeien tot Dries de vervang van Gil kwam doen.  
 
Nicky was aan een nieuwe uitdaging toe en kwam in de plaats van Monique Aerts op Ekkehart 
werken. 
 
Ik kreeg zoveel last van mijn heup dat lopen en allerlei fysiek werk te 
pijnlijk werd. Ik ging op ziekenkas, kreeg een heupprothese en moest de 
rest van het jaar revalideren. Dide kwam werken. Hij is ook nog halftijds 
leerkracht en hij kwam dus vooral in de weekends.  
 
Ook Dorien Lemmens kwam  naar hier om het team te ondersteunen.  
En net als we dachten, eindelijk een vast rooster, gebeurde er iets met Dries. Hij ging weg van Widar. 
Bart Kuylen kwam ons uit de nood redden! 
 
Het klinkt chaotisch en misschien was het dat ook. Toch voelden we dit niet zo tijdens de terugblik. 
De bewoners vonden het jammer als er iemand wegging, maar waren ook enthousiast om nieuwe 
mensen te leren kennen. 
 
En in 2015 hebben ze ontzettend veel mensen leren kennen. In 2015 zijn op Ekkehart heel wat 
mensen gepasseerd. Voor de derde keer op rij kwam de eerste week van september de zevende klas 
uit Breda. Samen met de kinderen, ouders en leerkrachten hebben we o.a. de patatten gerooid. Ze 
logeerden op een camping vlakbij en kwamen dan met hun fietske hier meewerken. Het was een 
leuke week voor iedereen.  

 

We hebben heel veel hulp gekregen van stagiaires. Opvallend was de komst van stagiaires uit de 
zorg. Ik ga de namen niet noemen, uit schrik dat ik er eentje vergeet. En dat zou zonde zijn, vermits 
ze allen heel bekwaam waren. Ieder van hen liet iets achter: de één een recept voor soep, een ander 
waterpistooltjes of sleutelhangers. Maar bovenal blijven de herinneringen van liefdevolle aandacht 
voor de bewoners. 
 
Naast stagiaires hebben we ook veel mensen uit de gevangenis hier tewerkgesteld in het kader van 
herstelfonds. Wanneer de gedetineerde dader bereid is om een positief gebaar te stellen naar zijn 
slachtoffer, biedt het herstelfonds de mogelijkheid aan slachtoffers en daders om met elkaar in 
communicatie te gaan via bemiddeling. Het biedt ook de mogelijkheid voor de dader om 
vrijwilligerswerk uit te voeren voor een goed doel. In ruil voor dit vrijwilligerswerk betaalt het 
herstelfonds een gedeelte van de schadevergoeding aan het slachtoffer.   
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Voor het zover is, volgt er een strenge selectieprocedure.  Deze mensen werkten veelal buiten en 
deden grootse klussen waar wij geen tijd voor hadden. vb. hekken schuren en schilderen, lassen, 
deuren en ramen verven,….afhankelijk wat hun mogelijkheden waren. Het is bijzonder om te merken 
hoe onbevooroordeeld onze bewoners deze mensen tegemoet treden. Ik ben ervan overtuigd dat 
onze bewoners er ook voor zorgen dat de stap naar in vrijheidstelling van de gedetineerde soepeler 
maakt. Zij stellen allerlei vragen, waarmee de gedetineerde ook mee geconfronteerd zal worden als 
hij uit de gevangenis mag. vb. Wat heb je gedaan?; Zou je het nog doen?, Waar is jouw 
familie?……Hoe is het eten in de gevangenis?....  
Op het einde van het vrijwilligerswerk, koken wij als bedankje iets voor de gedetineerde waar hij zin 
in heeft, wat hij al lang niet meer gegeten heeft. De gedetineerden die vrijwillig komen werken, doen 
dat meestal vlak voor hun invrijheidstelling. Als ze hun uren hebben gewerkt, wordt meestal ook alle 
contact verbroken. 
 

Voor de meeste misdrijven kan de rechter een werkstraf opleggen. Een werkstraf bestaat uit 
onbetaalde arbeid. Die arbeid dient uitgevoerd te worden tijdens de vrije tijd of naast de school-of 
beroepsactiviteiten. Er zijn wel eens mensen die hier dan hun arbeid komen uitvoeren. Ik heb een 
goed contact met de justitie-assistent die intussen een goed beeld heeft van welke mensen hier 
zinvolle arbeid zouden kunnen  of willen doen. Naargelang hun mogelijkheden werken ze mee 
binnen of buiten, maar steeds samen met de bewoners en medewerkers. Hier zie je ook dat de 
bewoners een therapeutische waarde hebben voor deze mensen: ze veroordelen niet! Ze ontvangen 
iedereen met open armen! 
 

En ja, natuurlijk zijn we niet naïef. Een gezond wantrouwen moet er zijn en we kunnen zowel bij de 
gedetineerde als de uitvoerder van een autonome werkstraf altijd direct het contract verbreken.  
Tot nu toe is dat nog niet nodig geweest.  
Integendeel, zowel de bewoners als medewerkers hebben genoten van de ontmoetingen. 

Erna 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

Een foto genomen op 
een prachtige ochtend 
in november aan 
Ekkehart door onze 
collega Isabelle  
(van kantoor).  
 
Hoe gezegend kan je 
zijn om zó naar het 
werk te kunnen rijden? 
☺ 
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VRIJWILLIGERS 
 

Willy & May 
 

Wij zijn Willy en May (man en vrouw) en hebben altijd al hulpbehoevende mensen willen helpen en 
hen een plezier willen doen. Zo zijn wij bij Widar terecht gekomen (lekker dichtbij). 
Wij zijn nu een jaar bezig en het bevalt ons zeer goed. Mijn man fietst graag en fietst om de veertien 
dagen met Michel van Midgard die, wanneer ze halverwege iets gaan drinken, steeds een warme 
chocomelk besteld, waar je hem steeds van ziet genieten. 
Ikzelf ga met Nico van Ekkehart af en toe naar de markt, dat doet hij graag, en na het winkelen geniet 
hij heel veel van een koffie en een frietje. Nico is een lieve en dankbare jongen die dit echt nodig 
heeft. Een dagje alleen met hem op pad geeft ons allebei dan ook veel voldoening. 
Met Doenja en Nico zijn we samen al eens gaan fietsen. Dan nemen we een picknick mee en gaan we 
een ijsje eten. Met slagroom hé zegt Doenja dan. Wij zijn heel tevreden met al wat we voor hen 
kunnen doen. Dit is wat wij altijd al wilden.  
Wij blijven paraat.  
Tot ziens 

Willy en May 
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Anne Devel: helpen bij het eet-en beweegmoment in merksplas 
 

Eén keer per maand rijden Chris, Marc, Paul C, Paul O., François en Fons met May, Catherine en ik 
naar Merksplas om bewegen te stimuleren. Het is een initiatief van de gemeente om via bewegen 
aan valpreventie te doen. Er zijn bejaarden uit het dorp en bewoners van verschillende instituten. 
 

 
We genieten eerst van een gezellige, 
goed verzorgde maaltijd. 
 
Voor het bewegen, starten we in een 
grote kring om onze armen, schouders 
en benen op te warmen. 
Daarna vormen we groepjes van 4 en 
volgen we een circuit van een 8-tal 
oefeningen. 
Er zijn onder andere belspelletjes, 
oefeningen met gewichtjes en elastiek, 
pétanque en coördinatie -spelletjes.  
 
 

De inzet van de bewoners is heel groot. 
Verbazend welke vooruitgang ze maken en hoe ze drempelvrees overwinnen. Ze beleven er veel 
vreugde. Fons wordt meestal individueel begeleid door Harry, François kiest zelf een groepje. Wij 
begeleiden de rolstoelers en Marc. 
We eindigen de les met stretchoefeningen. 
 

Tot slot krijgen we nog een tas koffie en rijden tevreden terug. 
 

Wij hopen deze begeleiding nog lang te mogen doen. 
 

groetjes 
Anne Devel 
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Heleen Lanters: vrijwilligster in de landbouw  
 
Hallo allemaal, ik kom uit Utrecht oorspronkelijk. Ik kwam voor het eerst op Widar in november-
december 2013. Ik werk hier zeer graag. Ik vind het leuk dat iedereen hier doet wat hij/zij kàn. 
Iedereen neemt deel in ‘het maken/iets doen’ voor de gemeenschap. Ze zijn allen zo open, 
vriendelijk en gastvrij.  
Ondertussen ben ik hier 6 keer langere periodes geweest sinds 2013. Wanneer ik hier niet op Widar 
ben, mis ik het contact met de medewerkers en de bewoners. Vooral ook de verhalen die iedereen 
vertelt en de grapjes. ☺ 
De structuur die hier elke dag weer komt en het feit dat we steeds in de weer zijn, is heel 
motiverend.  
Het is fijn dat ik hier steeds welkom ben, dat ik hier kan helpen én tegelijkertijd aan mijn persoonlijke 
ontwikkeling ook verder help.  
 
Tot de volgende keer!  

Heleen 
 

Josee Vannuffelen: vrijwilligster in de bakkerij  
 

2015 … een belangrijk jaar! 
 

Na een boeiende loopbaan als verpleegster in psychiatrie, geriatrie en bijzondere jeugdzorg was het 
moment gekomen om wat druk van de ketel te laten. Brugpensioen stond voor mij te pinken, maar ik 
was niet klaar om volledig te stoppen met het geven van zorg. 
Verschillende humane projecten stonden op mijn lijst om te onderzoeken voor vrijwilligerswerk te 
doen. 
Zo kwam “ Opendeur in Widar” op het juiste moment. Het werd een leerrijke namiddag en schreef 
me in om juiste informatie te krijgen. Al vlug kreeg ik antwoord van Denise en spraken we af. Ook 
deze rondleiding overtrof mijn verwachtingen. Haar warme hartelijkheid gaf me een gerust gevoel. 
Hier kon ik mijn passies voor zorg te geven en bakken combineren. 
Op 02.09.2015 startte ik in de bakkerij en werd er ontvangen door een toffe ploeg. De manier van 
begeleiding naar bewoners was zeer mensgericht en dat sprak me aan. Hier moest niemand of niets 
perfect zijn, gewoon goed zijn was ook ok. 
De eerste maanden zocht ik uit wanneer ik een meerwaarde kon bieden. Zo werk ik nu elke 
woensdagnamiddag en dit geeft me zeer veel voldoening. Ik hoop dat ik nog lang een deel mag zijn 
van deze gemeenschap. 

Josee Vannuffelen 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Paul Craninx genietend 
van een heerlijke wafel 
tijdens zijn uitstap met 
vrijwilliger André  
(van den Broeke). 
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DE WERKGEBIEDEN 
 

Melkverwerking 
 

Widar zuivel: je wordt er blij van 
 

 
 
Inderdaad … er is een nieuw gezicht in de kaasmakerij.  We hebben in 2015 afscheid genomen van 
Mike die Widar verlaten heeft. Dus moest ik op zoek naar een vervanger, nu ja het is een vervangster 
geworden. Want Nathalie bood haar hulp aan. Van kaas maken, de kazen coaten tot de afwas van 
het vuil leeggoed. Ze doet het allemaal graag. En ja werken in de kaasmakerij zijn best wel veel 
gevarieerde taken die allemaal met veel zorg moeten gebeuren. Maar vanaf nu kunnen we dus 
samen met vaste waarde Wouter en mezelf instaan voor de productie van de gekende 
zuivelproducten.   
Ook in 2015 blijven we afhankelijk van de melkgiften van onze koeien, zo varieert de hoeveelheid 
melk toch wel aanzienlijk. 

 
Afgelopen jaar hebben we hier en daar enkele kleine aanpassingen gedaan in het productieproces.  
Zo hebben we bij de yoghurt het recept iets aangepast zodat we een goede dikke standyoghurt 
krijgen.  En bij de platte kaas hebben we ervoor gezorgd dat deze vol van smaak geworden is.  Ook de 
kaasproductie is weer in stijgende lijn aan het gaan en de kazen zien er goed uit en zijn vooral ook 
lekker!  
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Als we de verkochte hoeveelheden aan zuivel even in cijfers bekijken kan ik jullie het volgende 
meegeven: 
 

Kazen:    224 stuks geproduceerd 
Jonge kaas:   31 kilogram verkocht 
Jong belegen kaas:  254 kilogram verkocht 
Belegen kaas:   276 kilogram verkocht 
Rauwe melk:   5603 liter verkocht 
Gepasteuriseerde melk: 395 liter verkocht 
Platte kaas:   936 kilogram verkocht 
Yoghurt:   1453 liter verkocht 
 

Verder heeft niet alleen Nathalie voor vernieuwing in de kaasmakerij gezorgd, ook de kaastobbe 
hebben we onder handen moeten nemen. Hier hadden we problemen met de motor die het roer-
/snijmechanisme aandreef.  Onderdelen die voor de sturing zorgen werden al niet meer gemaakt. 
Dus moest er een ander type motor en sturingskast aangekocht worden. We hopen dat onze oude 
maar trouwe kaastobbe weer een nieuw en lang leven heeft gekregen. 
Vorig jaar heb ik ook gesproken over de bouw van een nieuwe kaasmakerij.  Deze krijgt ondertussen 
al vorm.  Hieronder een beeld daarvan. 
We kijken uit naar de afwerking en de verhuis. Ik hou jullie volgende jaar daarvan op de hoogte. 
 

Het melkverwerkingsteam 

  

Ons toekomstig  
“kaaskantoor” ☺ 
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“exclusieve” Melk van Widar  
 

     
 

Zeven redenen om de melk van Widar met recht “exclusief” te mogen noemen:  
 

1. Biologisch-dynamisch = voldoen aan veel strengere normen dan enkel 

biologisch. Zichtbaar gemaakt via het                 -label. 
 

2. Buitenmelk = koeien zoveel mogelijk buiten, winter en zomer. Dat geeft een 

geheel andere samenstelling van de melk omdat licht en lucht een gunstige 

invloed uitoefenen op de melk.  

 

3. Koeien mét horens = kwalitatief andere samenstelling van de eiwitten in de 

melk. Beter verteerbaar. 
 

4. Rauwe melk =  de melk is niet steriel gemaakt, maar een levend product. 

Melkallergie komt minder voor.  
 

5. Eigen melk = op basis van bedrijfseigen  voer. Kruidenrijk grasland, klaver, 

graan uit eigen bedrijf: geven een rijke, volle smaak.  
 

6. Tevreden melk = een open potstal, extra  licht, lucht en ruimte voor elke koe. 

Een tevreden koe geeft “tevreden” melk.  
 

7. Levenskrachtige melk = een bedrijfs- eigen kudde, dicht bij de natuur, weerbaar 

en gezond.  
 

Bovendien verschaffen de koeien werk aan personen met een beperking. Zij vinden 
in het verzorgen van de dieren een levensopgave. Door onze melk te kopen, 
ondersteunt u de opvang van personen met een zorgvraag. 
 

Deze “exclusieve” melk is enkel te koop in onze winkel aan het Lipseinde 43 in 

Merksplas. 
 

Het is alle dagen verkrijgbaar in onze winkel.  

Maar bij grotere aantallen liters toch graag even op voorhand bestellen aub?  
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Winkel & verwerking 
 

De regelmatige toepassing van deze  eenvoudige vaardigheden om te voorzien in wat we in het leven 
nodig hebben, vergroot onafhankelijkheid en vrijheid, terwijl het onze afhankelijkheid van verre 
bedrijven vermindert. Niet alleen ons geld, maar onze kracht vloeit in hun richting als we geen enkele 
van onze dagelijkse behoeften en wensen zelf kunnen voorzien. En die kracht vloeit weer naar ons 
terug, en naar onze gemeenschap, zodra we besluiten er enige verantwoordelijkheid voor te nemen 
onszelf te voeden. Dit is een vroege les geweest van de opkomende beweging om lokale 
voedseleconomieën te herbouwen, een beweging die om succesvol te zijn uiteindelijk afhankelijk is 
van onze bereidheid om meer na te denken over en moeite te doen voor ons eigen eten. 
  

Michael Pollan, Een pleidooi voor echt eten. 
 

WINKEL  
 

 

 Een potje confituur kopen? Er komt veel bij kijken…. 
 

In de winkel komt de arbeid van de hele gemeenschap samen. Wanneer een klant een potje 
confituur koopt, is dat het werk van vele mensen. Van de bewoners en medewerkers in de tuin die 
de bodem verzorgd en gewied hebben en het fruit geplukt hebben wanneer het op zijn mooist was, 
tot de mensen in de verwerking die het fruit gewassen en gesneden hebben en er confituur van 
gemaakt hebben, tot de mensen van het kantoor die de etiketten gemaakt 
hebben en de juiste certificaten aangevraagd hebben. Af en toe springen 
bewoners en medewerkers van de andere werkgebieden in tijdens het 
hoogseizoen. Een heel verhaal achter een boterham met 
aardbeienconfituur! En het is onder meer juist dit verhaal dat de klanten 
aantrekt.  
 
Dezelfde beweging kan je maken voor de andere werkgebieden; de landbouw, de weverij, de 
bakkerij, de melkverwerking. Op die manier zou je bijna de hele Widar-gemeenschap in kaart kunnen 
brengen. De klanten horen daar natuurlijk ook bij! We zien de afgelopen jaren een stijging in de 
verkoop van onze eigen producten. De rauwe melk, het vlees, de vaste broodbestellingen etc. Het is 
fijn elke week dezelfde klanten terug te zien. Zij slaan graag een babbeltje, leren sommige bewoners 

een beetje beter kennen en blijven graag op de hoogte van het reilen en 
zeilen op Widar. Zij proeven enthousiast van de nieuwe Widar-kaas of een 
nieuw soort koek. Verder krijgen we ook nieuwe klanten over de vloer; zij 
hebben de knabbelstokken geproefd bij de Klapekster of komen af op het 
bord dat aan de straat staat.  

 
De producten van de weverij zijn erg in trek. Wanneer de winkel nieuwe handdoeken krijgt, moet je 
er snel bij zijn om er nog eentje te kunnen kopen! Het is fijn te bedenken dat vele mensen thuis 
afdrogen met een mooie Widar-handdoek. Ook de kaarsen gingen dit jaar heel snel.  
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Op deze manier zien de bewoners hoe hun arbeid bijdraagt tot kwaliteitsvolle, lekkere en/of mooie 
producten. De klanten leren dan weer de gezichten kennen achter hun brood of handdoek. Stefaan 
vertelt vol trots aan de klant hoe hij de handdoeken geweven heeft, en Gerry laat de klant weten dat 
hij ’s morgens het brood heeft helpen bakken. Zo is de cirkel weer rond.  
 

DE VERWERKING 
 
1580 potjes confituur 
1509 potten diksap 
242 potten appelmoes 
5,63 kilo gedroogde kruiden 
 
Dit maakte de verwerking in 2015, naast de vele potjes mayonaise, chutney, zoetzuur, pesto, 
smeerseltjes, zuurkool en ander lekkers. Ondertussen is het februari 2016 en zijn we de laatste 
emmers fruit van 2015 aan het verwerken.  
Het confituur- en diksaprek is aardig gevuld en er komt nog bij! Vorig jaar in de lente zaten we een 
tijdje zonder diksap, en dus maakten we ijsthee voor de pauze. Maar dat zal dit jaar niet gebeuren! 
Ook confituur lijken we in overvloed te hebben, maar het is natuurlijk afwachten wat de oogst van 
2016 ons schenkt. Ook merken we het laatste jaar dat onze klanten onze confituur wel lusten. Bijna 
elke week moeten we de potjes in de winkel aanvullen, vooral de drie gezusters- en 
aardbeienconfituur. Omdat we zo'n grote appeloogst hadden dit jaar, lieten we een deel persen bij 
De Sapmobiel. Zo zijn we zeker dat we het langer kunnen bewaren. Maar het leukste blijft natuurlijk 
om op een mooie herfstdag samen buiten te hakselen en te persen. En dan het geperste sap meteen 
goed te keuren tijdens de pauze! 
 
De laatste pakjes gedroogde kruidenthee gingen deze week de deur uit. In de lente, zomer en herfst 
gingen we met de schaar op pad om brandnetels, heermoes, frambozenblad en andere kruiden te 
knippen. Die droogden we dan in grote bakken. Ook kochten we een klein droogoventje aan en 
begonnen we te experimenteren met het drogen van appeltjes, pepertjes en andere kruiden. Op die 
manier konden we fijne kruiden zoals citroenverbena, oregano en citroenmelisse veel sneller drogen. 
Al die kruiden bewaarden we in grote emmers en tijdens rustigere momenten maalden we die dan 
fijn en bedachten een lekkere combinatie van kruiden. 
 
Op deze manier proberen we de hele gemeenschap een heel jaar te voorzien van ingemaakte 
producten. Op het einde van het jaar biedt een gevulde voorraadkamer veel voldoening. En wanneer 
de bewoners er dan van smullen natuurlijk nog veel meer! 
 

het winkel-verwerkingsteam 
Ilse, Kim en Diny 

 
 
 

Ook voor sommige evenementen/marktjes doen we al eens de catering:  
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Tuin 
 

Op een regenachtige dag zijn wij na de sappauze met de 
tuinploeg bij elkaar gaan zitten om terug te blikken op 2015. 
Wat bracht ons 2015? 
 

In januari hebben we oorwormenpotjes gemaakt om in onze 
fruitbomen te hangen. Dit zijn aardewerken bloempotjes 
gevuld met hooi of stro die met een koord aan een tak van een 
boom gehangen worden. Deze potjes geven een schuilplaats 
voor oorwormen. Oorwormen zijn nachtdieren. Ze jagen s' 
nachts op allerlei kleine rupsjes, kevertjes, luizen, ... Het zijn 
echte vleeseters en verorberen heel wat schadelijke insecten. 
 

In maart hebben we nieuw asperges geplant. In 2018 kunnen 
we hier volop van oogsten. Nog even geduld hebben dus.   
 

In mei is Jef Jaeken onze tuinploeg komen versterken. Hij was 
van thuis uit gewoon om in den hof te werken en heeft 
behoorlijk wat kennis van al het tuinwerk en de planten. En 
een vogelkenner is hij ook. Hij heeft in juni de wielewaal horen 
fluiten. Heel fijn om zo iemand erbij te hebben. 

 

Door het zonnige weer konden we in mei en juni veel aardbeien plukken. 
 

In de zomervakantie zijn er kinderen van de boerderijkamp in de tuin komen helpen. 
 

Het was behoorlijk warm deze zomer en soms te warm om te werken. Zo zijn we een keer naar de 
uitkijktoren aan het Bels lijntje geweest en daarna in den Bayerd iets gaan drinken. 
 

In september zijn we met z'n allen op tuinuitstap geweest. We zijn de tuin van Tim Jacobs en de tuin 
van Jack van Wezenbeek gaan bezoeken. Zij hebben de opleiding 'landwijzer' gevolgd (opleiding 
biologische land- en tuinbouw) en hebben op Widar stage gelopen. 
Tim is een CSA-bedrijf begonnen en Jack verkoopt zijn groenten op de markt. Het was fijn om deze 
mensen nog eens te zien op hun eigen bedrijf. Natuurlijk mocht het frietje die dag niet ontbreken. 
 

Diezelfde maand zijn er mensen 
van 'Iedereen beroemd' op 
Widar komen filmen en ze zijn 
ook in onze tuin langs gekomen. 
 

Door de aankoop van een nieuw 
stuk grond, waar nogal wat 
appelbomen op staan, hebben 
we voor het eerst een 
appelplukdag georganiseerd met 
de hele gemeenschap. Deze 
appels werden tot sap geperst 
door een Sapmobiel. 
Een groot gedeelte van dit stuk 
grond zal in de toekomst onze 
nieuwe tuin worden. 
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Over onze oogst mogen we niet klagen. Bonen en noten waren er niet zo veel. En de sla schoot ook 
snel door met dat warme weer. Maar wel veel aardbeien, ajuin, knolselder en kolen. En door het 
zachte najaar hebben we langer kunnen oogsten dan andere jaren. 
 

Ook dit jaar zijn er weer vele mensen komen helpen voor een korte of langere periode. Stagiaires, 
vrijwilligers, woofers, RTH'ers, PAB'ers, vakantiewerkers,... . Aan allen veel dank voor jullie hulp. 
 

Op personeelsvlak is er veel veranderd. 
Izabela Toczko is in oktober drie maanden aangenomen om in de tuin te werken. 
In november hebben we afscheid genomen van Stijn. Stijn werkte voltijds en hij was de man die voor 
continuïteit zorgde in de tuin. Hij heeft 8 jaar op Widar gewerkt. Wij wensen hem veel succes in zijn 
verdere loopbaan! 
In december is Michaël Bosma gekomen ter vervanging van Stijn. 
In januari is Paul van Meerbergen uit de tuin gegaan om zich meer op huize Idafeld toe te leggen. 
Izabela Toczko gaat hem vervangen. 
De nieuwe tuinmedewerkers zijn nu Michaël, Izabela en Marina. 
Nieuwe mensen, nieuwe uitdagingen…laten we hopen op een vruchtbaar jaar. 
 

De tuinploeg bestaat uit: Elout, Yvonne, Ilse, Nico, Dieter, Bernard, Kelly, Bartho, Leo, Joeri, Jef, Pieter-
Jan, Isabella, Willy, Hilde, Michaël, Izabela, Marina. 
 

Vele groetjes,  
Marina 
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Voorstelling nieuwe tuinmedewerkster Izabela Toczko 
 

Sinds oktober werk ik in de tuin en woon ik op Midgard, het oudste huis van Widar. Eerst werkte ik 
en woonde hier deeltijds, maar snel voelde ik mij thuis. Gerry, Michel, Kelly en andere lieve 
bewoners hebben goed geholpen met mijn verhuis. Widar is mijn thuis geworden voor goed en 
slecht 😊. 
Werken en genieten van samenwerken in de tuin, moet de echte tuinder doen in alle 
weersomstandigheden. Oogsten, groentepakketten voor alle huizen klaar maken, wieden, hout 
stapelen, we vinden toch met onze tuinploeg genoeg te doen ondanks de winter! 
Toch kijk ik uit naar de andere seizoenen op Widar. We hebben nog heel veel dingen om samen te 
doen en veel om te leren. Elke dag is een nieuwe dag met een nieuwe uitdaging.  
Er komt een druk jaar in de tuin, een nieuwe veld van 1,5 ha, groentepakketten voor verkoop, 
paddenstoelenkweek en nog veel meer! 
 

Groetjes Izabela  
 

  
Izabela met Kelly 

 
 
 

Voorstelling nieuwe tuinmedewerker Michael Bosma 
 

Mijn naam is Michaël Bosma 25 jaar ik werk sinds december op Widar. 
Mijn jaarverslag zal daarmee erg kort zijn, dus beperk ik mij dit jaar om mij voor te stellen. 
Ik wordt hier ook wel Hollander genoemd, ik werk in de tuin. Hier begeleid ik met veel plezier de 
bewoners van Widar in hun werk.  
Hiervoor heb ik op twee tuinbouwbedrijven gewerkt en stages gevolgd tijdens mijn opleiding aan de 
Warmonderhof (biologische dynamische landbouw opleiding). Ik ben opgegroeid op Bronlaak dat 
een soortgelijk concept is als Widar. Ik kan al zeggen dat ik erg blij bent hier te werken, het werken in 
de tuin in samenwerking met de zorg geeft mij veel voldoening. 
 

Groetjes Michaël  
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LANDBOUW 
 

Weer een jaartje voorbij in de Landbouw. Naast de normale gang van zaken zijn er een paar dingen 
die het vermelden waard zijn over ons werkgebied. Na een periode van ziekte heeft boer Wim zijn 
ontslag aangevraagd en werd hij vervangen door Jeroen. Die is nu een drietal maanden aan het werk 
in de boerderij van Widar. Verder is de nieuwe koeienstal nog in aanbouw en kijken we vol 
verwachting uit naar het moment dat onze koeien er in kunnen. Dan zal het nog een tijdje wachten 
worden tot we er ook kunnen melken, maar dat zit er ook aan te komen. Naast de nieuwe stal zijn er 
ook nog een heleboel andere ontwikkelingen. Zo is de graanopslag onder de loods afgemaakt en in 
gebruik genomen. We creëren op dit moment ook een paar nieuwe weilandjes voor onze kalveren. 
De ruilverkaveling is ook nog steeds aan de gang en dus is het nog niet gedaan met draden en palen 
verzetten. En tot slot, met enige trots, wordt onze eigenste spelt gebruikt in de bakkerij van Widar. 
Het gaat om de spelt die we het najaar 2014 in Wortel met de hand hebben gezaaid, weet je nog?  
 
Dat was het belangrijkste. Als je meer wil weten, dan kom je maar eens langs op ons erf.  
 
Altijd welkom! 
 

Dag iedereen, 
Ik ben boer Jeroen en ben sinds 1 oktober bij Widar begonnen. 
Mijn eerste werkdag was het net de aardappeloogst. Zo zijn er 
heel veel bewoners van alle werkgebieden komen helpen en heb 
ik dus al veel van hun leren kennen op mijn eerste werkdag. Het 
weekend daarna heb ik al direct alleen moeten melken wat toch 
wel spannend was. Dankzij boer Hans zijn instructies is het 
allemaal goed verlopen. Ik heb op het school Vito in Hoogstraten 
een 7 jaar lange opleiding gevolgd. Van de drie laatste jaren 
kwam er de stage ook bij waarbij ik 2 dagen in de week 
gedurende het schooljaar op een boerderij ging werken.  
Hans en ik zullen samen de boerderij in de goede richting blijven 
sturen en het werkgebied in een plezante werkomgeving 
houden zodat de bewoners het boeren nog plezant zullen blijven 
vinden. En de koeien goed blijven verzorgen… 
 

 
 
 

Steven helpt ’s morgens bij het uitmesten van de koeienstal en als dat klaar 
is geeft hij eten aan de varkens. Hij is namelijk onze varkensman die er voor 
zorgt dat ze het naar hun zin hebben hier. Bij de slacht rijdt hij mee naar 
het slachthuis en nadien helpt hij ook bij het uitbenen, verwerken en 
inpakken van het varkensvlee. En hij zit in het ontvangstcomité van elke 
nieuwe lading varkens. 
 

 
 
 
De traagste, maar wel de hardste werker van de groep, is Leo. Als er 
ergens een boom moet uitgeschupt of een gat gegraven voor een weipaal 
dan vragen we dat aan Leo. Het enige probleem is dat hij niet kan 
stoppen met werken en we hem bij elke pauze moeten gaan zoeken en 
aansporen om naar binnen te gaan.  
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Dieter komt in de namiddag in de Landbouw en houdt er vooral van dat het 
overal netjes is. Hem zie je dan ook vaak opruimen, vegen en de mesthoop 
omhoog scheppen. Verder vindt hij houtzagen leuk en na de pauze is de 
varkens eten geven zijn vaste taak. 
 

 
De specialiteit van Michel is aanmaakhoutjes maken voor de huizen Idafeld 
en Landvidi en dat tot de kist overloopt. Een andere vaste taak in de 
ochtend is het uitmesten van de stalletjes van de varkens en de kalfjes als 
die er zijn. Als je daar iemand hoort fluiten of zingen, dan is het Michel. 
Verder veegt hij graag rondom de stal en is ook altijd bereidt om hout te 
zagen. 
 

 
Stefaan mest ’s morgens samen met Steven de koestal uit en daarbij 
worden al wel eens grappen gemaakt. Een klapke doen tegen de 
koeien hoort er ook bij. Stefaan is ook de verantwoordelijke voor het 
afvalbeheer en daaronder valt het op orde houden van ons 
‘containerparkske’ en het telkens op straat zetten van het afval. 
 
 

Cis werkt graag op zijn eentje. 
Vegen en bladeren bij elkaar 
harken zijn de favoriete 
bezigheden. Verder werkt hij 
ook graag met dieren en dan 
vooral de koeien die hij 
regelmatig mee eten geeft. 
Omdat onze Cis nogal hard 
werkt, moet hij ook af en toe 
een dutje doen, bijvoorbeeld 
tijdens de pauze. 

 

 

Buiten zijn vaste taak, het voederen van de koeien, is Wim een 
manusje-van-alles. Hij helpt graag bij allerhande grote en kleine taken, 
maar het liefst nog iets waar tractorwerk bij komt kijken. Tijdens de 
blijfweekends helpt hij de boeren tijdens het melken ook met 
voederen van de koeien en het uitmesten van de stal. 
 
 

Ook Staf is één van onze         
all-rounders die vanalles kan 
en graag doet. Al gaat het er 
soms wel wat ruw aan toe, in 
de landbouw is graag werken 
belangrijker dan fijn werk.  
 

Om dit zootje ongeregeld een beetje in de hand te houden en 
er voor te zorgen dat de boerderij blijft draaien is er boer 
Hans. Zoveel mogelijk delegeren en niet alles zelf willen 
doen, is zijn grootste uitdaging. 

Groeten van  
iedereen van de landbouw  
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Bakkerij 
 

Alweer een jaar voorbij … Een jaar waarin we rustig verder deinden in ons vaste, bekende ritme, 
maar waarin er ook een paar grote wisselingen van bakkers zijn geweest.  
 
Zo ben ikzelf in juli hier als nieuwe medewerker gestart. Ik werk ruim 13 jaar op Widar en heb al vele 
huizen en werkgebieden mogen ervaren, maar de bakkerij is volledig nieuw voor mij. De vraag of ik 
misschien halftijds in de bakkerij wilde werken, kwam voor mij compleet onverwacht. Maar ik moest 
hier geen seconde over nadenken. Deze nieuwe uitdaging zag ik zeker zitten! De bakkerij is een 
boeiende, centrale werkplek op Widar, maar ook het kunnen leren van een echte stiel vind ik 
geweldig! Bakken en koken was altijd al mijn hobby en nu kan ik er ook mijn beroep van maken.  
 
Het is zo bijzonder om alle dagen samen met 
een vaste club bewoners aan de slag te mogen 
gaan met goeie, kwaliteitsvolle grondstoffen 
om zo tot lekker en vooral gezond 
biodynamisch brood, koek en gebak te komen. 
Ik heb geen vooropleiding als bakker, al wat ik 
tot nu toe geleerd heb, leerde ik in “onze” 
bakkerij en dit is al heel wat! Je begint 
uiteraard wel altijd van een recept. Maar 
brood bakken is ook vooral leren aanvoelen. 
Het is een bijzonder proces dat alle dagen 
weer anders kan zijn, afhankelijk van de 
kwaliteit van de bloem, de 
omgevingstemperatuur en noem maar op…  
Elke keer opnieuw merk ik dat ik weer wat bij 
leer of dat mijn bolletje deeg mooier rond is ☺  
Jullie horen het wel, ik heb mijn plekje 
gevonden!  
 

Nog een bijzondere verandering in onze 
bakkersploeg is het vertrek van onze meestergast 
Bart. Na een carrière van meer dan 25 jaar, was 
hij blijkbaar toe aan iets nieuws. Door zijn jaren 
lange aanwezigheid in de bakkerij kende hij de 
kunst van het bakken, en hij kwam trouw elke 
morgen na ’t ontbijt de oven aanzetten.  Maar de 
laatste jaren ging het allemaal niet meer zo vlot 
bij hem, hij had moeite met bepaalde taakjes en 
moest vooral erg wennen aan de drukte die de 
nieuwe jonge bewoners met zich meebrengen. 
Met spijt in het hart laten we hem gaan, maar we 
gunnen hem uiteraard mooie nieuwe ervaringen!  

 
Door het vertrek van Bart valt er een groot gat in onze ploeg van de voormiddag. Bart kon als de 
beste degen afwegen en opbollen. Het is nu een uitdaging voor ons om op zoek te gaan naar een 
nieuwe kandidaat-bakker en die dan weer alle kneepjes van het vak te leren. 
Naast het vertrek van Bart, is ook Mike uit onze namiddagploeg gegaan. Hij heeft besloten om ergens 
anders te gaan wonen. Ook hem wensen we het allerbeste toe!  
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Gelukkig zijn er niet alleen bewoners weggegaan, maar zijn er ook weer nieuwe bijgekomen. Eerst 
kwam Peter erbij. In het begin werkte hij de hele dag in de bakkerij, nu sinds kort komt hij enkel in de 
namiddag. Peter is altijd heel opgewekt en behulpzaam. Wat je hem ook vraagt, hij zal met plezier 
helpen. En in augustus kwam ook Davy onze ploeg aanvullen. Een jonge, goeie werker. Maar wel 
eentje die flink kan babbelen. Dit brengt aardig wat leven in de brouwerij, maar soms moet onze 
bende wel wat ingetoomd worden.  
 
Wie we ook zeker niet mogen vergeten zijn onze vier extra 
helpers die elk een halve dag per week of 2 weken  komen 
helpen. Op maandag hebben we Jef die elke week opnieuw 
veel appels schilt voor de vlaaien en cakes. Op dinsdag komt 
Sonja helpen met het afwerken van de vlaaien en het 
voorbereiden van de koekjesdegen. Woensdag komt José om 
de koekjes mee te bakken en op donderdag komt Junior 2x 
per maand een hele dag meewerken in het kader van zijn 
stage. Wij zijn deze mensen enorm dankbaar voor de grote 
hulp die we van hen krijgen.  
 

Betreft onze klanten is er dit jaar niet zo veel veranderd. We 
leveren nog steeds in de eerste plaats aan onze eigen Widar-
winkel, maar daarnaast ook nog aan De Liereman, De Barzoen, 
Bioshop De Pimpernel, De Meidoorn, De Wieltjeshoeve en Het 
Wijngaardhof.  
Maar ook restaurant de Farmasie is een grote klant van ons. 
Hiervoor bakken we wekelijks 50 stokbroden en een groot 
aantal desembroden die zij dan serveren bij hun maaltijden. Af 
en toe zetten zij iets speciaal op hun menu, afhankelijk van 
het seizoen waarbij ze dan ook onze hulp vragen. Hiervoor 
experimenteren we dan wel eens met vruchtenbroodjes en 
dergelijke. 

 
Gelukkig hebben we een goed klantenbestand. Want daar waar hard 
gewerkt wordt, gaat ook wel eens iets stuk natuurlijk. En dit zijn meestal 
grote kosten. Zo waren we dit jaar toe aan een nieuw Clima-toestel in onze 
rijskast.  Dit toestel regelt de luchtvochtigheid en de temperatuur tijdens het 
rijsproces van het brood. Een onmisbaar toestel in de bakkerij dus! 
Daarnaast is ook nog flink geïnvesteerd omtrent de voedselveiligheid. Zo zijn 
er overal nieuwe vliegendeuren geplaatst met een schuifsysteem die beter 
afsluiten dan de vorige en er is buiten ook een rek gemaakt uit vliegengaas 
waarin we onze broodkar kunnen rijden zodat het brood buiten kan 
afkoelen, maar toch beschermd is tegen insecten, vogels en dergelijke. 
Doordat het brood buiten kan afkoelen in plaats van in een warme, vochtige 
bakkerij wordt het nog lekkerder!  
 
 
En zo denk ik dat we de grootste veranderingen van het voorbije jaar wel gehad hebben. Er blijkt dan 
toch weer een hele boel gebeurd te zijn. We hopen dat 2016 even geslaagd mag worden! 
 

Nele  
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WEVERIJ 
 
 

     
 
 

In de weverij waren er dit jaar weer heel wat veranderingen. Het overlijden van Frieda op 25 april ’15 
was voor de weverij een heel ingrijpende gebeurtenis. 
Hoewel Frieda niet meer actief weefde, was ze wel nog heel erg aanwezig in het atelier. Breien deed 
ze nog wel en vooral voor ’t poppenatelier was ze nog heel gedreven bezig. 
Frieda was eigenlijk wel het boegbeeld van de weverij. Ze was perfectioniste en heel leergierig. Wat 
ze maakte (en ze kon evengoed weven als borduren en naaien, breien, haken) moest perfect zijn en 
vooral ’t moest zo snel mogelijk af zijn. 
Ze kon heel enthousiast en blij zijn met iets moois dat klaar was. Wij missen Frieda heel erg in ons 
atelier. 
 

Monnikenheide 
We hebben een warm contact met de mensen van het weefatelier van Monnikenheide. Op 17 maart 
brachten wij een bezoek met iedereen van onze weverij en Paul Ooms. Het werd een levendige 
uitwisseling. 
In de herfst brachten zij ons een tegenbezoek en op 6 november zijn we dan bij Wurth in het 
industriepark van Turnhout een mooie tentoonstelling gaan bekijken die door de bewoners van 
Monnikenheide ingericht werd. We zagen er prachtige schilderijen en textiele kunst. 
 

We willen dit jaar graag eens de stagiaires-vrijwilligers  
in de bloemetjes zetten:  
 

Ilse De Backer 
 

Vanaf februari 2015 hadden we Ilse De Backer als stagiaires 
(orthopedagogie) in de weverij en dit tot half januari 2016. 
Ilse is een echte viltster met veel ervaring en veel feeling voor het 
kunstzinnige. Wij allen en vooral Megan, hebben heel veel van haar 
kunnen leren. 
 

Ze werd zo enthousiast en geïnteresseerd in het weven dat ze nu 
samen met Geraldine Bode (medewerkster op Breidablik) op 
donderdagmiddag de cursus weven volgt die hier in de weverij 
gegeven wordt. 
 

Dit jaar is er dan ook heel veel gevilt in het atelier. Vooral Megan, 
maar ook Ilse Sas. 
 

De opendeurdag was een groot succes met demonstraties van 
weven en vilten in het atelier en een goedgevulde verkoopstand 
met al onze producten.  
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Gerda Palmaerts 
 

Vanaf juni 2015 Gerda Palmaerts ons weefteam 
versterken. Ze komt 3 namiddagen per week in het 
kader van RTH (Rechtstreeks toegankelijke hulp). 
In de tijd dat ze hier is, schakelde ze reeds over van 
gewone linnenbinding (zie onze theedoeken) naar een 
meer complex weefsel nl. Honingraat.  
 

Interview met Gerda 
Gerda hoe ben je eigenlijk in de weverij van Widar 
terechtgekomen? 
Denise Schellekens is mij thuis komen opzoeken nadat 
ze een hint kreeg van de ziekenkas, zij leerde mij Widar kennen. 
Ik zocht al heel lang zinvolle bezigheid en wilde tevens graag terug onder de mensen komen. 
 

Hoe bevalt het werk in de weverij? 
Ik vind het echt fijn en leer graag nieuwe dingen bij. Ik heb vroeger altijd graag handwerk gedaan en 
ben blij dit terug op te kunnen nemen en mij tegelijkertijd nuttig te kunnen maken.  
 

Wat betekent Widar in je sociale leven? 
Heel veel ! Ik kijk er echt naar uit, omdat ik voel dat ik nu terug iets beteken door bij te dragen aan de 
productie van mooie geweven spullen. 
Ik leef hier echt van op en heb heel veel voldoening van het creatief werken met mooie kleuren en 
materialen. 
 

 
 

Karin Grobet 
 

is een vrouw uit het Antwerpse die vanaf mei ’15 1 keer per week een 
halve dag als vrijwilligster komt helpen in het poppenatelier. 
Maar toen er deze zomer nood 
was in de verwerking, hielp ze 
daar evengoed met 
enthousiasme. 
Karin is heel creatief en verrast 
ons telkens weer met haar 
mooie gebreide creaties en 
seizoensfiguren.  
 

 
 
 

 

Jan François 
 

Jaarlijks krijgen we vele mooie vachten ruwe wol geschonken door Jan François. Hij woont in de 
kuststreek en heeft een grote kudde schapen met verschillende rassen. Deze wol geeft ons het 
basismateriaal om een heel jaar te kunnen vilten, zij wordt ook gebruikt als vulmateriaal voor onze 
poppen. Ook alle hoofdjes van de seizoentafelfiguren en knuffelpopjes worden hiervan gevilt.  
Wassen, pluizen en kaarden van de wol zijn dan ook vaste onderdelen van de vele dagdagelijkse 
activiteiten van ons atelier.  
Met plezier vilten wij voor hem een echte herdershoed met de wol van zijn eigen schapen.   
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In juli was er verschillende weken een kinderkamp op de boerderij op Landvidi. Elke 
donderdagnamiddag kwamen er van daaruit 6 kinderen in de weverij om te leren vilten. Ze werden 
begeleid door Margriet Govaerts, Halewijn Huybrechts en door ons en dit gaf een levendige en 
vrolijke drukte in de weverij.  
Telkens gingen ze fier en voldaan naar huis met een zelfgemaakte ketting of gevilt schilderijtje.  
 
We hadden ook een groot zomerproject:  
Met verschillende mensen is er een groot 
wandkleed gevilt. Eerst werden er heel 
veel lapjes (50!) gevilt met allerlei 
motieven en in allerlei natuurtinten. 
Daarna werden ze gerangschikt en 
bevestigd op een groot ecru ondervilt van 
150 x 180cm.  
 

Het is een prachtig wandkleed geworden 
dat nu in de blauwe zaal van Breidablik 
hangt.  
 

Megan mag terecht fier zijn op haar werk!  
 
 
 

Nog andere veranderingen:  
 

Vanaf september is Andres veranderd van werkgebied. Hij heeft de weverij verlaten om in de winkel 
te gaan werken.  

Hilde komt nu ook elke namiddag weven. Zij is de 
enige die weeft op een getouw met trappers.  
 
Stefan is van 3 keer weverij overgegaan naar 5 
namiddagen en één ochtend weven en is daarmee 
het meest aanwezig in de weverij. Hij weeft steeds 
beter en regelmatiger en voelt zich hier goed thuis.  
 
Daisy komt met de fiets vanuit Ekkehart. Zij is bij 
ons op maandag- en dinsdagnamiddag en is hier 
graag. Het weven gaat heel goed – zij weeft vooral 
theedoeken.  

 
Nathalie komt ook 2 namiddagen. Na een onzeker begin gaat het nu heel goed. Ze heeft een heel 
regelmatige aanslag.  
 
Yvonne is er bij vanaf november tot Pasen. Van Pasen tot november 
valt ze uit omdat ze dan buiten werkt met de tuinploeg.  
 
Tijdens het herstel van zijn oog was Pieterjan van september tot Kerst 
bij ons in de weverij. Dit was soms wel spannen, maar ook heel 
levendig.  
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Uitstappen van de weverij:  
 

 12 maart: jaarlijks bezoek van juf Rit met de kinderen van de 3e klas in de weverij, waar ze 
door Griet ingewijd worden in het vilten.  
 

 Op 2 april waren we in de school van Lier voor een mooie euritmievoorstelling waar ook 
Rutha aan deelnam 

 

 30 april gingen we in het kader van de week van het WAK de tentoonstelling bekijken van de 
werken van de cursisten van het Cultureel Centrum in Baarle Hertog + daarna nog iets gaan 
drinken natuurlijk  

 

 11 juni gingen we op een warme zomerse dag zomaar een ijsje eten bij “Vanele” in 
Merksplas. Dat smaakte!  

 

 17 juni naar Theater Stap in Turnhout geweest voor de voorstelling “Weg” waarin ook 
Bernard van Landvidi meedeed 

 

 18 juni verbroederingsfeest in’t Zwart Goor naar jaarlijkse traditie met curryworst, feest en 
dans 

 

 24 juli wandeling naar Zondereigen waar we iets dronken in’t Schuttershof. Dit was een 
traktatie van Tim uit Zondereigen van wie we twee hangmatten gerepareerd hebben.  

 

 21 oktober Creaopdracht met Ilse De Backer in het kader van haar opleiding orthopedagogie, 
met àlle bewoners van de weverij. Cadeaupapier stempelen met zelfgemaakte aardappel-
stempels.  

 

 6 november: tentoonstelling van Monnikenheide bij Würth in Turnhout  
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Kantoor 
 

 
Ons huidig kantoor aan Lipseinde 43. 

 
 

Wat gebeurde er allemaal in 2015 op kantoor? 
 

NATHALIE, die midden 2014 halftijds in de boekhouding kwam werken, werkte zich vlot verder in.  
Zij concentreerde zich in eerste instantie op de boekhoudkundige taken binnen Widar Fonds. 
Maar ze verdiept zich nu ook in Widar vzw omdat Hilde een belangrijk besluit nam.  

Vanaf oktober 2016 zal HILDE namelijk haar werkende carrière afsluiten en zich gaan richten op 
andere dingen…Nathalie neemt dan de taken van Hilde over.  
 

JOLIEN, die een aantal jaar geleden als stagiair bij ons kwam werken, is ondertussen een vaste waarde 
op de maandagochtend. In het kader van RTH komt ze wekelijks naar het kantoor waar ze trouw en 
plichtsbewust haar werk doet. Het is bijzonder om te merken dat ze hier echt op haar plek zit.  
Maandag is ook de enige dag waarop we een koffiepauze houden. We gingen al een keertje op 
Landvidi en Midgard koffiedrinken. Leuk om zo eens even van het dagelijks leven binnen Widar te 
proeven. 
 

In 2015 gaf Denise aan ons, de kantoormedewerkers, de rondleiding die ze normaal aan 
buitenstaanders geeft. Bijzonder interessant om alles eens zó te horen en te zien. 
 

LOUISE had een groot werk te verzetten in de aanloop naar het omschakelen naar een nieuw 
facturatieprogramma. Maar het einde is nu werkelijk in zicht. Vanaf maart zullen we dit programma 
gaan gebruiken om de facturen voor de klanten van Widar Fonds op te maken. 
 

De kunde van NICKY (zoals bijvoorbeeld het opmaken van dit jaarverslag) werd door veel 
medewerkers opgemerkt. De vraag naar het ontwerpen van folders, flyers, … over RTH, over 
boerderijkamp, voor onze opendeurdag en noem maar op, kwam allemaal bij haar terecht. 
 

Voor INGE, op het vlak van bewonersadministratie, en voor ISABELLE, op het vlak van personeel en 
subsidies, wogen de administratieve gevolgen van de omschakeling van tehuis niet werkenden naar 
FAM het meeste door.   
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Van tehuis niet werkenden naar FAM? 
 

De overstap naar FAM is een maatregel om de overgang naar de persoonsgebonden financiering 
(PVF) soepeler te laten verlopen. PVF is het concept voor de toekomst waarbij de financiering vanuit 
de cliënt en niet vanuit de voorziening vertrekt.  
Een belangrijk verschil met tehuis niet werkenden ligt in het registreren van de aanwezigheden van 
onze bewoners: er wordt niet meer in aan-en afwezigheidsdagen geredeneerd, maar in 
dagondersteuning en in woonondersteuning.  Dagondersteuning is overdag, woonondersteuning is 
overnachting. Iemand die op zondagavond binnenkomt en op vrijdagavond naar huis gaat, krijgt op 
zondagavond woonondersteuning, van maandag tot donderdag dag- en woonondersteuning en op 
vrijdag dagondersteuning.  
Dit zorgde voor een andere berekeningswijze van de facturen, een berekeningswijze die ook bij PVF 
bewaard zal blijven. Deze berekening bracht onrust en vragen teweeg bij de ouders en bijgevolg dus 
ook bij de administratie. We namen hierover contact op met het VAPH en zij bevestigden dat onze 
werkwijze en redenering correct was. 
 
 

Wat brengt de toekomst? 
 

Wat de toekomst verder brengt, is onzeker. De transitie naar PVF zal in 2016 een belangrijke rol 
spelen.  
Ook het vertrek van Hilde in oktober komt eraan… we gaan dan een fijne collega moeten missen. 
Met 3 medewerkers die beneden zitten en 3 medewerkers boven, barst het kantoor bijna uit zijn 
voegen. Er is geen ontvangstruimte voor bezoekers, geen plekje om een vertrouwelijk gesprek te 
voeren of om rustig een kantoorvergadering te houden. We zijn dan ook blij met de eerste stappen 
die worden gezet voor een nieuw kantoor op Lipseinde 32.  
Voor ons kan dit niet snel genoeg gaan ☺ 
 

ISABELLE 

Ons toekomstig kantoor aan Lipseinde 32.  
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Verpleging 
 
 
Na 8 jaartjes elders gewerkt te hebben ben ik weer terug op 
Widar aangekomen.  
 
Sinds 1 juli ben ik halftijds aan het werk als verpleegster. Het 
was even zoeken in het begin om weer een overzicht te 
krijgen van alles, maar stilletjes krijg ik er weer vorm in. 
Omdat ik twee halftijdse jobs combineerde tot het einde van 
het jaar, was het wel een beetje hollen van de ene plek naar 
de andere. 
 
Een aantal zaken zijn veranderd sinds mijn vertrek in 2007:  
 

✓ Zo is er de samenwerking met het praktijkhuis in Baarle-Hertog: zij werken via een forfaitair 
systeem: dit betekent dat de patiënten zich kunnen inschrijven bij de artsenpraktijk: voor alle 
bezoeken aan een huisarts van het praktijkhuis moet er niets meer betaald worden (ook geen 
remgeld), zij beheren het globaal medisch dossier en maken ook de voorschriften voor de 
medicatie van de bewoners. Dit betekent wel dat je bij een niet-dringend bezoek aan een andere 
huisarts geen tussenkomst van het ziekenfonds krijgt. Als je toch eens dringend naar een andere 
huisarts moet (weekend, vakantie, …), kan je het betalingsbewijs aan ons of rechtstreeks aan het 
praktijkhuis bezorgen. Ze bekijken dan of het effectief om een dringend bezoek ging en betalen 
zo nodig de kosten die normaal door het ziekenfonds worden terugbetaald terug. Men is niet 
verplicht om in te stappen in dit systeem: betalen per visite kan ook. Wel moeten er dan 
afspraken gemaakt worden over wie voor de medicatie zorgt enz… 
 

✓ Onze vaste tandarts uit Merksplas is intussen gepensioneerd. Er was moeilijk een andere 
tandarts in de buurt te vinden die nog ruimte had voor 45 nieuwe patiënten. Gelukkig is er 
onlangs een nieuwe tandarts gestart op 2 kilometers van Widar. Hij kon er nog een groep 
bijnemen en intussen zijn er al verschillende bewoners bij hem geweest. De praktijk heet Wun 
Tandheelkunde. Ze nemen ruim de tijd voor onze bewoners en er kan ook steeds een babbeltje 
bij… Zij zijn niet geconventioneerd. Dit betekent dat zij zich niet dienen te houden aan de 
prijsafspraken met de ziekenfondsen. Hij is dus wat duurder dan een geconventioneerde 
tandarts, maar hij zoekt wel mee om de kosten niet te hoog te laten oplopen. Uiteraard kan ieder 
voor zich kiezen voor een andere tandarts. 

 

✓ Er is nu ook een deftige verpleegruimte en therapieruimte met bad ingericht, hopelijk vind ik ook 
nog tijd om zeker het bad wat meer te gebruiken… 

 

✓ Het bewonersaantal is opgelopen van 40 naar 50… 

 
Omdat ik vanaf januari 2016 voltijds aan het werk ben, zijn er nog enkele taken bij gekomen: als 
sociaal verpleegkundige ben ik ook goed thuis in het sociale landschap in Vlaanderen en België.  
 
Daarom zal ik ook een stuk maatschappelijk werk op mij nemen. 
 
Ik zie het weer helemaal zitten! 
 

Groetjes,  
Martine 
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GIMLE 
 

GIMLÉ = NOODHULP PROJECT 
 

Op Widar is veel mogelijk. Niet alleen zorg voor bewoners en de natuur, maar sinds december ook 
voor vluchtelingenkinderen. Het project wordt zo positief ervaren dat we er nog een tijdje mee 
doorgaan. Op vrijwillige basis halen Denise, Jasper, Veerle en Maria  woensdagnamiddag een 12 tal 
vluchtelingen op en doen leuke activiteiten op Widar.  
De kinderen staan aan het centrum in Turnhout al te springen om mee te gaan, maar iedere keer 
moeten we weer kindjes teleurstellen; dan mogen ze de volgende keer mee. In het centrum vertellen 
ze rond dat ze naar de “zoo” gaan, want we brengen altijd een bezoekje aan de koeien, varkens en 
kippen op de boerderij. Daarna  bakken we iets lekkers (en eten dat dan op);  we spelen, schilderen 
en nog veel meer.  
In het begin kwamen de ouders mee, die hadden daar ook veel deugd van, maar nu durven ze hun 
kinderen al alleen laten gaan. Ook Jamel komt mee om te vertalen, en Zaynab die al wat ouder is en 
een beperking heeft.  
We hebben fijne contacten en veel plezier. Omdat we wel wat kosten hebben en geen subsidie 
ontvangen kunnen we best  wat sponsoring gebruiken. 
 

GIMLÉ betekent een mooie nieuwe wereld, zoals het in de Edda beschreven staat: 
 

IK ZIE EEN ZAAL 
GIMLÉ NOEMT ZE 

EEN TEGEN HET VUUR BESCHERMDE PLAATS 
SCHONER DAN DE ZON 

VERGULD EN SCHITTEREND 
MET GOUDEN DAKPANNEN 

DAAR ZAL EEN DUCHTIGE KRIJGERSSCHAAR WONEN 
DE HELPERS VAN DE NIEUWE TIJD 

EEUWIG GENIETEN ZIJ VAN HUN LEVENSVREUGDE. 
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Boerderijkamp 
 

Een verslag van de kampbegeleiders 
 

Samen met Vibo de Brem/de Ring organiseerde Widar 
vzw de hele maand juli, met steun van de provincie 
Antwerpen en binnen het kader van Rechtstreeks 
Toegankelijke Hulp, een boerderijkamp voor kinderen 
met een mentale en/of fysieke beperking van 7 tot en 
met 13 jaar. Dit kamp werd georganiseerd en begeleid 
door de kampleiders Halewijn en Margriet.  
 

Het boerderijkamp vond plaats op de boerderij van 
Widar. Tussen 8.30u en 9.00u werden de kinderen 
ontvangen op de boerderij . Elke ochtend werd de 
dagplanning overlopen aan de hand van 
pictogrammen. 
 

In de voormiddag werkten we steeds op de boerderij. 
Zo gaven we de koeien eten en konden we zien hoe ze 
gemolken werden, brachten de koeien naar de wei, 
maakten de varkensstallen proper, gaven de kalfjes 
drinken, gingen eitjes rapen, speelden met de varkens 
of met het konijn enz.  
De eerste week van het kamp hebben we zelfs een kalfje geboren zien worden! Een onvergetelijke 
gebeurtenis die het kamp nóg leuker maakte. In de namiddag stond er telkens een andere activiteit 
op het programma.  
 

Op maandagnamiddag bleven we op de boerderij om 
de boeren nog meer te helpen. We gingen dan 
bijvoorbeeld naar de loods om stro te verzamelen voor 
de koeien, hielpen koeien verplaatsen van wei, enz.  
 

Op dinsdagnamiddag gingen we naar de bakkerij om 
broodjes te bakken. De ene keer waren dat lekkere 
pistoletjes, de andere keer sandwiches. We mochten 
deze dan versieren met allerlei lekkers zoals noten, 
rozijnen, chocolade, enz. Natuurlijk mochten we al dat 
lekkers mee naar huis nemen, een aangename 
verrassing voor de ouder(s).  

 

Op woensdagnamiddag gingen we in de tuin helpen. Zo mochten we er een keer aardbeien plukken, 
zonnebloemen zaaien, besjes plukken, appels rapen, komkommers snijden, enz. Er stond ook een 
grote, oude boom met een schommel aan! Een fijne afwisseling tussen het werken door. Ook 
verstoppertje spelen was erg fijn om te doen daar in de tuin. We hadden dan veel plaats om ons te 
verstoppen!  
 

Op donderdagnamiddag gingen we naar de weverij waar we iets mochten vilten. Armbandjes, 
kettingen of een schilderijtje van vilt. Ook deze, zelfgemaakte kunstwerken mochten de kinderen 
mee naar huis nemen.  

Op vrijdagnamiddag hielden we elke week een weekafsluiting met de kinderen. We gingen dan 

wandelen naar Bootjesven (te Wortel), aten een ijsje bij ijsboerderij ‘Vaneleke’ en speelden daarna in 

de speeltuin die bij het ijssalon hoorde.  
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Hoewel we tijdens het kamp wat regen moesten 
trotseren, genoten we voornamelijk van zeer goed 
weer met warme zonnestralen. Er werd heel wat 
gelachen, hard gewerkt en gespeeld. Zowel de 
kinderen als de kampbegeleiders hebben erg 
genoten van het boerderijkamp! Week om week 
kwamen er nieuwe kinderen naar het kamp. Maar 
soms bleven kinderen ook twee weken. Er heerste 
telkens weer een fijne sfeer. We hopen dat de 
foto’s bij dit verslag de sfeer van het kamp ook 
een beetje uitstralen.  
 
 
Meer informatie over het boerderijkamp en foto’s ervan kan u terugvinden op onze Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/groups/664482643684821/  
 
In totaal realiseerden we 113 dagen opvang tijdens de 19 dagen dat het kamp georganiseerd werd 
(21 juli en in het weekend was de opvang gesloten.) Dit geeft een gemiddelde bezetting van 5,94 
kinderen per dag. 
 
Door de opvang via het boerderijkamp geven we zeker een antwoord op een vraag van de ouders en 
kinderen met een zorgvraag. We rekenen erop dat de mond op mond reclame voor het kamp via de 
ouders en kinderen volgend jaar nog meer deelnemers zal aanspreken. 
 
Volgend jaar willen we de opvang nog aanvullen met een vakantieweek met overnachting in ons 
vakantiehuis te Spa in de Ardennen.  

 
 

  

 
 

.  

  
 
 

 
 
 

  

https://www.facebook.com/groups/664482643684821/
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Bijscholing van onze medewerkers 
 

Regelmatig wordt aan de medewerkers op Widar de kans geboden om zich bij te scholen op een of 
andere vlak. Dit kan verschillende vormen aannemen. Soms is er een cursusaanbod dat heel 
themagericht is, bv. hoe omgaan met agressie, hoe handelen bij grensoverschrijdend gedrag, maar 
ook het halen van een tractorrijbewijs of een snoeicursus volgen enz…. 
 
Naar de toekomst toe is het ook belangrijk dat medewerkers zich verdiepen in de antroposofische 
impuls die aan de grondslag ligt van Widar.  
 
Dit jaar organiseren we een verdiepingscursus. Het thema is “Je kunt er ook anders naar kijken …”  
Een derde van de medewerkers hebben zich geëngageerd om deze cursus te volgen, om de 14 dagen 
op woensdagavond van 20u tot 21u15 in de zaal naast de bakkerij. Thema’s die aan bod komen zijn: 
het antroposofische mensbeeld, biografie, karma en reïncarnatie, de zintuigen, constitutiebeelden, 
biologisch-dynamisch land- en tuinbouw, voeding, antroposofische geneeskunde.  
 
Centraal staat het thema: ontwikkeling. In de heilpedagogische cursus, de voordrachtcyclus die aan 
de basis ligt van de heilpedagogie en de sociaaltherapie, drukte Rudolf Steiner het uit met de 
woorden: “Het ik van de mens is altijd gezond.”. 
 
Het bewustzijn van deze gedachten verdiepen, is voorwaarde om op een respectvolle en 
empathische manier volwassen mensen - die bijzondere zorg nodig hebben – te begeleiden. Op deze 
manier bouwen we aan een woon- en werkgemeenschap op Widar, waar we van én aan elkaar leren. 
Zo is het mogelijk om in de toekomst aan nieuwe zorgvragen een antwoord te bieden.  
 
 

 
Wat zal er hiervan worden?   
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uit de oude doos 
 

Altijd leuk om eens iets te laten zien dat al jaren geleden is.  
Wat dachten jullie van deze beginfoto’s? De opstart van Widar én enkele huizen….pure nostalgie…. 
 

Huis Landvidi: 1987 en nu  
 

  
 

Huis Breidablik: 1991 en nu  
 

 
 

Huis Midgard: 1982 en nu 
 

 

          
 

Bakkerij: 1986 en nu  
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Enkele cijfers 
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Herhaalde oproep:  
 

Widar is op zoek naar een directeur 
 
 

Onze directeur gaat met pensioen.  
Om die reden zijn wij nu op zoek naar een opvolger die aan 
dit project sturing en leiding wil geven. 
 
Wij nodigen iedereen, die belangstelling en vaardigheden 
heeft voor deze functie, uit om contact met ons op te nemen.  
 
 
CONTACT  
 

jan.borghs@widar.be  
014/63 92 70  
www.widar.be  
 
  

mailto:jan.borghs@widar.be
http://www.widar.be/
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Widar VZW 
Lipseinde 43 

2330 Merksplas 
  

Tel: 014/ 63 92 71 
Fax: 014/ 63 92 99 

  
e-mail: info@widar.be 

website: www.widar.be 
  

Schenkrekening: 230-0227101-44 
Fiscale aftrekbaarheid vanaf 40 € 

Openingstijden Widar-winkel: 
 

maandag van 14u – 17u30      maandagvoormiddag GESLOTEN! 
dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9u – 12u en  

van 14u – 17u30 
 

Vers brood vanaf 14u !  

Café den Bayerd (Wortel Kolonie): 
 

Openingsuren van het zomercafé:   Openingsuren van het wintercafé: 
= van 15 juni tot 15 september    = van 16 september tot 14 juni 
   op woensdag t.e.m. vrijdag         op zondag van 10.30 tot 17.30 uur 
                       van 14.30 tot 17.30 uur 
   op zondag van 10.30 tot 17.30 uur 
 
Op andere dagen staat de zaal ter beschikking voor (familie)feesten en andere activiteiten.  

 

Open deur:  zondag 22 mei 
13.00—18.00 uur 

  

Dorpsgemeenschap WIDAR 
Lipseinde 43, 2330 Merksplas 


