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VOORWOORD 
 

Beste lezer, beste vrienden van Widar, 
 
Blij en fier bieden wij aan u dit jaar weer een mooi verslag van de werking van Dorpsgemeenschap 
Widar.  
 
Op het titelblad ziet u hoe - langzaam maar zeker - de contouren ontstaan van huize Yggdalir in 
Wortel Kolonie. Al onze reserves en al onze overschotskracht gaat nu naar de bouw van dit zevende 
huis van Widar. In zekere zin vormt dit het sluitstuk van de ontwikkeling van Widar als 
Dorpsgemeenschap. Want, op het moment dat dit huis bewoond zal zijn, beginnen we aan de 
renovatie van het eerste huis, huize Midgard … De cirkel is dan rond.  
 
Onze 50 bewoners en onze 60 medewerkers vertellen u in dit jaarverslag hun wel en wee, hun 
ambities en hun verlangens. Wat goed gelukt is, wat misschien nog beter moet ontwikkeld worden. 
Zo wordt u mee getuige van het verloop van de mensenlevens die zich hier in grote verbondenheid 
met elkaar afspelen. 
 
De werkgebieden worden steeds professioneler. Met arbeidsvreugde en grote ijver wordt er gezorgd 
voor mooie en gezonde producten. Zowel voor eigen gebruik als om mensen van buiten Widar te 
plezieren. Onze winkel wordt jaar na jaar een intensievere draaischijf voor het verdelen van alles wat 
er in de werkplaatsen aan producten gemaakt wordt. Het is onze poort naar buiten. Alsmaar meer 
mensen vinden hun weg naar onze winkel.  
 
Kinderen met een zorgvraag … we zien ze steeds meer in Dorpsgemeenschap Widar. In de zomer bij 
het boerderijkamp, in de loop van het jaar als ze even afstand willen nemen van schooldruk of thuis. 
Iedereen in Widar geniet van hun levensvreugde, hun nieuwsgierigheid en speelsheid.  
 
En het kantoor, dat tracht de veelheid van activiteiten in Widar in goede banen te leiden. Een goede 
administratie geeft vorm aan de bruisende levenskracht van het ondernemen.  
 
Ja, “ondernemen”, dat is een juist woord voor alles wat er hier gebeurt. In de huizen, werkplaatsen, 
bouw, administratie en ontwikkeling van vaardigheden: overal wordt er met vreugde “ondernomen” 
in Dorpsgemeenschap Widar… 
 
Deze zin in ondernemen, die kunt u lezen in dit jaarverslag over 2016. Veel plezier. 
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DE HUIZEN 
 
 

Skirne 
 
 

Het afgelopen jaar is voor 
huis Skirne een redelijk 
rustig jaar geweest, we 
worden ook allemaal een 
beetje ouder: de 
inwonenden zijn 64, 63, 
62, 61, 60, 54, 52, 46, 41 
jaar en de jongste is al 33 
jaar geworden. Dat is een 
gemiddelde van 53 jaar!! 
 
Wij allen houden van 
structuur, rust en 
regelmaat, niet alleen voor 
diegenen die een dagje 
ouder worden, maar ook 
diegenen, die onrust en 
onzekerheid niet goed 
kunnen verdragen.  
 
De bewonersgroep is 
hetzelfde gebleven, hier is 
geen verandering te 
melden. 
 
 

Bij het personeel is er wel een wissel geweest: Ilse heeft in mei, per direct, ontslag moeten nemen 
wegens familiale omstandigheden. Dit was heel spijtig voor het team en het huis, want Ilse was al 
goed ingeburgerd in alle wetenswaardigheden van de bewoners en de werkinhoud…wij missen haar 
enthousiasme en werklust zeker! 
Gelukkig werd zij snel vervangen door Stéphanie, een stagiaire van Midgard, die haar school aan het 
afronden was en heel graag hier op Widar wilde komen werken...voor haar een mooie gelegenheid. 
Zij zal zichzelf later voorstellen. 
 

Verder hebben we weer een reeks stagiaires zien komen en gaan: Sandra, Nomi, Fran, Nienke, 
Stefanie, Dagmar en Olivier. Zij hebben zich allen ingezet in onze dagelijkse werkzaamheden en voor 
korte tijd een band kunnen aangaan met de bewoners, het team en de werking binnen Widar. De 
opgedane ervaring nemen zij mee naar de volgende stappen in hun leven. 
 

Dan mogen we de vrijwilligers niet vergeten, die af en toe zorgen voor een uitstapje op maat met één 
van onze bewoners: André en May en Willy: een namiddag gaan fietsen, naar de rommelmarkt, 
ergens wat gaan eten…ook het vervoer naar activiteiten buiten Widar helpen zij trouw mee 
ondersteunen.  
 
Doorheen het jaar zijn er telkens momenten, die oplichten, en dat begon op 3 februari, want Willy 
werd toen 60 jaar: reden tot een feest voor de hele gemeenschap. Iedereen kwam een koffietje 
drinken en een stukje taart eten. Willy genoot van al die aandacht voor hem alleen.  

  Huis SKIRNE 
  Boven v.l.n.r.:  Jan, Willy, Bart, Stéphanie, Ria, Hannelore, Joke 
  Onder v.l.n.r.: François, Isabella, Yvonne, Jef, Nancy, Hilde 
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Die week mochten wij met ons huis en team een grote pannenkoek gaan eten in het 
pannenkoekenhuis in Baarle. Voor zijn verjaardag mocht hij naar Brussel, naar het Atomium, om in 
de bovenste bol wat te gaan drinken. En toen het mooi weer werd, mocht hij samen met zijn vriendin 
Els, een tochtje maken in de cabrio van Gie. Ik was hun chauffeur en we zijn tijdens de toer ergens 
een ijsje gaan eten. 
 

In maart kwamen Hedwich en Paul ons melden, dat zij ouders zouden worden, en wij in oktober ons 
8e kleinkind mochten verwachten. Dit kwam niet onverwacht, maar toch was iedereen blij verrast!! 
 

In mei gaan we een gemeenschappelijke uitstap doen naar Eersel, een dorp niet ver over de grens in 
Nederland. Daar bezoeken we het heemmuseum en een groepje doet een mooie natuurwandeling. 
Het was onze traditionele 1 mei-uitstap, maar met een beperkte groep, want de dag viel in een vrij 
weekend. 
 
We krijgen ook de mogelijkheid om een try-out te doen van een ‘poppenwandeling’ doorheen het 
centrum van Turnhout. Tijdens die wandeling werd door een vertelster de geschiedenis van de stad 
verteld en door de poppen in beeld gebracht.  
 
In juni zijn we, als verjaardagscadeau voor en van iedereen van ons huis, op uitstap naar de Beekse 
Bergen geweest. Het was een mooie dag en we hebben alle drie de safari-mogelijkheden gedaan: per 
auto, boot en wandelen. Jammer genoeg was Isabella niet goed geluimd, dus er was altijd iemand 
alleen met haar op pad.  
 
Op het St. Jansfeest, ons midzomerfeest, hebben we gezamenlijk afscheid genomen van Marjet, met 
een poppenspel op de boerenkar. Fantastisch om Marjet op die wagen te zien zitten tussen al die 
bloemen en al die mooie kleurtjes, waar zij zo van houdt. We gaan haar moederlijke gesprekjes en 
warme belangstelling enorm missen!!! 
 
Begin juli gaan wij met ons huis weer de jaarlijkse onderhoudswerken verrichten in en rond ons 
vakantiehuis de Fagne Marron: een grote poetsronde in huis, alle hagen knippen, snoeien, gras 
rijden, enz. We genieten tevens van de mooie omgeving en we gaan gewoonlijk ook onze Roos in 
Luxemburg bezoeken. Ook dit jaar kropen we in haar kersenboom, die zwaar hing van overrijpe, 
dikke, rode, zoete kersen…zalig!  
Dit jaar géén wandeling met de varkens Truffel en Frederik, maar we genoten van hun gespartel in 
hun modderbad in de wei. We hebben een gezamenlijke wiedronde over hun paardenwei gemaakt 
om het onkruid St. Jacobskruid uit te trekken en te verwijderen, want die zijn schadelijk voor de 
paarden.  
Daarna werd de dag afgesloten met een heerlijke barbecue 
midden in de wei, met prachtig zicht op de bergen rondom. De 
bewoners kijken echt uit naar deze dag want zij hebben allen, 
behalve Jef, een verbinding met Roos van haar kindertijd af.  
 
Ja, en in oktober werd Florian geboren, ons 8e kleinkind. Hier 
werd natuurlijk ook met veel verwachting naar uitgekeken, 
telkens wanneer Hedwich op bezoek kwam en haar omvang 
toenam. 
 

Enkele weken later gaan we met ons allen welkom heten en 
beschuit met muisjes eten in het knusse huisje van dit jong 
gezinnetje. Voor veel bewoners niet evident om in zulk een sfeer 
te komen: ze worden er stil van…behalve Isabella, want die ziet 
overal lekkers te eten en dat is haar sterkste prikkel. 
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In oktober krijgen wij hier een jonge logé van 20 jaar op bezoek. Ze gaat nog naar school in Turnhout. 
Ze neemt dus niet echt deel aan ons dagelijks leven. Het is een noodopvang voor 14 dagen. Ze brengt 
wel wat drukte met zich mee, maar ook vrolijkheid en lust tot spelletjes spelen. Voor Nancy heel 
gezellig, die geniet van de sfeer en samen zijn ze bezig met kraaltjes en strijkparels en memory te 
spelen...heel gezellig.  
 

Ja, en in november beginnen weer de oefeningen voor de adventstuin en de jaarlijkse toneelspelen, 
Sint Maarten, voorbereiding voor pakjesavond... Dit zijn herkenbare lichtpunten voor veel bewoners, 
het werk buiten vermindert, de avonden vallen vroeger in en dan zijn er de jaarfeesten, die hier 
traditiegetrouw sterk gevierd worden: in huis en in de gemeenschap. 
 

Verder zijn er in december weer mooie concerten bezocht hier in Zondereigen. Ook kregen wij een 
prachtig concert van Edwin Van Vinckenroye in onze blauwe zaal, met veel klank van 
snaarinstrumenten en zang, heel mooi, bijna magisch. Het is een jonge kunstenaar die afkomstig is 
uit een muzikale familie en die een alternatieve muziekopleiding heeft genoten. Ieder van ons was 
onder de indruk. 
 

Ja, zo zijn we doorheen het jaar 2016 getrokken. Er gebeurde natuurlijk nog veel en veel meer. Zo zijn 
er vorig jaar twee periodes van 3 weken geweest dat Ria uit ons team kaarsen heeft getrokken van 
zuivere bijenwas. Hierover vertelt zij zelf verderop. 
 

Ikzelf heb het afgelopen jaar voor een bijenvolk gezorgd, die in augustus 2015 in een lege kast in 
onze achtertuin is gezet. Ik heb enkele bijeenkomsten gevolgd van de landelijke cursus biologisch-
dynamisch imkeren. En wat een wondere wereld is dat, die bijenwereld. Fantastisch! 
Ze hebben de eerste en tweede winter overleefd. Nu moet ik zorgen, dat ze blijven overleven door 
bijenvriendelijke planten en bloemen te planten, ze geen stress te bezorgen en goed waar te nemen 
of ze hier gedijen. Het is zeker niet om honing te oogsten, ik wil ze zo min mogelijk storen. De honing 
dient in de eerste plaats voor hun eigen voeding in de wintertijd. 
Het is een vredevol volk, er is nog niemand gestoken geweest. Naast de kast staat een stoel, waarin 
ik vaak even ga zitten kijken naar hun activiteiten…soms neem ik de bewoners mee om te laten zien 
hoeveel stuifmeel er binnengevlogen wordt. Ook voor hen is het een wereld, die ze nog niet kennen. 
 

De bewoners van ons huis laten we ook nog aan het woord.  
Zij willen graag hun steentje bijdragen. 

- JOKE -  
 

FRANCOIS:  
Ik ga veel op reis: Ik ben in Nunspeet geweest en in Maldegem en in 
Hoogeloon. Alledrie de reizen zijn via Cerevam en we doen altijd leuke 
uitstappen. Ik neem er altijd aan deel, omdat ik de reizen plezierig vind.  
Ik poets en kook in Idafeld. Ook de keukenpoets deed ik op Landvidi. In de 
namiddag werk ik nog in de weverij. Daar ga ik wol pluizen en uit elkaar 
trekken. Dan leg ik dat op een hoopje en dat wordt in poppen gestoken, voor 
opvulling.  
 

ISABELLA:  
Voelt zich goed hier in huis, maar is tevens nog heel bepalend voor de sfeer 
in de groep. Zij heeft een advocaat uit de buurt tot bewindvoering gekregen. 
Haar 2 zussen komen soms op bezoek en zelfs zijn ze haar eens komen halen 
om samen in het zwembad van het Giels Bos te gaan zwemmen. Dit vond ze 
heerlijk. Isabella geniet van het element water. Voor haar verjaardag heeft ze 
een groot zwembad gekregen om hier op het terras te zetten. De hele zomer 
heeft die hier gestaan.  



 

Dorpsgemeenschap Widar  Jaarverslag 2016 

 
 

- 4 - 

 
WILLY:  

Willy werd dit jaar 60. Reden voor een groot feest voor heel de 
gemeenschap. Iedereen kon een koffietje komen drinken met iets lekkers 
erbij. Voor alle verjaardagen gingen we met heel Skirne op uitstap naar de 
Beekse Bergen. Willy kon hier genieten van een heuse safaritocht. Ook 
mocht hij meerijden met een echt cabrio.  
Ook mocht hij dit jaar op uitstap naar Brussel, waar hij in de hoogste bol iets 
mocht drinken. Willy geniet elke keer weer met volle tuigen van zijn 
uitstapjes en hoopt dat er nog vele komen.  

 

BART:  
Bart gaf dit jaar voor zijn verjaardag een fuif voor het hele gemeenschap. Er 
was een bar gemaakt zoals Bart ze graag had en samen maakten we een 
muzieklijst met echte feestnummers.  
Bart heeft dit jaar niet meegespeeld met de toneelspelen, dit vond hij heel 
jammer. Graag zou hij volgend jaar duivel spelen in het paradijsspel, om te 
zorgen dat Eva de appel niet krijgt.  
Bart kreeg ook de kans om naar een optreden te gaan van een echte stand 
up-comedian. Bart heeft goed kunnen lachen met de grappen van Philippe 
Geubels.  
 

NANCY:  
Ik ben afgelopen jaar lid geworden van de KVG: met andere bewoners mag ik 
af en toe naar een fuif of gaan bowlen in een bowling en het sinterklaasfeest 
heb ik ook gedaan in Lichtaart. Dat is heel leuk. Ik mag de komende tijd ook 
djembé leren spelen in Turnhout. Dat vind ik leuk. 
In de zomervakantie ben ik weer, voor de zoveelste keer, naar Texel 
geweest: ik ben daar heel graag. Ik werk daar ook in de weverij en ik maak 
mooie dingen. Ik logeer altijd in huis Brendaan, dat is ook heel leuk. We zijn 
ook naar de zee en Ecomare geweest: ik hou heel veel van zeehondjes, ik 
vind ze lief en schattig!! 

 

HILDE: 
Hilde is een gelukkige dame. Zij werkt niet meer in de tuin, wel in huis 
Breidablik in het huishouden. En in de namiddagen werkt zij in de weverij, 
daar weeft zij op een groot getouw. 
Ik ben in de zomervakantie enkele keren met May en Willy, de vrijwilligers, 
gaan fietsen, dat doe ik heel graag. Dan gaan we ook ergens wat drinken. 
Ik ben meegegaan naar de Ardennen met het kamp van de kinderen, in de 
Fagne Marron. Ik hielp daar met de afwas, met eten maken en poetsen. Ik 
vond dat héél leuk. Ik voel mij goed op mijn kamertje en hier in huis wil ik 
nog graag blijven. 

 

YVON: 
Ik ben in een snoezelbad geweest in het Giels Bos, op mijn verjaardag. Ik heb 
minder nood aan privacy, maar meer nood om te snoezelen, omdat ik dan 
minder problemen heb. Ik ben naar Ekkehart geweest om te logeren en dat 
was plezant. Den Bayerd en de Klapekster daar in de buurt vind ik heel 
plezant. Ik heb cadeautjes gekregen: kleurboeken en mandalaboekjes in een 
zakje met een mooi prinsesje op. Op de valreep heb ik de mooiste cadeautjes 
gehad. Ik ben van plan om armen te steunen, mensen te trakteren, als ik op 
uitstap kan. Ik heb geluk gehad in 2016, want 2016 is een geluksgetal.  
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Stéphanie voorstellen: 

Schooljaar 2015-2016 liep ik stage op Widar. Ik heb weken de tijd gehad 
om de bewoners en de werking op Widar beter te leren kennen. Ik was 
dan ook heel blij toen ik het geweldige nieuws kreeg. Ik mocht per direct 
beginnen werken op Widar. Mijn schooljaar had ik nog niet afgerond dus 
de eerste maand liep ik nog stage en verhuisde ik van het huis Midgard 
naar Skirne. Op het einde van het schooljaar studeerde ik af en was er 
voor de bewoners eindelijk duidelijkheid, ik was medewerker en geen 
stagiaire meer. Nu kan ik elke dag samen met de bewoners zorgen voor 
een lekkere maaltijd en een proper huis. En leuke uitstapjes af en toe 
mogen daar zeker niet ontbreken! 
 
 

 
Jef vertelt graag kort over zijn reis naar ScandinaviË  
 

Er is een Steinerdorp, genaamd ‘Ytterjärna’ … Ik vond het heel mooi 
met zijn organische gebouwen vnl. in hout en met veel blauwe en roze 
kleuren.  Het deed me aan Widar denken. In de winkel bewonderden 
we kleurrijk glaswerk en speelgoed.  Omdat wij ’s namiddags op 
bezoek bij Arthur zouden gaan (de oudste zoon van Jan en Joke), 
kochten wij een kleinigheid voor Gerda, Alva en Marijke, de kinderen 
van Arthur. Daarna reden we door naar Arthur Borghs: we vonden wel 
hun huis, maar niemand was zg. thuis…  Na een half uurtje gingen we 
eens kijken in het huis en … de 2 meisjes zaten voor TV.   
 

Ze zeiden dat hun ouders ergens buiten waren.  
Wij vonden ze nergens, maar veronderstelden dat 
ze even een dutje aan het doen waren boven in 
hun huisje ofwel dat ze in het kotje van Jan 
vertoefden. Na nog een half uurtje daagden ze op.  
 

Terwijl Äsa, de vrouw van Arthur, de 200 geiten 
aan het melken was, deden wij een lange, 
aangename babbel met Arthur. De drie mannen 
(ik, Pol en Luc) luisterden. (Bij Luc was het meer 
vragen stellen dan luisteren). Twee keer per dag 
komen de geiten één voor één in de stal. Terwijl 
ze iets lekkers in hun voederbak krijgen, worden 
ze in serie gemolken. 
 

Arthur liet ons het mobiele kippenhok zien, dat 
beveiligd was tegen vossen en wolven. Toen 
stelde ik de belangrijkste vraag: “Waar staat het 
slaapkeetje van Jan Borghs?” Arthur zei: “Daar, 
dat blauw kot aan de bosrand!” En wij maar 
lachen!  
     

Hopelijk wordt 2017 een even mooi jaar!  
 

Jef Jaeken   
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MIDGARD 
 

 
 
 
 
 
 
 
In dit verslagje hebben we Gerry aan het woord gelaten: hij heeft zulk een goed geheugen dat hij alle 
belangrijke gebeurtenissen van het voorbije jaar zó weer kan opzeggen …  
 
In januari is Michaël bij ons komen inwonen op Midgard en kregen we ook een nieuwe stagiaire, 
Mirthe.  
 
Februari bracht ons goed nieuws: Hedwich vertelde ons dat ze een kindje krijgt! Met Palmpasen dit 
jaar was het dan ook de eerste keer dat de gronden van Frankenberg (Lipseinde 32) mee gezegend 
zijn. Gerry is in februari ook op stap geweest met de tekenschool naar Rotterdam.  
 
Met maart was het voorzichtig zijn met vooral een stormachtige Pasen.  
 
In april hebben we veel wandelingen gemaakt en Izabela werkte meestal zondags in ons huis.  
 
In mei was het onze opendeurdag. De nieuwe stal op Landvidi is goed in werking, Stéphanie – de 
stagiaire van Midgard – is vast aangenomen als medewerkster voor het huis Skirne.  
En op 1 mei zijn we met een kleine groep op een leuke uitstap geweest.  
 
Juni zou ons afscheid doen nemen van Marjet: zij ging met pensioen op de dag van Sint-Jan. Het was 
een mooie dag vol zon, lekker eten en heerlijke ijsjes die Marjet trakteerde.  

Huis MIDGARD van 2016 
v.l.n.r.:  Dorien met haar dochtertje aan de hand, Denise, Michel, Flor met daarvoor Dominica, 
naast Flor Els, Pieter-Jan, Katrien en ook Veerle met haar zoontje. 
Achter op de foto zie je Marjet en Gerry nog komen piepen. 
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Het EK met de Rode Duivels was leuk want België-Ierland zijn we met z’n allen gaan kijken in Den 
Bayerd.  
Anouk en ook Katrien kwamen wonen en werken als vrijwilligsters.  
 
In juli is er veel buiten gewerkt, hebben we een hittegolf gehad en heerlijk veel buiten kunnen eten. 
 
Augustus was een leuke maand met een daguitstap naar Dordrecht met het hele huis Midgard. Dit 
was eigenlijk een cadeau voor Marjet haar pensioen. We hebben daar Villa Augustus bezocht en een 
mooie tea-time gedaan.  
We namen afscheid van Priscilla die hier in huis werkte.  

Lidewey kwam als vakantiewerker op Midgard. En Jules werd 60, dat was weer feest!  
 
Katrien kwam in september wonen en werken in ons huis.  Lieve ging zo naar een ander huis of 
werkgebied, ze kreeg toen een ‘vlinderfunctie’. Izabela zou verhuizen van Midgard naar Landvidi en 
Alexander kwam bij ons stage doen.  
Denise sprong af en toe ook in om ons te helpen.  
 
In oktober zouden Vicky en Eddy een weekje op proef komen wonen in ons huis. Iris kwam als 
vrijwilligster werken en we zijn met heel het huis een weekendje naar Fagne Marron geweest.  
Hedwich werd mama van een zoontje Florian.  
 
November stond in teken van baby: we zijn op bezoek geweest bij Hedwich en Florian!  
 
Om het jaar af te sluiten in december namen we afscheid van Katrien en namen we ook afscheid van 
Patricia, de bakster.  
Michael ging voltijds naar de tuin en Griet kwam met de kerstvakantie ons helpen in huis.  
 
Wie weet wat brengt 2017 voor ons ….  
 

Groetjes  
van  

iedereen van Midgard!  
 

 

 
Het uitzicht vanuit Midgard op een mooie februari-ochtend.  
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BREIDABLIK 
 

 
 
 
 
 

 
 

Lieve vrienden, familie  
 

Fijne herinneringen hebben we aan alle activiteiten, verjaardagen, jaarfeesten en dagelijkse 
bezigheden die 2016 met zich meebracht. Met de agenda van het voorbijgaande jaar fris ik mijn 
geheugen op en verzamel in no-time een waslijst aan activiteiten en hoogtepunten. Voor mij, Sytske, 
was het jaar in zijn geheel een hoogtepunt te noemen.  
 

Inmiddels woon ik al een jaar met veel plezier op Widar, samen met de bewoners voel ik me volledig 
thuis. Eén van de hoogtepunten was de verjaardagsuitstap naar Dordrecht. We wandelden door de 
binnenstad en dronken koffie op een terras. Vervolgens brachten we een bezoek aan Villa Augustus, 
een hotel met restaurant midden in een moestuin. De groenten die we in de moestuin zagen, vonden 
we niet veel later op ons bord. Na een heerlijke lunch brachten we onder andere een bezoek aan de 
jongere zus van Geraldine. We konden even snuffelen in haar parfumwinkeltje en dronken nog een 
drankje op een terras. We hebben genoten!  
 

De vakantie in Fagne Marron staat ook zonder twijfel in de top drie hoogtepunten. Met een 
gemiddelde temperatuur van 30 graden was verkoeling zoeken een noodzaak. Gelukkig vonden we 
een beekje waar we konden afkoelen en ontspannen. Voor Dieter was de ontspanning even flink 
verstoord. Onze Dieter zat tussen de stenen in het beekje, op z’n gemakske … plots een gil.          
Dieter werd gebeten door een kikker. Ja kikkers, die kunnen gemeen bijten … of toch niet dan?   
  

Huis BREIDABLIK van 2016 
v.l.n.r.:  Bartho, Dieter, Stefan, Marc, Marielle, Ils, Peter, Sytske, Martine, Jokke, Geraldine.  
En vooraan zie je Chrisje en Paul.  
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Voor v.l.n.r.: Paul en Chris met beertje Gerry 
Achter v.l.n.r.: Systke en Pieter-Jan  

Jokke geniet van de heerlijke buitenlucht in  
de Fagne Marron samen met medewerkster Geraldine 
… 

 
Bartho heeft dit jaar opnieuw een hele bucketlist samengesteld en in zijn agenda houdt hij alles 
keurig bij. Op nummer één stond natuurlijk Snuffelland. Het afgelopen jaar heeft Bartho zijn nummer 
één al aantal keer kunnen afvinken samen met Katrien van Midgard!  
 
Peter werd dit jaar 40 jaar en dat wilde hij met heel Breidablik vieren op zijn gepaste manier. Hij 
nodigde iedereen uit in de frituur van Beerse en trakteerde ons op een frietje! Dit jaar kreeg hij 
nieuwe meubels voor zijn kamer die hij samen met Emma en Geraldine mocht uitzoeken in Gierle. 
Slapen doet Peter - steevast met de gordijnen open - als een roosje.  
 
Als het aan Marc had gelegen, zaten we nu met z’n allen in Spanje. Dat klinkt lang niet slecht hoor ik 
u denken. Nou, de zak van Sinterklaas is weinig comfortabel te noemen. – de zak in zuster! – Marc 
strooide met deze woorden als zwarte piet met pepernoten. Helaas pindakaas manneke… Tijdens 
pakjesavond was het niemand minder dan onze Marc zelf die de veelbesproken zak in moest.  
 
Op Breidablik komt met enkele regelmaat talent aan het licht... Zo weten we inmiddels dat Bartho en 
Peter graag dansen en ze doen dat met overtuiging. En dan ook nog playbacken. Multitaskende 
mannen, amai… 
Stefan is dit jaar ook begonnen met G-dans en ook hij doet dit met veel plezier. Stefan mocht dit jaar 
ook naar een workshop speksteenkappen, waar hij twee dagen geconcentreerd te werk ging. Het 
eindresultaat vonden wij verbluffend!  
 
En dan zijn er ook nog Paul en Chris, de heer en dame 
van familie Breidablik. Ja zij houden de jongelui in de 
gaten als de medewerkers niet in de buurt zijn. De 
streken en het onschuldig plagen onderling; Paul kan 
er mee lachen. Chris geeft ze op hun kop! Lichaamstaal 
en mimiek spreken hierbij boekdelen... Leuk weetje; 
Het nieuwste beertje van Chris heeft de naam Gerry 
gekregen, inderdaad, vernoemd naar Gerry van 
Midgard… Paul luistert graag naar klassieke muziek, 
dinsdagavond gaat hij uitgebreid baden en 
tegenwoordig zorgen ook vanuit de badkamer Mozart 
of Bach voor muzikale ontspanning. Zijn mooie blauwe 
ogen en krullende mondhoeken wanneer hij lacht…   
 
Ah wel, Paul blij? iedereen blij.  
Zo ook Jokke … 

 
 
 

 
Groetjes, 

Systke 
voor huis Breidablik 
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IDAFELD 
 

 

2016 is voor de bewoners van Idafeld een jaar 
geweest waar zij afscheid moesten nemen van 
Hans en Andrea. Zij zijn de warme oorden gaan 
opzoeken in Spanje. Hans en Andrea waren graag 
gezien op Idafeld! 
 
In de plaats van Andrea hebben we Nicky en ook 
Adriaan (de nieuwe boer) met open armen 
ontvangen op Idafeld. Zij begeleiden ons elke dag 
samen met Paul, Monique, Diane en Jasper.  
 
Idafeld heeft een zalige week in Fagne Marron 
gehad. We hebben er hard gewerkt, maar ook een 
heerlijke tijd doorgebracht. We vinden het spijtig 
dat Fagne Marron verkocht wordt. Hopelijk kunnen 
we in 2017 nog eens voor de laatste keer naar 
Fagne Marron gegaan. 
 
Ook hebben we Andre een half jaartje op bezoek 
gehad, hij is rond juni naar de Leeuwerick 
vetrokken. In de plaats van Andre heeft Ludo een 
proefweek gemaakt. Na deze proefweek heeft 
Ludo beslist om hier op Idafeld te komen wonen in 
2017.  
 
2016 was voor Idafeld een jaar waar we met z’n allen naar uitkeken, de nieuwe stal werd 
ingehuldigd. Hiervoor hebben we ons best gedaan om het terrein extra proper te maken. De 
burgemeester van Merksplas en andere sprekers hebben de stal feestelijk ingewijd. Voor ons was het 
een extra feest bij de eerste melkbeurt. Idafeld had frieten met heerlijke goulash gemaakt voor heel 
de dorpsgemeenschap. 

 
Een dag later was het opendeur. Dit jaar ging de opendeur op 
het terrein van de Acaciaweg door. Bezoekers konden in onze 
woonkamer een klankschalensessie meedoen met de mama 
van Cis.  
 
In december konden de vele kerstwandelaars een pauze 
nemen vanuit Idafeld aan de gezellige “kerststal”. Hiervoor 
moesten we elke morgen koffie, thee en een vuurtje maken. 
Het was fijn om mensen uit andere dorpen te ontmoeten en 
een praatje mee te maken. 
 
 

Vele groeten van Idafeld!  
 
  Medewerkers Huis IDAFELD: 
Voor v.l.n.r.: Monique, Diane en Paul  
Achter v.l.n.r.: Jasper en Nicky 
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Steven: 
2016 is voor mij een jaar van het WK voetbal, we hebben met z’n allen 
gekeken op groot scherm en zeer goed aangemoedigd. De aanmoediging 
heeft geholpen, ze waren die dag gewonnen! Ik moet zeggen dat ze het heel 
goed hebben gedaan. 
 

Elout:  
Ik ga elke morgen naar de tuin en de bakkerij. 
In 2016 is er voor mij ook nog een plaatsje in  

de landbouw gevonden.  
Ik geniet elke dag om naar het werk te gaan. 

 
 

Nathalie: 
Voor mij is 2016 een jaar geweest dat ik naar de 
Michaelschool kan gaan. Daar moet ik meehelpen bij de kleuters. In de 
voormiddag help ik mee soep maken, in de namiddag knutselen.  
 
 

Wim: 
Ik maak graag uitstappen, ook ben ik dit jaar weer een 

dagje weggeweest. Samen met Sytske zijn we naar Nederland gereden. Daar 
zijn we iets gaan drinken en zijn we naar een boerderij gaan kijken. Ik mocht 

op de tractor zitten. Ook de opening van de nieuwe stal was voor mij een 
spannend moment. Ik had er zo lang naar uitgezien dat de koeien in een 

mooie open stal konden staan.  
 

Nico: 
Ik ga dikwijls kijken naar mijn voetbalploeg Weelde.  
Mijn mama gaat er ook mee naar toe.  
Ik geniet er elke keer van.  
 

Wouter: 
Eind augustus 2016 was ik hier 18 jaar, ik woon  

hier nog steeds graag.  
Samen met Jasper en andere bewoners zijn we  

op 17 oktober (de dag van de armoede) naar  
een fakkeltocht gegaan. Het was een leuke beleving. 

 
Andres: 
Rond het huis hebben ze leidingen gelegd om de nieuwe stal te voorzien van 
elektriciteit, water en internet. Het was leuk om te zien dat er een grote kraan 
stond.  
 

Cis: 
Ik vind het spijtig dat Hans en Andrea vertrokken zijn. 

Dansen en zingen zijn mijn hobby’s.  
Ik zorg er ook voor dat de huizen voorzien worden van verse melk.    

Het WK-voetbal was voor mij ook een leuk moment: 
 ik heb hard gesupporterd.  



 

Dorpsgemeenschap Widar  Jaarverslag 2016 

 
 

- 12 - 

 

LANDVIDI 
 
 

Op Landvidi zijn we met 9 BEWONERS, een vrolijke bende: 
 ’s morgens gemopper, ’s avonds plezier, zo gaat dat! 

 
 

 
 
 
 
Eerst komt onze dame Kelly, die goed haar mannetje staat.  
 
Naast haar haar vriendje Bernard. Hij vertegenwoordigt de 
Widar-bewoners in de gebruikersraad. 
 
 
 
 
 
 

Joeri doet dagelijks aan cultuur (tekenen en 
schrijven) en sport (blokje lopen). Eind 2016 is de 
papa van Joeri gestorven; wij leven allemaal met 
hem mee. Joeri heeft een stukje over zijn papa 
geschreven: 
 

< Papa was een lief mens.  
Ik heb hem altijd graag gehad.  
Hij is nu in de hemel.  
Daar zal ik hem later ook  
ontmoeten en zien. >  

 

 
Paul krijgt dit jaar dagelijkse verzorging van buitenaf, zodat hij fris 
en monter aan zijn dag kan beginnen.  
 
 

 
 
Leo heeft mooie nieuwe orthopedische 
schoenen gekregen. Zo heeft hij geen last meer van zijn benen, knieën en 
voeten en kan hij makkelijker in gang schieten.  
We moeten nog oppassen dat hij ons niet te snel af is. 
 

 
 
 

 
Davy heeft soms moeilijke dagen, maar dan mag hij  in de keuken eten waar 
het wat rustiger is. Daar heeft hij dan heel veel deugd van. Als hij in zijne 
goeie is, kan hij nogal babbelen en lachen en werken. Wat zouden we toch 
zonder hem moeten doen.  
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Ook Jules heeft geen zittend gat. Telkens we onze rug 
draaien is hij alweer met klusjes bezig. Hij verzorgt ook heel 
goed onze kippen. Dan brengt hij de eitjes binnen waar we  
lekkers van kunnen maken. Jules heeft voor zijn verjaardag 
ook twee eenden gekregen. Die zitten gezellig samen bij de 
kippen. 
 
 
 
 

 
 
Dan hebben we nog Staf, de vrolijke plaagstok van Landvidi.  
 
 
 

 
 
En niet te vergeten Stefaan, want die maakt 
ook graag mopjes.  

 
 
 
 
 

 
Zo zijn we met 9 een vrolijke bende! 
 
Niet alleen vrolijk, ook heel gezond! 
Dankzij de overheerlijke, evenwichtige, biologische maaltijden die Dominica en Chrisje iedere dag 
weer voor ons klaarmaken! 
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Ra ra: met hoeveel MEDEWERKERS zijn we op Landvidi?? 
 

Sarah is na de zomervakantie op Midgard gaan werken, zij was zo blij op Widar te kunnen blijven!  
Gil Smets kwam ons team verrijken, terug van lang weggeweest na de geboorte van haar zoontje. 
Hans heeft met Andrea het huis verlaten om in Viva Espania te gaan wonen. Het appartement heeft 
maar kort leeg gestaan, want daar stond Izabela al voor de deur: met wagens vol planten, 3 kippen 
en … nog een poes! 
In januari vertelt Katrien Engelen dat ze een kindje gaat krijgen en nu zit zij thuis kleertjes te breien 
en te naaien in het blauw of in het rose.  
 
Yelle vervangt haar voor een jaartje; goed voor ons om een man in huis te hebben. 
Nog geen maand later weet ook Gil dat er weer een kindje op komst is: haar derde. Gil is twee dagen 
later gestopt en half maart komt Lieve bij ons werken. Lieve heeft een lange tijd gevlinderd; zij kent 
Widar dus heel goed.  
Maar gelukkig hebben we onze Katrien Verpoucke nog die Landvidi en haar bewoners van binnen en 
van buiten kent. Zij gaat geen kindje krijgen, maar is afgelopen zomer getrouwd en verbouwt nu 
samen met Jan haar huis. In de vakanties komen Daan en Warre wel eens met haar mee. 
Maria probeert dit allemaal bij elkaar te houden, maar het kost wat zweetdruppeltjes om dat rooster 
alwéér aan te passen! 
 

DE DIEREN: koeien, varkens, kippen, eenden en … 
 

Ja, twee poezen dus. Ze houden elkaar goed in de gaten, vliegen elkaar af en toe in de haren, delen 
hetzelfde voedselbakje en leren met wat moeite nieuwe gewoontes aan. 
Zij leren wat wij hier allemaal oefenen: verdraagzaamheid, samen delen. 

 

DE BIJZONDERE GEBEURTENISSEN van 2016 ! 
 

In de lente zijn we met heel Landvidi op vakantie geweest. Dat was zo leuk! Alle bewoners waren 
mee, Sarah, Maria, Katrien E. en Katrien V. met haar zoontjes. Zwemmen, een fotozoektocht, 
museumbezoek, frieten eten, naar de dierentuin, ... waren allemaal activiteiten die we toen gedaan 
hebben. We sliepen verdeeld over verschillende huisjes: het was een heus vakantiegevoel.  
Dit was ook de laatste week van Alban, een vrijwilliger. Alban was enkele maanden lang een vrolijke 
noot in huis. Hij kon goed in de bomen klimmen om takken te snoeien, of gewoon om daar wat te 
zitten. Een paar maanden later kwam Thijs. Thijs werkte in Turnhout voor Natuurpunt en hielp ook 
enkele dagen op Widar. Het is voor ons allemaal prettig om stagiaires, Wooffers en vrijwilligers te 
leren kennen. 
 
Maar het hoogtepunt van deze zomer was: de trouw van 
Katrien Verpoucke en haar Jan. Die dag hebben wij Katrien 
heel goed leren kennen: als zij iets wil, gebeurt het gewoon. 
Alle slechte weersvoorspellingen ten spijt hield zij het feest 
in haar achtertuin: stralende zon!  
Alle bewoners en medewerkers van Landvidi waren present 
op dat grootse feest: wat waren we allemaal dankbaar en 
fier!  
 
Heel veel geluk Katrien en Jan! 
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EKKEHART 
 

2016 bracht veel mensen naar Ekkehart: asielzoeksters uit Merksplas, vluchtelingen uit Turnhout, 
stagiaires, vrijwilligers, gedetineerden die vrijwilligerswerk deden in het kader van herstelfonds, 
mensen die een tijdje een plekje nodig hadden, … Al deze mensen lieten ‘iets’ achter en namen 
hopelijk ook iets mee van hun belevingen hier. 
 

We hebben vorig jaar heel wat beleefd samen: 
Nog steeds komen Frans en Jan vrijwillig om de twee weken leuke, nuttige dingen maken in de 
houtbewerking. In 2016 maakten ze o.a. tafels om op de kamers te zetten in Fagne Maron. Tom en 
Doenja waren aandachtige helpers! 
 

 
 

In het voorjaar zijn we een weekje gaan logeren bij vrienden, Merel en Dirk, in Groningen. We zijn 
toen ook een dagje met z’n allen naar Schiermonnikoog gegaan. Eerst een stukje met de auto en 
daarna met de boot. Het was een zonnige dag! We wandelden uren langs het strand en genoten van 
onze picknick. 
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In november logeerden we een week in Fagne Marron. Er waren daar wat klussen te doen, maar we 
hadden nog heel wat tijd om te gaan wandelen. Het was toen uitzonderlijk zacht weer, dus …  
Één dag zijn we verloren gelopen in de uitgestrekte bossen. In plaats van in Fagne Marron kwamen 
we uit in Stoumont. Gelukkig was Dirk in het huis gebleven met Fons en Doenja om te koken en 
konden ze ons met de bus komen ophalen. Want eerlijk gezegd: het was een mooie wandeling, maar 
na vier uur stappen was de fut eruit! 
 

 
 

En wie denkt dat we er alleen maar op uit trokken, heeft het helemaal mis. We hebben vorig jaar 
heel wat werk verzet. Op het veld achter het casino teelden we aardappelen en voederbieten. 
Eindeloos wieden en hakken om dan in het najaar een mooie oogst binnen te halen. 
Gelukkig kregen we hulp van o.a. Tamar, leerkracht in spe. En bij het oogsten stonden de leerlingen 
van de vrije school uit Breda weer paraat. 
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Er werd een start gemaakt aan de verbouwing van het Casino, Den Bayerd.   
 
De gevel werd helemaal gevoegd en geverfd . 
 

 
 
Glenn zorgde ervoor dat er intussen ook nog aan Yggdalir kon verder gewerkt worden.   
 
Ik zou nog veel meer kunnen schrijven , vertellen, foto’s laten zien… 
 
Ben je nieuwsgierig? Kom dan naar onze opendeurdag op zondag 11-06-2017.  
We zullen je graag meer vertellen! 

Erna, namens Ekkehart 
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Eet- en beweegmoment Merksplas 
 

 

Dag iedereen, 
 

De eet-en beweegmomenten zijn steeds gezellige namiddagen.  
Pieter -Jan gaat direct een colalight vragen. Hij accepteerde dat dit hier niet kon en heeft heel rustig 
gegeten. Zelfs tijdens de twee speeches was hij geen stoorzender, maar beaamde soms iets op juiste 
momenten. Nadien vroeg iemand of hij nog terugkomt, zouden het wel tof vinden.  
 

Dominica vond het speculoos-dessertje zo lekker dat ze alle tafels afging om te zien of er niks over 
was. Eerst had ze geen zin om te bewegen, daarna heel enthousiast. Het viel haar tegen dat er niets 
lekkers bij de koffie was. 
 

Voor Paul was het moeilijker dan anders. 
 

François deed enthousiast mee. 
 

Staf sloot zich spontaan bij een groepje aan en deed goed mee. 
 

Proficiat Widar voor de Award en vooral dat jullie deze kans aan de bewoners geven.  
 

Groetjes, 
Anne 

(Devel) 
 

Fakkeltocht voor armoede 
 

Medewerker Jasper en een heel aantal bewoners zijn op 17 oktober (de dag van de armoede) naar 
een fakkeltocht in Turnhout gegaan.  
Het was een leuke, rustige beleving.  
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DE WERKGEBIEDEN 
 

Melkverwerking 
 
Afgelopen jaar heb ik in de kaasmakerij mogen werken met hetzelfde team: Wouter, Nathalie en 
ikzelf. 
We hebben ook één van onze Widar-medewerkers, Lieve, mogen laten proeven van de kaasambacht.  
Zodat Lieve eventueel mezelf kan vervangen tijdens verlof of ziekte.  
Ze doet dit met veel enthousiasme waardoor ook onder haar vleugels lekkere zuivelproducten 
verkocht kunnen worden.   
 

Dank je Lieve voor je inzet! 
 

 
 
Dit jaar is er heel wat melk verwerkt zo een 28.000 liter. Ook merkten we wel dat richting einde 2016 
de melkhoeveelheden wat verminderd zijn.  
 
Maar dit gaf ons, de melkverwerking, dan toch weer de mogelijkheid om met geringere 
hoeveelheden melk te experimenteren naar nieuwe producten. Zoals bv. ricotta gemaakt met de 
kaaswei, verse roomkazen, halloumi, …  
Deze zijn we nog aan het officialiseren voor verkoop.  
 
In het volgend jaarverslag hou ik jullie hiervan op de hoogte! 
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Heel wat kazen hebben we dit jaar kunnen maken. Ook de kruidenkazen zoals fenegriek en komijn 
worden weer gemaakt. We hebben in 2016 voor ongeveer 1200 kilogram aan kaas verkocht. Wat 
resulteert in een productie van 340 kazen. 

 
Dus 340 kazen gemaakt en ook bijna allemaal reeds verkocht met als resultaat dat onze kaaskelder 
nu eind 2016 leeg is wegens deze vlotte verkoop. 
 

 
 
Een lege kaaskelder komt ons dan weer mooi uit om alle kaasrekken eens goed onder handen te 
nemen zoals een nieuw likje verf geven, alle wielen proper gezet, …  
Het is niet meer onze gekende kaaskelder, maar is dit al onze nieuwe kaasrijping die we zeer 
binnenkort in gebruik kunnen nemen. Want sinds de laatste controle van de voedselveiligheid 
hebben we een deadline gekregen tot mei 2017. Wat wil zeggen dat we dan echt in de nieuwe 
kaasmakerij ingetrokken moeten zijn.   
 
Het melkverwerkingsteam staat te popelen om te verhuizen en dus groet ik jullie met zekerheid 
volgend jaar vanuit de nieuwe melkverwerking.  

Bart Verhelst, 
Wouter Piqueur,  
Nathalie Coucke, 

Lieve Verschueren  
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Winkel & verwerking 
 
‘Eten is een agrarische handeling’, schreef Wendell Berry zo schitterend. Hij bedoelde ermee dat we 
niet alleen maar passieve voedselconsumenten zijn, maar tevens medevoortbrengers van de 
systemen die ons voeden. Afhankelijk van hoe we het uitgeven kan het geld dat we aan eten besteden 
gaan naar de ondersteuning van een voedingsmiddelenindustrie die enkel oog heeft voor kwantiteit, 
gemak en ‘waarde’ of naar het voeden van een voedselketen waarin het om waarden draait – 
waarden als kwaliteit en gezondheid. Ja, op die manier boodschappen doen kost meer geld en 
inspanning, maar zodra u die investering niet meer alleen als boodschappen doen gaat zien, maar 
ook als het uitbrengen van een soort stem –een stem voor gezondheid in de allerruimste zin-, dan lijkt 
voedsel niet meer het handigste artikel om op te bezuinigen. 

Michael Pollan 
 

WINKEL  
 

GESCHENKMANDEN MAKEN 
 

Eind november 2016 kregen we de vraag of we voor een bedrijf in Beerse geschenkmanden konden 
maken. We zijn op hun vraag ingegaan. We maakten meer dan 40 pakketten voor de werknemers 
van het bedrijf. We gingen aan de slag met al onze eigen producten. Zo’n groot aantal hadden we 
nog nooit gemaakt dus hier kwam wel wat organisatie bij kijken. De voorbereiding bestond eruit: 
confituur en diksap klaarzetten in de kelder, extra zuivel bestellen bij de kaasmakerij, koekjes 
bestellen bij de bakkerij en deze in zakjes verpakken, een stuk kaas en vlees vacuüm trekken.  Het 
resultaat was een mooie box met diksap, confituur, kaas, vlees, zuivel en koekjes er in. De bewoners 
en wij zelf waren bijzonder trots! 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
  

  V.l.n.r.: Ils Sas, Bernard, Ilse, Gerry, Kim en Marc.  
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KLANTEN AAN HET WOORD 
 

“Vroeger kocht ik jullie brood in de Delhaize, maar nu verkopen ze dat daar niet meer. Dus kom ik 
naar hier. Ik kom hier in de eerste plaats omdat jullie goei gerief hebben. Van de melk maken we 
rijstpap, de knabbelstokken zijn voor mijn kinderen die studeren. Vorig jaar ben ik ook voor het eerst 
naar de opendeurdag gekomen.”  

Els, Vosselaar 
 
“Wij hebben Widar enkele jaren geleden ontdekt toen ik hier stage deed in het kader van mijn 
opleiding natuurvoeding. Wij zijn toen beginnen lezen over rauwe melk en op zoek gegaan naar een 
plek waar we dit in de buurt konden kopen. Eerst kochten we die dan ergens anders, maar we wilden 
eigenlijk toch graag rauwe melk die bio en Demeter was. En zo kwamen we hier terecht. We moeten 
daar een heel eindje voor rijden, maar we vinden het echt super-melk. Het is de moeite waard om 
tot hier te komen en we vinden het ook niet zo duur. We vinden het fijn dat dit een kleine winkel is, 
geen supermarkt, dat we gewoon met jullie kunnen praten. Ook al het handwerk vinden we leuk.” 

Kim en Arnold, Baarle-Nassau 
 
“Een achterbuurman leerde ons Widar kennen en vertelde dat je hier vers brood kon kopen. Dat is 
ondertussen zo’n 15 jaar geleden. We kochten toen ook een groentepakket, dat doen jullie nu helaas 
niet meer. Nu komen we wekelijks voor roggebrood. Jullie hebben het lekkerste brood van de hele 
wereld! En ik vind de formule van Widar geweldig. Ik krijg hier een warm gevoel van; mijn hart gaat 
er van open als ik zie hoe mensen met een beperking hier een totaal ander leven kunnen leiden. Het 
voelt goed. Je hebt hier dan natuurlijk ook nog de speciale Steiner-energie. De mensen zijn heel 
vriendelijk. Ik word hier blij van. Ik ben fan!” 

Rob, Baarle-Hertog 
 
“Ik ben in Zondereigen grootgebracht, dus ik ken Widar eigenlijk van kinds af aan. Maar ik kom hier 
pas sinds 2004. Bio spreekt mij aan; ik koop alles bio. En hier heb je twee vliegen in één klap: bio en 
een sociaal project. Ik vind het brood heel lekker, je vindt nergens anders zo’n goei brood.” 

Christel, Merksplas  
 
“Waarom wij hier komen? Vooral voor het goed biologisch brood. Wij eten al 30 jaar bio. Negen jaar 
geleden zijn wij in Baarle-Nassau komen wonen en via mond-op-mond reclame hoorden we over 
Widar. Wij vinden het hele concept goed: hoe en door wie het gemaakt wordt. Thuis in onze 
moestuin en in de hele tuin gebruiken wij ook geen gif. Het is een manier van leven. Wij hebben hier 
ook al een aantal keer de cursus fruitbomen snoeien gevolgd. Wij komen hier graag! 

Gerry, Baarle-Nassau 
 
“Ik kom hier graag voor het concept. Ik woon in Beerse, maar ik maak graag de omweg naar hier. Ik 
kom vooral voor brood en yoghurt.” 

Klaus, Beerse 
 
“3,5 jaar geleden hebben wij een Pure Kempen-box gewonnen. Het dichtstbijzijnde adres was Widar. 
En zo zijn wij hier beland. Sindsdien komen wij vooral voor de melk. Wij zijn ook al naar de 
opendeurdag gegaan en hebben de rondleiding tijdens de bioweek gevolgd. Het is ook de enige plek 
waar je goeie melk kan kopen. En als je ziet waar die beesten opgroeien, dan zal het wel goed zijn!” 

Joke 
 
“Ik kom hier sinds 1999. Vroeger ging ik het brood halen in de bakkerij. Het bekomt me gewoon heel 
goed. Het is een groot verschil met ander brood. Ik koop altijd zuurdesembrood.” 

André, Weelde 
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“Wij komen hier al een jaar of twaalf. Wij zijn buurtmensen. Wij kunnen jullie stijl van leven heel erg 
appreciëren. Wij houden van biologisch eten. De contacten met de mensen vinden wij heel leuk. En 
jullie zijn altijd heel vriendelijk. Tegen andere mensen zeggen wij altijd dat ze naar Widar moeten 
komen.” 

Riet, Merksplas  
 
“Ik heb Widar leren kennen doordat ik een keer een snoeicursus van Velt gevolgd had. Ik kom hier 
voor het desembrood. Ondertussen kom ik hier al 10 jaar.” 

Meneer Moerman, Wortel 
 
“Ik ken Widar al van zodra het gestart is, dus dat is toch al meer dan 33 jaar. Ook via 11.11.11 ken ik 
Widar want voor de ontbijtactie bestelden we altijd brood. Ik kom vooral voor jullie brood. Ik bak ook 
zelf maar nu de kinderen uit huis zijn is het niet altijd de moeite om zelf te bakken en dan kom ik naar 
hier. We zijn ook al op de opendeurdag geweest.” 

Vrouw uit Baarle-Hertog 
 
“Ik kom voor jullie desembrood. Ik heb graag brood waar veel vezels in zitten. Ik ken jullie via de 
Bioshop. Ik vind het fijn dat mijn bijdrage naar een goed doel gaat.” 

Klant 
 
“Ik kom hier denk ik al 3 jaar. Ik kom vooral voor jullie brood, Widarkaas en de koekjes. Vroeger 
woonden we in Tilburg en toen was het te ver om hier brood te komen kopen. Een paar jaar geleden 
zijn we dichterbij komen wonen en sindsdien komen we regelmatig hier onze boodschappen doen. 
We kiezen bewust voor Widar om de visie en hun achtergrond. We hebben Widar leren kennen via 
mijn man die op de Beukenhof werkt.” 

Francis 
 
“Via onze vrienden steunden we al de stichting Khedeli. We kennen Widar al heel lang. Wij zijn al 40 
jaar verbonden met de antroposofie. We kopen hier het brood en de kaas. We hebben ooit een 
groentepakket gehad, maar toen moest je dat elke week komen ophalen en dat was te belastend 
voor ons. Jullie hebben ook een tijdje losse groenten gehad en dat was makkelijker.” 

Han en Ineke 
 
“Sinds 1982 ben ik met antroposofie bezig. Ik heb in Oud-Heverlee, in Driebergen gewoond. Ik kende 
Widar toen al maar het was te ver om boodschappen te komen doen. Ik heb een verfopleiding 
gevolgd in Dornach. Ik heb op Midgard gesluierd, en ook op vele Steinerscholen. Nu wonen we 
dichter bij Widar en kan ik hier komen voor het lekkere brood. Initiatieven zoals Widar moeten 
blijven bestaan!” 

Henk 
 
“In 1986 zijn we in Baarle-Hertog komen wonen. Vanaf het moment dat de winkel bestond zijn we 
naar hier gekomen. Het is de moeite om tot hier te komen voor het lekkere en gezonde brood. Dat 
vind je bijna niet meer. We kennen Widar via de Antroposofische Vereniging en Monique Engels. Er 
zouden meer van zo’n initiatieven moeten zijn!” 

Fekke 
 
“Omdat je voor een eerlijke prijs een zéér hoogwaardig product krijgt dat met liefde en zorg voor het 
geheel (natuur, mens, dier, kosmos) gemaakt is.” 

Cecile De Doncker 
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SONETT: ‘ÖKOLOGISCH KONSEQUENT’ 
 
Eén van de producenten die we dit jaar graag in de kijker willen zetten is Sonett. Hun motto? 
Middelen voor wassen en reinigen, die het water respecteren als drager van het leven. Sonett 
behoort tot de pioniers op het gebied van milieuvriendelijke was- en reinigingsmiddelen. De 
afgelopen jaren zijn wij op Widar steeds meer overgeschakeld naar Sonett omdat hun 
uitgangspunten beter aansluiten bij de onze.   
 
Wij lezen op de website: 
“De basisimpuls voor de producten van Sonett is de zorg en de verantwoordelijkheid voor het water 
als drager van het leven. Water is het eigenlijke was- en reinigingsmiddel. Door middel van 
gemakkelijk en volledig afbreekbare grondstoffen, zoals zuiver plantaardige zeepsoorten, 
suikertensiden en mineralen als soda en silicaten, ondersteunen wij de reinigende kracht van het 
water en bevorderen tegelijk dat het snel wordt afgevoerd en terugkomt in de kringloop van de 
natuur. Wassen en reinigen is een culturele verworvenheid die nuttig is voor de mens, maar tegelijk 
het water belast. Wassen en reinigen op een opbouwende manier in overeenstemming met de 
natuur – dat beschouwen wij als onze taak. 
 
Een groot deel van het etiketteerwerk wordt in de Camphill-werkplaatsen Lehenhof uitgevoerd. Dit 
geeft Sonett de mogelijkheid heel flexibel in kleine hoeveelheden te produceren, en dat is in verband 
met de vele talen waarin wij etiketten nodig hebben een perfecte oplossing. Voor de Lehenhof-
werkplaatsen levert deze samenwerking zinvolle sociaal-therapeutische werkplaatsen en inkomsten 
voor de mensen die hier werken en verzorgd worden. 
 
Ondernemingskapitaal beschouwen wij niet als een private, maar als een 
gemeenschapsaangelegenheid. Daarom hebben wij de aandelen aan de onderneming Sonett 
overgedragen aan een stichting. De op het algemeen nut gerichte stichting Sonett bevordert 
wateronderzoek, het ontwikkelen van testmethoden als alternatief voor dierproeven, 
Bildekräfteforschung en andere ecologische, culturele of kunstzinnige initiatieven in de geest van de 
antroposofie. Door deze stap is de hele onderneming Sonett tevens volledig bevrijd van de 
mogelijkheid van overerving en verkoop, waardoor een optimale basis is gelegd voor de toekomstige 
opvolging in de onderneming. Deze is nu niet meer afhankelijk van familiebanden of financiële 
draagkracht, maar kan vrij op grond van persoonlijke competentie en de geest van Sonett worden 
gestuurd, in de zin van ons motto.” 
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DE VERWERKING  
 
Als u kookt met voedsel dat nog zo levend is als dit -al dat prachtige en bijna prachtige fruit, blad en 
vruchtvlees-, dan loopt u geen gevaar om het abusievelijk voor een handelsartikel, of een brandstof, 
of een verzameling chemische voedingsstoffen aan te zien. Nee, in de ogen van de kok, de tuinier of 
de boer die het heeft verbouwd, openbaart dit voedsel zich als wat het is: niet alleen maar een ding 
maar een web van relaties tussen heel veel levende wezens, waarvan sommige mens zijn en sommige 
niet, maar die elk afhankelijk zijn van de ander, en alle uiteindelijk in bodem geworteld en door 
zonlicht gevoed zijn. Ik doel nu op de relatie tussen de planten en de bodem, tussen de verbouwer en 
de planten en dieren die hij of zij verzorgt, tussen de kok en de verbouwers die de ingrediënten 
leveren, en tussen de kok en de mensen die weldra zullen aanschuiven om van de maaltijd te 
genieten. Het is een grote gemeenschap om te voeden en door gevoed te worden. De kok in de 
keuken die een maaltijd bereidt van planten en dieren aan het eind van deze kortste aller 
voedselketens heeft heel wat zaken waarom hij zich moet bekommeren, maar ‘gezondheid’ hoort er 
simpelweg niet bij, want die is gegeven. 

Michael Pollan  
 
Michael Pollan weeft hierboven een web van onderlinge afhankelijkheid, en zo is het ook op Widar. 
Een hele gemeenschap engageert zich om diezelfde gemeenschap letterlijk en figuurlijk te voeden. 
Het eindresultaat ligt dáár op ons bord; het is een streling voor ons oog en zodra ook voor onze 
smaakpapillen. 
 

Ook in 2016 deden we ons best om alle fruit en groenten verwerkt te krijgen. Het aanbod is elk jaar 
min of meer hetzelfde, en toch kijken we telkens opnieuw reikhalzend uit naar het plukken van de 
berkenblaadjes, de eerste aardbeien, de eerste rabarber, de eerste rode bessen. De hoeveelheden 
wisselen naargelang het humeur van de weergoden, en dus maken we wat meer potjes van dit en 
wat minder van dat. En daarnaast proberen we elk jaar weer wat nieuws.  
 

Dit jaar vielen de kweepeersnoepjes in de smaak, waarvoor we ons 
droogoventje gebruikten. Ook maakten we begin 2016 zuurkool met de 
laatste kolen van 2015. De kruidenoogst was dit jaar wat minder, wegens 
de vele regen.  
 
De regen deed ook de aardbeien geen deugd, 

en zo komt het dat we eind februari al door onze voorraad zitten. Spijtig, 
want aardbeien- en driegezustersconfituur is de favoriet van velen hier!  
Ook de pruimen lieten het dit jaar afweten.  

 
Wel hadden we zo veel appelen dat we een deel lieten persen door 
de Sapmobiel, zodat we er langer genot van zouden hebben.  
 
Ook veel peertjes, waarvan we een deel 
op siroop zetten. Het is ondertussen 
maart 2017 en onze schabben staan 
nog genoeg vol om even zoet te zijn.  

 
 
Al bij al een goed jaar!  

 
 
  



 

Dorpsgemeenschap Widar  Jaarverslag 2016 

 
 

- 26 - 

 

TERUGBLIKKEN MET DE BEWONERS 
 
Wat deden we buiten de dagdagelijkse werking: 
 

~ Marktjes: Braderij Merksplas - Stadsboerderij Turnhout - Merksplas Smaakt - Wijngaardhof 

~ Beurzen: De Mast - De Brem 

~ Catering voor Paralympics Merksplas en Sporteldag Sinjoren en BD-conferentie 

~ Beslissen of we zouden ingaan op de vraag van een ”Buurderij” 

~ Veel Demeter-zaden verkocht 

~ Zuurkool gemaakt in januari 2016 

~ Mensen ontvangen voor een rondleiding met koffie en lekkere appelvlaai 

~ Hulp gehad in de verwerking van Lidewey en Katrien en Andrea en vele andere… 

~ Veel handdoeken van onze weverij (meer dan 200) verkocht 

~ Nieuwe werkschoenen aangekocht en ook een nieuwe ijskast voor de winkel! 

~ Voorbereiding opening nieuwe stal en opendeurdag 

~ Appels zelf geperst en door persmobiel in Malle 

~ Eindejaarsgeschenk voor medewerkers voor een bedrijf in Beerse: 46 geschenkboxen met 
verschillende producten van onze werkgebieden! 

~ Uitstap gemaakt 

~ Onkruid gewied in kruidentuintje 

~ Zelfs als het regent staan te popelen om met de winkelkar toch de boodschappen weg te 
doen en zuivel op te halen 

 

 
  

onze WIDAR-winkel 
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Tuin 
 

   Panoramafoto februari 2016 bij het snoeien van een perenboom.  
 
 
Het was een jaar van ontmoeten en aanpassen. 
 
Het was voor mij (Michaël) mijn eerste jaar in de tuin van Widar. Dat betekende dat ik veel moest 
leren kennen. Ik werk samen met Marina en Izabela; samen zorgen we voor de tuin en de bewoners.  
 
Het duurde maanden voor ik een goed beeld kreeg van de bewoners en te weten welke taken ze 
graag doen en niet. Het geeft voldoening door samen iets neer te zetten waar je trots op mag zijn. 
 
Hoe is het eerste jaar verlopen?  
Het jaar begon goed. We hadden het plan om groenten pakketten te maken voor externe 
medewerkers. En die dit jaar ook beschikbaar te stellen voor klanten buiten Widar.  
 
Door het natte voorjaar hebben we deze plannen terug moeten schroeven en zullen we dit jaar een 
nieuwe poging doen. 
 
Het weer was dus een spelbreker, veel teelten zijn daardoor mislukt. We hadden geen pastinaken, 
nauwelijks schorseneren, wortelen, pompoenen en aardbeien. We hebben besloten om de 
aardbeien te laten staan en hopen dat ze het dit jaar beter zullen doen. 
 
Ook hadden we veel last van knolvoet in de kolen. Dit is een ziekte die voor onregelmatige 
verdikkingen zorgen bij de wortels van de koolplant. 
Helaas, als het eenmaal in de bodem zit, zal het niet meer verdwijnen omdat de sporen nooit hun 
kiemkracht verliezen. Een methode om het tegen te gaan is een ruime vruchtwisseling van liefst 7 
jaar. En de PH te verhogen door te bekalken. 
 
Maar we hebben ook hele goede oogsten gehad.  
We hadden o.a. veel paprika’s, bladgewassen, bonen, wortelen, tomaten, courgettes en 
komkommers. 
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Foto april 2016 Bernard en Bartho hangen draadjes bij de tomaten. 

 
Ook de fruitbomen hebben het goed gedaan. We hebben met de pluk ook hulp gekregen van een 
klas uit Breda. Een deel is ook geperst voor appelsap die was heerlijk friszoet. 
 

 
Foto augustus 2016 heerlijke tomaten en fruit. 

 
Ook hebben we veel hulp gehad van vrijwilligers, stagiairs en vakantiehulp. Heel erg bedankt aan 
allen! Het is fijn al die betrokkenheid bij de tuin te zien. 
 
Verder kijken we uit naar Frankenberg, de nieuwe tuin die dan zijn omschakeling naar biologische 
grond heeft voltooid. We zullen dan ook volgend jaar daar beginnen. De indeling en het teeltplan is al 
gemaakt. We kijken er naar uit. Dit jaar hopen we op een rijke oogst. 
 

De tuinploeg:  
Elout, Yvonne, Ilse, Nico,  

Dieter, Bernard, Kelly, Bartho,  
Leo, Joeri, Jef, Pieter-Jan, Gerry,  

Isabella, Willy, Ludo, Jules,  
Michaël, Izabela, Marina.  
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LANDBOUW 
 

Het jaar 2016 is voorbij en 2017 ligt om de hoek. Er is heel wat belangrijk gebeurd in het jaar die toch 
wel waard zijn te vermelden. Met het slechte voorjaar dat we hebben gehad, veel regen o.a., zijn 
veel van onze granen mislukt. En we hebben dus al wel wat moeten bij aankopen. Na het slechte 
voorjaar hebben we afscheid moeten nemen van boer Hans, die half september is vertrokken naar 
Spanje en daar een eigen boerderij heeft opgericht. Sinds begin juli is dan ook de nieuwe boer 
Adriaan begonnen na een periode stage te doen bij ons. In april was het gedeelte van de nieuwe 
koeienstal af en hebben we de koeien half april ’s avonds in de nieuwe stal laten slapen. De melkstal 
was toen nog niet af dus om te melken werden ze wel naar de oude stal gebracht. En dan was het 
eindelijk zover dat de hele nieuwe stal is afgemaakt in september. Op 20 september hebben we dan 
de eerste melkbeurt in de nieuwe stal en de langste melkbeurt ooit. Maar we kregen na die lange 
melkbeurt toch wel lekkere frietjes met goulash omdat het de eerste keer was dat er in de nieuwe 
stal gemolken werd. En tot slot nadat de graansilo in 2015 is afgemaakt onder de loods, zijn we 
begonnen aan een nieuwe graansilo boven de nieuwe stal.   
Dit was zoal het belangrijkste van 2016, als je benieuwd bent om de nieuwe stal, koeien en varkens 
te zien, ben je altijd welkom op het erf. De medewerkers en bewoners willen altijd met trots de 
landbouw laten zien aan andere mensen.  
Altijd welkom!  
 
Nu zullen we even de landbouwploeg voorstellen, en wat leuke sfeerfoto’s. 
 
VOORSTELLING NIEUWE LANDBOUWMEDEWERKER ADRIAAN DE BAKKER 
 

Ik ben Adriaan De Bakker en ben hier in februari 2016 stage komen 
lopen vanuit Landwijzer. In juli ben ik op Widar komen wonen en 
werken. Ik woon op Idafeld vlak aan de boerderij. In september zijn 
we in de nieuwe stal beginnen melken en vind dit een hele eer als 
nieuwe boer. Hoewel dat dit de nodige problemen met zich mee 
gebracht heeft, ben ik er van overtuigd dat er oplossingen zullen voor 
komen. Het werk met de bewoners vind ik een hele uitdaging omdat 
ik hier geen ervaring in heb. Toch ben ik blij dat we elke dag samen op 
de boerderij kunnen werken.  
 
 
Steven is onze vaste man om in de 
namiddag de varkens eten te geven en ze 
tam te maken. Hij zorgt ervoor dat ze het 

zeker naar hun zin hebben op de landbouw. Ook helpt hij graag met het 
hout, hout klieven en zagen o.a. Bij elke slacht van de varkens rijdt hij 
mee naar het slachthuis en helpt hij nadien ook met het uitbenen, 
verwerken en het inpakken van het vlees. Als er nieuwe varkens worden 
gehaald kan je wel zeker zijn dat hij die mee gaat halen.  

 
 
Leo is onze traagste, maar wel hardste werker. Als er een 
boom met wortel uit moet geschupt worden, is Leo onze man daarvoor. Maakt niet uit 
hoe moeilijk het is, hij krijgt het gedaan. Ook klieft en zaagt hij graag hout. Het enigste 
probleem dat nog niet veranderd is, is dat we hem nog altijd moeten aansporen om 
naar binnen te gaan met de pauze. 
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Dieter is onze man van properheid. Zo komt die iedere namiddag naar de 
landbouw, waar hij van houdt dat alles proper is. Zo kuist hij de mestplaat op 
en keert het terrein op. Verder vindt hij houtzagen ook leuk.  
 
Als je in de voormiddag iemand hoort fluiten of zingen in de varkensstal is het 
wel Michel. Hij zorgt ervoor dat de varkens -en kalverenstallen proper blijven, 
door ze uit te mesten en terug in te strooien. Verder zorgt hij ervoor dat de 
huizen aanmaakhoutjes hebben. Ook veegt hij graag het terrein proper rond 
de stal en zaagt hij graag hout. 

 
Stefaan zorgt ervoor dat elke ochtend de 
roosters in de nieuwe koeien stal proper zijn. Een klapke met de 
koeien hoort er daar ook bij natuurlijk. Stefaan is ook degene die 
het containerpark proper houdt en er voor zorgt dat het afval op 
straat klaar staat voor de gemeente.  
 
 
Wim is onze vaste man voor het eten geven 
aan de koeien. Hij helpt graag met alle taken 
die er bij een boerderij horen, maar liefst toch 

wel iets met de tractor. Hij zorgt er voor dat de stal ook elke dag is ingestrooid. 
Tijdens de melkweekends kan je erop rekenen dat hij mee de boeren komt 
helpen door het voederen van de koeien en de varkens. 
 

 

Staf is één van onze all-rounders die vanalles kan en 
graag doet. Zo helpt hij ook mee met alles wat rond de 
boerderij draait. Al daagt hij de boeren soms graag uit, 
graag werken is belangrijker dan fijn werken. Het gaat het er vaak toch ruw 
aan toe.  
 
 
Willy  is iemand die met heel veel plezier naar de 
landbouw komt. Zo is zijn vaste taak om eerst tegen 

iedereen een goedendag te gaan zeggen. Willy houdt ervan om hout te zagen 
en te keren, maar zegt ook geen nee tegen een ander taakje. Willy kun je altijd 
met een mopje en glimlach verwachten.  
 

 
Dan als laatste is er nog boer Jeroen. Die hier nu 
sinds oktober 2015 werkt. Samen met boer 
Adriaan zorgt hij ervoor dat niet alles in het 
honderd loopt en dat de boerderij blijft draaien.  
 
 
 
 

 
Kalveren verzetten van wei 
v.l.n.r.: Wim, boer Jeroen,  
Steven, Willy  
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Bakkerij 
 

Weerom een jaar later ... in het ritme, het reilen en zeilen van de bakkerij is er al jaren een grote 
constante . Het is een arbeidzaam ritme waarin de bewoners en wijzelf, constant bezig zijn om naast 
onze producten, aan onszelf te werken, anderen te verrijken en samen te ontwikkelen … 
sociaaltherapie! Een aantal bijzonderheden en veranderingen van dit jaar laten we graag horen. 
 
Bij de bewoners: Bart onze ex-bakkersgast blijft trouw aan zijn taak om ‘s morgens de oven op te 
zetten en even een babbel te doen. Steven nam zijn job over, hij is een deeg-afweger met 
apothekersallures en hij is de geknipte, stoere bakker aan de oven. Hij doet zijn job graag perfect. 
Kelly is een welgekomen nieuwe hulp, ze doet erg mooie dingen met haar handige gouden handen, 
ze is erg leerzaam en brengt een hele fijne sfeer mee. 
 
Ook Jules is nieuw, een goed jaar op Widar en een klein jaar in de bakkerij. Jules brengt zijn goede en 
moeilijke ervaringen vanuit de beschutte werkplaats mee, maar hij is vooral een erg harde werker. 
“Als ze allemaal zo hard moesten werken, zou er veel meer brood zijn." is één van zijn populaire 
uitspraken. Jules is fel in het sociale, maar door het vertrouwen dat hij bij ons opbouwt, komt zijn 
zachte kant steeds meer boven. Davy vertrok naar de weverij, zijn plaats werd door Cis ingenomen. 
Cis is een stille, maar nauwkeurige werker. Hij is een hele goede pistolet-boller, onderhoudt onze 
houten werktafel en speculaas printen is zijn favoriete job. Het is een plezier om hem in ons team te 
hebben, het is afwachten of hij helemaal voor de job bij ons kan kiezen, want eigenlijk ligt het hem 
echt wel goed. 
 
Bernard kwam ook terug, hij is een veelkunner en zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. Al werkt dit 
gevlinder ook wel eens tegen hem en kost het hem dan veel krachten. Ook hij is heel leerzaam en 
heeft de ambacht in zich en is bovenal een fijne, jonge gast met nog veel uitdagingen voor zich. 
 
Als laatste nieuwe kwam Stefan Smets, heel invoelend naar het gebeuren zoekt hij nog naar zijn plek, 
het is bewonderenswaardig hoe hij zich in de job terug inleeft en een juiste verbinding zoekt naar het 
"bakker" zijn en hoe hij groeide in het sociale. 
De kwaliteiten van de andere bewoners zijn even geroemd, deze nieuwe gezichten vormen samen 
met Flor, Andres, Peter, Elout en Mark, die al langer bij ons werken, de huidige goede bakkersploeg. 
Hierin zoeken we voor ieder de juiste uitdaging waar ieder met zijn beperking ten volle mag trachten 
zijn weg te gaan. 
 

  

   Boven v.l.n.r.: bakker Guy, bakker Gert, Andres, Steven, Jules, Peter, Stefan S. en bakkerin Nele 
   Onder v.l.n.r.: Marc, Elout, Florent, Kelly, Bernard en Cis 
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In de productie gaan we zo voluit mogelijk voor lekkere, goede producten van Demeter-kwaliteit. 
Naast alle melen gebruiken we veel appels met Demeter-kwaliteit, BD-rietsuiker... en het is onze 
overtuiging om ons in de toekomst te richten op het fruit en nog meer producten te maken uit de 
eigen werkplekken, uit onze biodynamische tuin en boerderij. We zetten ons waar het lukt, uiteen 
met de biodynamische visie naar aarde, voeding, mens en dier ... wereldbeeld. We trachten door 
studie en vorming deze overtuiging steeds meer mee te nemen. 
 
In ons klantenbestand is er een deugddoende tendens waar te nemen dat steeds meer klanten de 
weg vinden naar onze eigen winkel. Meer dan 50% van onze productie wordt verkocht in onze winkel 
op het Lipseinde. De producten uit onze werkgebieden hebben blijkbaar duidelijk een meerwaarde 
die uniek zijn waardoor mensen onze winkel op zoeken. Verder blijven wel de Bioshop, de 
voedselteams, de Barzoen en de Wieltjeshoeve in Turnhout, de Meidoorn in Kasterlee, de 
Wijngaardhof in Westmalle, de bezoekerscentrums van Natuurpunt , de Liereman in Oud Turnhout, 
Klein Engeland in Turnhout, de Klapekster in Wortel en restaurant de Farmasie in Vosselaar, heel 
bijzondere fijne vaste klanten om mee samen te werken: het zijn vaste waarden en goede externe 
barometers om constant aan onze goede kwaliteit te blijven sleutelen. 
 
Naast ons team van bewoners zijn er ook de vrijwilligers die ons blijven ondersteunen, Junior (in 
RTH ), Jose, Sonja en Franco komen met het juiste enthousiasme naar ons werk ons wekelijks ter 
hulp. 
Met deze groep, een 10 tal bewoners, de vrijwilligers en de bakkers/ begeleiding van Nele, Patricia 
en Guy zorgen we samen voor een sociaal-therapeutische plek, waar ieder van ons aan zijn ideaal, 
zijn weg kan timmeren. Een boeiend sociaal proces hand in hand, schouder aan schouder, werkend 
naar elkaar en naar gezonde lekkere bakkerijproducten, een erg dankbare job! 
 
Einde 2016 verliet Patricia ons na 15 jaar samen werken. We wensen haar veel succes in haar nieuwe 
job en zijn haar heel dankbaar voor al haar bijdragen aan de bakkerij. Wij wensen haar het allerbeste 
toe op haar nieuwe weg! 
 

 
 

Haar job is sinds begin januari 2017 ingevuld door Gert Geypen, een bakker die reeds enkele malen 
een interimjob bij ons vervulde. 
Ook hem wensen we een boeiend en een ieder gezondmakende weg toe, en een mooie plek in een 
elkaar dragend tof team! 
 

We gaan er ook het komende jaar weer voluit voor! 
 

Guy Mertens  



 

Dorpsgemeenschap Widar  Jaarverslag 2016 

 
 

- 33 - 

   Daisy aan het weefgetouw. 

 

   Gerda aan het weefgetouw. 

 

   Davy ijverig aan het werk. 

 

 

WEVERIJ 
 
 

Als je zo terugkijkt op een jaar dan merk je pas dat er toch weer heel veel gebeurd is. Er is veel 
gewerkt en gepresteerd en er zijn hier en daar kleine veranderingen. 
 
 
In september ’16 kwam Davy ons Weverij-team 
versterken. Hij heeft het ambacht moeten leren 
en weeft nu al bijna perfect. 
 
 
Gerda Palmaerts komt nu 3 à 4 namiddagen in 
de week in dagbesteding (RTH).  
Zij weeft ingewikkelde bindingen met als 
resultaat prachtige wollen sjaals of hele leuke 
hebbedingzakjes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nathalie en Daisy komen al elke namiddag 
weven en delen samen één getouw. 
 
Isabella vindt vilten zeer vermoeiend, soms valt 
ze rustig in slaap in de weverij.  
 
 
En Marleen, een bewoonster van het 
Maartenshuis op Texel, kwam hier begin 
september een weekje logeren en ze kwam 
voornamelijk weven in de weverij. Ze kon weven 
op één van de 2 grote trappergetouwen. 
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In de zomer kregen we een opdracht om een wandkleed te vilten voor een Nederlandse klant. 
Het werd een gevilte doek van 1m x 1,5m met allerlei vrolijke lapjes in naturel tinten. Het wandkleed 
was nog niet af vóór Kerstmis. 
 
Onze productie van theedoeken was sinds het overlijden Frieda sterk teruggelopen, maar is nu 
dankzij enkele nieuwe wevers weer op peil. In 2016 werden er in totaal 226 biologische cotolin 
theedoeken geweven! 
 
Geraldine Bode en Ilse De Bakker volgen nog steeds de weefcursus op donderdagnamiddag, maar nu 
wordt er voornamelijk praktische kennis geoefend. 
 
We hadden in 2016 ook een zéér geëngageerde vrijwilligster: Karine was er op dinsdagmorgen om te 
helpen in het poppenatelier en ze bracht heel wat leuke en frisse ideeën mee. Door haar 
beroepsbezigheden kan ze helaas niet meer komen. 
Ze schonk het atelier een supermodern strijkijzer en we willen haar langs deze weg nog eens extra 
bedanken voor haar hulp en inzet en alle gezelligheid die ze meebracht. 
 
Zoals elk jaar kwam juf Rit, met haar 3e leraar uit Wortel, een ochtend textielervaring opdoen in de 
weverij. Dit was waarschijnlijk de laatste keer, want juf Rit gaat met pensioen. 
 
Op 2 juni gingen we op uitstap naar Tilburg. De textieltentoonstelling in de kapel van het ouderheem 
Mariëngaarde werd ten zeerste gesmaakt.  
 
In juli was het zo heet in de weverij dat we er niet konden blijven en we te voet naar ’t Schuttershof 
wandelden, waar we lekker iets gingen drinken in de aangename koelte van de tuin. 
 
Verder werd er heel veel authentieke schapenwol gewassen, geplozen, geklaard en gevilt en er 
werden knuffelpopjes, allerhande seizoenknuffelpopjes, geweven zakjes, tafellopers, theedoeken, 
gevilte, gebreide en geweven sjaals, gebreide colsjaals en stola’s, tasjes, hoedjes (op bestelling) enz. 
gemaakt … te veel om op te noemen ! 
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Op een zondag kwam héél het huis Landvidi naar de weverij om gezamenlijk te werken aan een 
trouwcadeau voor Katrien Verpoucke. Het werd een vilten tafelkleed. Elke bewoner maakte een 
tekening en daarvan werd dan een rechthoekige lap gevilt. De resultaten waren prachtig en werden 
dan tot één geheel gesmeed. 
 

 
 

 
 

Het Weverijteam 
Griet en Nadine 

Yvonne, Davy, Daisy, Nathalie,  
Stefan Smets, Hilde, Jokke, François, 

 Megan, Dominique, Ilse S. , Gerda 
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De kaarsenmakerij 
 

Elk jaar tijdens de winterperiode maken we kaarsen gedurende ± 3 weken.  
We gebruiken hiervoor zuivere bijenwas. Het is een heel intensief werk. We dompelen de kaarsen in 
de bijenwas tot ze de gewenste dikte hebben.  
 
‘s Morgens vroeg wordt de ketel aangezet om de bijenwas te smelten en dan kunnen we rond 11 uur 
beginnen met dompelen. We maken kaarsen van verschillende lengtes en dikte en deze worden in 
onze Widar-winkel verkocht. Elke dag komt er een groepje bewoners meehelpen. Ze helpen bij de 
voorbereiding zoals lontjes knippen en daarna hangen we er een gewichtje aan en worden ze op een 
plaatje gehangen en dan kan het dompelen beginnen. 
 
Sinds vorig jaar hebben we ook een dompelmolen, die gebruiken we vooral voor de grotere kaarsen. 
Als de kaarsen klaar zijn, laten we ze enkele uren uitharden en dan werken we ze af.  
 
We laten de kaarsen daarna ongeveer een jaar uitharden omdat ze dan beter en langer branden. 
Elk jaar maken we ongeveer 1000 kaarsen. 
 
Het is een leuke en gezellige werkplaats, ieder draagt zijn steentje en zo komen we tot een mooi 
resultaat. 

- groetjes Ria -  
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Boerderijkamp 
 

Beestig leuk boerderijkamp!  
 

Tijdens de zomervakantie van 2016 organiseerde Widar voor het derde jaar op rij, 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. Net zoals vorig jaar werd het kamp mee georganiseerd en 
begeleid door Margriet en Halewijn: twee vrolijke, jonge twintigers die ervaring hebben met het 
werken en opvoeden van kinderen en personen met een beperking.  

 
Het boerderijkamp kreeg ook dit jaar een eigen kampplaats 
aan de boerderij van Widar (Acaciaweg 6, 2330 Merksplas). 
Een grote, witte partytent deed dienst als ‘het kamp’. Elke 
ochtend werden de kinderen tussen 8u30 en 9u00 naar het 
kamp gebracht door hun ouders, grootouders, buren of andere 
kennissen. 
 

Dit jaar stonden er vier go-carts klaar op de boerderij. Daar 
speelden de kinderen enorm graag mee! ’s Ochtends was er 
dan ook telkens heel wat beweging waar te nemen op de 
boerderij.  
Pas wanneer iedereen gearriveerd was, begonnen we aan onze 
dag. Dat deden we door elke ochtend in ons kamp de 
dagplanning te overlopen aan de hand van pictogrammen. Op 
die manier probeerden we meer voorspelbaarheid en 
structuur te bieden aan onze kinderen. 
 

In de voormiddag werkten we steeds op de boerderij. Zo gaven 
we de koeien eten en konden we zien hoe ze gemolken 
werden, brachten we de koeien naar de wei, maakten we de 
varkensstallen proper, mestten we de (grote) nieuwe 
koeienstal uit, gaven we de kalfjes drinken, gingen we eitjes 
rapen bij de kippen, speelden we bij de varkens enz. De eerste 
week van het kamp hebben we zelfs een kalfje geboren zien 
worden! Een onvergetelijke gebeurtenis die het kamp nóg 
meer bijzonder maakte voor de kinderen.  
 

In de namiddag stond er telkens een andere activiteit op het 
programma. Zo bleven we op maandagnamiddag meestal op 
de boerderij om spelletjes te spelen met elkaar zodat we 
elkaar beter leerden kennen of om de boeren nog meer te 
helpen met het werk op de boerderij.   
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Op dinsdagnamiddag wandelden we naar de bakkerij om er 
broodjes te bakken. De ene keer waren dat lekkere pistoletjes, de 
andere keer lekkere sandwiches. We maakten zelfs een keer 
koekjes! Natuurlijk mochten we al dat lekkers mee naar huis 
nemen, een aangename verrassing voor de ouder(s).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op woensdagnamiddag reden we regelmatig naar 
Wortel-Kolonie om er een wandeling te maken 
met de hond Zorba.  
We speelden dan wat aan Bootjessven of in het 
bos: héérlijk!  
 
Op donderdagnamiddag gingen we meestal 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 telkens een soort weekafsluiting 
met de kinderen. We gingen dan opnieuw naar Wortel-Kolonie. 
Daar bakten we pannenkoeken die we met ijs en hagelslag 
opaten: hmmm! Na het eten maakten we nogmaals een 
wandeling met Zorba de hond. We hielden dan ook een 
speelpauze bij Bootjessven. Er werden dan bijvoorbeeld bootjes 
gemaakt van schors en blaadjes die we in het bos verzamelden. 
Ook werd er regelmatig met platte stenen in het water geketst.  
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Af en toe pasten we onze planning in de namiddag een beetje 
aan. Zo kwam Frans een paar keer langs om met ons te kleien of 
om met ons een vogelnestje uit hout te timmeren. Deze 
activiteiten werden steeds heel enthousiast onthaald door de 
kinderen. Bedankt Frans voor de fijne samenwerking en tijd die je 
voor ons vrij maakte!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook gingen we af en toe op 
bezoek bij Halewijn thuis. We 
mochten dan het paard Wilco 
verzorgen of een ritje op zijn rug 
maken, in de hangmat luieren, 
met de pasgeboren katjes 
spelen, voetballen of met de 
quad meerijden. Vooral de 
pasgeboren katjes waren een 
enorm succes bij de kinderen. 
Heerlijk om ze te zien genieten 
en samenspelen!  
 
Omdat de zon ons tijdens het 
kamp meermaals verraste met 
haar felle en vooral warme 
stralen, speelden we ook extra 
veel waterspelletjes. We 
mochten zelfs een keertje gaan 
zwemmen in het zwembad van 
een van onze bakkers van 
Widar: héérlijk was dat!  
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We zagen tijdens dit boerderijkamp heel wat bekende 
gezichten terug, maar ook nieuwe gezichtjes hebben 
een plaatsje veroverd in ons hart. Er werd veel 
gelachen, hard gewerkt en gespeeld. Zowel de kinderen 
als de kampbegeleiders hebben een heel fijne tijd 
beleefd tijdens het boerderijkamp! We hopen dat de 
foto’s bij dit verslag de sfeer van het kamp ook een 
beetje uitstralen.  
 

Meer informatie over het boerderijkamp en nog meer 
fantastische foto’s ervan kan u terugvinden op onze 
Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/groups/664482643684821/  
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rvaringen opdoen op de boerderij zoals koeien verzorgen en voederen. 

ijkelijk gevuld programma.  
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Ontwikkelingen in de bouw  
 
De nieuwe stal werd in mei opgeleverd. Maar lang niet alles in dit gebouw was al helemaal klaar. Pas 
einde september kon er gemolken worden in de nieuwe melkstal. Op de zolder kwamen nieuwe 
graansilo’s. En de nieuwe kaasmakerij moest nog helemaal ontwikkeld worden. De laatste week van 
maart 2017 verhuisde de kaasmakerij naar haar gloednieuwe locatie. Daarmee is het project “nieuwe 
stal” helemaal gerealiseerd. We hebben er al bij al drie jaar aan gewerkt.  
 
Vandaag ligt de focus op de verdere afwerking van huize Yggdalir in Wortel Kolonie. Het dak van de 
nieuwbouw is onder de pannen. Fase 3 van de nieuwbouw, het sluitstuk rondom het binnenplein 
wordt nu aangepakt. Maar om deze derde fase te kunnen realiseren, moest het oude sanitaire 
gebouw van de feestzaal afgebroken worden en op een andere plaats weer opgebouwd. Een nieuwe 
keuken voor den Bayerd en Yggdalir samen, wordt ingericht.  
 
Aan het einde van dit jaar hopen we te kunnen beginnen aan de binneninrichting van Yggdalir. En 
hopelijk is tegen het einde van 2019 dit huis klaar voor gebruik. We wachten met groot ongeduld op 
dit moment. Want de renovatie van Midgard hangt helemaal samen met het in gebruik nemen van 
huize Yggdalir. 
 
Intussen lopen er nog enkele kleinere projecten. Die worden - en dat is een totale ommekeer in de 
geschiedenis van Widar - door aannemers uitgevoerd. De schuur aan de Frankenberg moet een 
nieuw dak krijgen. En de aanbouw van de schuur wordt de ontmoetingsruimte voor de tuinbouw. 
Voor het woonhuis aan de Frankenberg voorzien we instandhoudingswerken en we willen het huis 
bruikbaar maken voor bewoning. In de oude stal bouwen we een ontmoetingsruimte voor de 
landbouw en een woonruimte. 
 
Om al deze projecten te kunnen financieren  zullen we zowel huize Iduna in Vosselaar als huize Fagne 
Marron in Theux verkopen. Het verlies van ons mooie vakantiehuis in de Ardennen is een moeilijke 
beslissing geweest. We houden erg veel van deze plek. Economische noodzaak dwingt ons er toe 
toch tot verkoop over te gaan. We beschouwden dit huis steeds als ons appeltje voor de dorst … en 
Dorpsgemeenschap Widar heeft nu dorst!  
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Opening van onze nieuwe potstal   
 
Eén van de belangrijkste gebeurtenissen van 2016 was de opening van onze nieuwe stal.  
 
Een zonovergoten 21ste mei. Op deze stralende dag werd de nieuwe potstal voor onze koeien officieel 
geopend. Toespraken door de burgemeester Frank Wilrycx en de provinciaal afgevaardigde Peter 
Bellens gaven het geheel een plechtig tintje. Vele genodigden uit de landbouw en uit Leader 
projecten waren aanwezig. En onze bewoners straalden de tevredenheid van geheel 
Dorpsgemeenschap Widar uit. Want na twee jaar hard werken door onze bouwploeg is dit onderdeel 
van onze Dorpsgemeenschap klaar.  
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DE ADMINISTRATIE 
 

Kantoor 
 

Eén jaar, 52 weken, 365 dagen: het lijkt veel, maar voor je het weet is er alweer een jaar voorbij. 
Opnieuw een jaar met mooie en minder mooie gebeurtenissen, maar terugkijkend voeren de mooie 
gebeurtenissen toch altijd de boventoon. 
 

We zijn 2016 hier op kantoor van wal gestoken met héél wat zieken, maar dat zal in die 
winterperiode niet erg abnormaal zijn vermoeden we?  
Gelukkig hebben we een goed team, zijn we op elkaar afgestemd en ondersteunen we elkaar waar 
nodig. Ook hebben we veel hulp aan ons Jolien: zij komt elke donderdag hier meewerken en we 

zouden niet meer weten wat te doen zónder haar: MERCI JOLIEN!  
 

Die samenwerking is zeker vereist als er een drukke stressmomenten heersen op kantoor: 
 

~ het nieuwe PVF-systeem dat impact heeft op zowel héél onze bewonersadministratie die 
Inge verzorgt àls op de personeelsadministratie die Isabelle verzorgt. 
 

~ vergaderingen die moeten bijgewoond, uitgetypt en uitgedeeld worden: gelukkig helpt Marc 
graag met het verdelen van de verslagen naar de huizen → in ruil voor een snoepje of koekje 
natuurlijk. 
 

~ uitnodigingen, nieuwe folders, jaarverslag, allerlei kleine zaken te veel om op te noemen 
worden gevraagd aan mij – Nicky. Gelukkig heb ik een creatieve hand en maak ik zulke 
dingen op, en maak ik graag dingen mooi. 
 

~ wat betreft de administratie van het Fonds (dit zijn alle werkgebieden): voedselveiligheid en 
bio-controle geven steeds wijzigingen door en zo kan Louise ook steeds haar papieren weer 
aanpassen. 
 

~ onze jongste collega Nathalie (jongste in de zin van laatst bijgekomen) heeft zeker en vast 
genoeg werk in de boekhouding nu onze andere collega Hilde met (pre-)pensioen is:  
Hilde heeft vrijdag 7 oktober haar laatste dag gewerkt en dit was een toch wel emotioneel 
bewogen dag.  
Na 15 jaar op Widar gewerkt te hebben èn bij de komst van haar kleinkinderen begon het te 
kriebelen om andere wegen op te gaan.  
We zullen ons Hilde missen:  

~ haar kennis  
~ haar grapjes en leuke babbels  
~ haar (harde) getokkel op het toetsenbord = misschien iets typisch voor 

boekhouders? Want onze collega Nathalie kan er ook wel wat van.  
 

Hilde, de tijd dat je hier was, het werk dat je hebt verzet … je maakte er ons gelukkig mee en 

daarom: <Laat ons dankbaar zijn voor de mensen die ons gelukkig maken. Zij zijn de 

charmante tuinders die onze ziel doen opbloeien.> 
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Soms gebeuren er op kantoor ook wel eens niet-administratief gerelateerde momenten:  
 

~ zoals onze eigenste directeur die in de kersenboom klimt om lekkere kersen te plukken voor 
“zijn dames op kantoor”. Of tijdens het dauwtrappen in de vroege ochtend toch even een 
telefoontje voeren … in het water. Dit hebben we natuurlijk op beeld:  

 

 
 

~ onze grote lente-schoonmaak in augustus. We hadden een heel aantal nieuwe kasten, 
bureaus, ladenblokken kunnen overkopen van een firma die ging downsizen.  
Dit was ook nodig want om efficiënt te werken, kwamen we heel wat bureaus en kasten 
tekort. Dé moment dus om heel het kantoor onder handen te nemen!  

 

~ wij hebben een zittend beroep: slecht voor de gezondheid, dat weten we ondertussen al 
wel. Maar wat doet dat lang zitten nu eigenlijk met ons lichaam? Wie lang zit, vertraagt de 
toevoer van bloed en zuurstof naar de hersenen. Hierdoor denken we minder snel en minder 
helder. Niet ideaal als je op frisse ideeën wil komen om goed en efficiënt te werken.  
 

Om onze hersenen zuurstof te geven en om onze houding 
‘goed’ te houden, proberen we regelmatig een wandelingetje 
te maken tijden de middagpauze, staan we regelmatig even 
recht om een koffietje te halen én hebben we ‘Funny Friday’ 
ingelast: op vrijdagvoormiddag wordt er hier tussen het 
werken door wat gelachen en grapjes gemaakt en leuke zaken 
besproken.  
 

Want als je lacht, en zeker in een flinke lachbui, worden door 
het samentrekken van jouw lachspieren signalen gestuurd 
naar de hersenen: “Hé er wordt gelachen!”. Op dat moment 
maken je hersenen endorfine aan.  
En endorfine is een natuurlijk kalmeringsmiddel, het immuunsysteem wordt versterkt, 
antistoffen worden aangemaakt waardoor de stresshormonen netjes worden opgeruimd. 

 
 
 

Dus ondanks alles wat het kantoorwerk hier teweeg brengt … bij ons zijn jullie allen steeds welkom 
voor een koffietje én een lach natuurlijk!  

voor kantoor 
groetjes - Nicky -   
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Enkele cijfers 
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Dorpsgemeenschap Widar  Jaarverslag 2016 

 
 

- 47 - 

 

Schenkingen aan andere initiatieven  
 
Dorpsgemeenschap Widar ontvangt van vele verschillende organisaties schenkingen voor haar 
werking. De Stichting Antoine Faes en de 51-club helpen ons al decennia. En jaarlijks zijn er mensen 
die zo door onze werking aangesproken worden dat ze een bijdrage geven voor de ontwikkeling van 
Widar. We zijn daar zeer dankbaar voor.  
 
Maar op onze beurt ondersteunen we met Widar ook initiatieven waarvan we denken dat ze onze 
steun verdienen. In 2016 ging het om de volgende initiatieven: 
 

- Georgië: Gemeenschap Khedeli: afspraak is dat wij jaarlijks zorgen voor de loonkosten voor 2 

medewerkers in de zorg: €5000. Meer dan 25 mensen sparen mee in de loop van het jaar om 

dit bedrag bijeen te kunnen krijgen. Khedeli is in feite ons zusterinitiatief in Georgië dat we al 

sinds 1999 ondersteunen en jaarlijks volgen in zijn ontwikkeling. Op dit moment zijn er 23 

bewoners. Er wordt gebouwd aan een derde huis waar plaats is voor opvang van 8 kinderen 

met een zorgvraag.  

 

- Haïti: Dit armste land van de wereld beleefde vorig jaar een vernietigende storm. Daardoor 

werd de school van onze vroegere medewerkster Myriam Labbé totaal verwoest. We zijn 

hier met de pet rondgegaan en hebben haar €350 kunnen sturen als kleine bijdrage voor het 

herstel van haar schoolgebouw. 

 

- Ethiopië: in de hoofdstad Addis Abeba is de heer Laurijssen van Siddharta actief met 

verschillende initiatieven om de aller-allerarmsten te kunnen helpen. De heer Laurijssen 

kwam dit werk toelichten op Sint Maartens dag. Wij haalden voor zijn project €500 rond in 

de huizen. 

 

- Turnhout: Antroposofische kinderdagverblijf Gabriël: We helpen mee mogelijk maken van de 

financiering voor de bouw van het kinderdagverblijf: €600 wordt verzameld door de 

loongemeenschap in Widar. 

 

- Lier: Connect, een wereldbijeenkomst voor 12de klassers uit de Steinerschoolbeweging: de 

deelnemers konden proeven van ons Demeter-brood. We schonken aan de bijeenkomst 170 

broden.  
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Opleidingen voor de medewerkers in Widar 
 
Dorpsgemeenschap Widar bouwt heel zijn werking op vanuit inspiratie van de antroposofie. Vele 
medewerkers hebben tijdens hun eigen opleiding tot opvoeder of verzorger maximaal kennis 
gemaakt van het “bestaan” van zoiets als “instituten vanuit de Steinerfilosofie”. Maar wat het precies 
inhoudt, wordt er meestal niet bij gezegd. Met Antroposofie kunt ge in Vlaanderen nergens in de 
opleidingen orthopedagogie kennis maken. Daarom is het in Widar al een zeer lange traditie dat we 
voor het eigen personeel een opleiding verzorgen specifiek over de antroposofische aanpak in de 
zorgsector. We doen dat op verschillende niveaus.  
 
Introductie in het antroposofisch mens- en wereldbeeld: 
Steeds vertrekken we van een inleidingscursus in het antroposofische mens- en wereldbeeld. Dit 
mensbeeld is uitdrukkelijk spiritueel. Dat wil zeggen dat we het bestaan en de werking van het 
geestelijke in het leven van elke mens ernstig nemen. We voegen de kennis van het geestelijke toe 
aan de kennis die we al uitvoerig hebben opgedaan van de fysieke werkelijkheid en van de 
menselijke ziel. Daardoor ontstaat er een beeld dat meer een geheel vormt: het lichamelijke, de ziele 
aspecten en ook het geestelijke. Vanuit deze drieheid kijken we naar elke mens. Een totaal nieuw 
begrippenkader moet door onze medewerkers geleerd worden om het geestelijke in de mens te 
kunnen begrijpen. Het is de bedoeling van de inleidingscursus in de antroposofie om daar de basis 
van te leggen. 
 
Verdieping en beroepsbegeleidende opleiding: 
Zij die zo een inleiding hebben gevolgd, die de basisbegrippen van het spirituele hebben leren 
kennen, worden dan uitgenodigd op een verdiepingscursus antroposofie. We hebben nu voor de 
vierde keer op rij zo een jaarcursus ingericht. Dit jaar onder het overkoepelende thema: zorgen voor 
elkaar is leren van elkaar. Om de twee weken komen we samen. Thema’s uit de antroposofie worden 
verdiept. Dit jaar is het programma geheel samengesteld uit vragen en wensen van deelnemers uit 
het vorige jaar. Aspecten van het religieuze, van de innerlijke scholingsweg, van het ritme als 
therapeutisch element, aandacht voor het kleine, de sociale organisatie van een 
dorpsgemeenschap… komen dan aan bod.  
 
Studie in de pedagogische vergadering: 
Dorpsgemeenschap Widar heeft nog een derde opleidingsmoment: iedere week wordt er aan het 
begin van de pedagogische vergadering een studiemoment ingelast. We bekijken dan verschillende 
aspecten van de orthopedagogie vanuit de bril van een spiritueel mensbeeld. De meeste aandacht 
gaat naar het inhoudelijk duiden van de jaarfeesten. En steeds worden de begrippen van een 
spiritueel mensbeeld herhaald en verfijnd via besprekingen over de pedagogische aanpak van onze 
bewoners.  
 
Opleidingen in de biologisch-dynamische landbouw: 
Met de jaren is Widar ook een begrip geworden in de opleidingen biologisch-dynamische landbouw. 
Vanuit de antroposofie, dus vanuit een spiritueel wereldbeeld kan gekeken worden naar de inhoud 
van de land en tuinbouw. Jaarlijks hebben we opleidingsmomenten in samenwerking met Landwijzer, 
de Vlaamse organisatie voor opleiding van toekomstige BD-boeren. De BD-Winterconferentie van de 
“Zuidelijke Nederlanden” gaat hier door. Een cursus sterrenkunde, een werkdriedaagse over de 
Landbouwcursus van Rudolf Steiner en dit jaar ook een omscholingscursus voor biologische boeren 
die willen omschakelen naar biologisch-dynamische landbouw. Telkens nemen er enkele 
medewerkers van Widar deel aan deze opleidingen.  
Op deze manier draagt Widar zijn steentje bij aan de versterking we kennis en beroepsbekwaamheid 
van heilpedagogen, sociaaltherapeuten en BD-boeren.   
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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 € 

 
In de toekomst willen 

wij het jaarverslag  
méér digitaal 
verzenden. 

 

Graag uw mailgegevens 
doorsturen naar 

Openingstijden Widar-winkel: 
 

maandag:   van 14u – 17u30   →   maandagvoormiddag GESLOTEN! 
dinsdag t.e.m. vrijdag: van 09u – 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 10u30 tot 17u30 
                       van 14u30 tot 17u30  
   op zondag van 10u30 tot 17u30  
 
Op andere dagen staat de zaal ter beschikking voor (familie)feesten en andere activiteiten.  

 

Open deur:  zondag 11 juni 
13u00—18u00  

  

Dit jaar laten we ons terrein WORTEL KOLONIE zien!  
IEDEREEN WELKOM! 

Kolonie 28-30 te 2323 Wortel 


