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VOORWOORD 

 
 

 
Beste lezer, 
 
Een mooi fris beeld brengt dit jaarverslag over het wonen en werken in Widar.  
 
De kindjes die zich in 2011 aandienden, zijn intussen geboren. Ze hebben het dagelijkse leven van 
menig medewerker van Widar drastisch veranderd.  
 
De bewoners hebben allen hun eigen plaatsje gevonden in de nieuwe orde, nu Ekkehart weer rust en 
regelmaat heeft. Enkel de bewoners van huize Idafeld wachten een beetje ongeduldig op nieuwe 
huisouders. Wij hopen allen dat ze snel zullen komen.  
 
Bijzonder in dit jaarverslag is de beschrijving van het leven in huize Midgard. Daar krijgt u een inkijk 
welke invloed de vruchten van de werkplaatsen hebben tot in de kleinste details van ons dagelijks 
leven. Nog nooit hadden we dat zo op een rijtje gezet gekregen.  
 
Omdat de bouw in huize Yggdalir, ons zevende huis, meer dan een jaar stil lag, konden de 
klusjesmannen zich op enkele kleinere projecten concentreren.  
In huize Idafeld werd er een mooie kleine studio gebouwd. Die wacht nu op een enthousiasteling die 
zijn of haar leven wil delen met de bewoners daar.  
De verpleegster en de dokter(s) kregen nieuwe ruimtes. Nu beschikken we over een heuse medische 
afdeling in Widar: met een onderzoeksruimte, een ruimte voor badtherapie en inwrijvingen en een 
kleine rustkamer.  
Op dit moment wordt er (eindelijk!!) gebouwd aan een nieuw kippenhok, een ruimte om in de winter 
brandhout te zagen en mooie gemetselde bakken voor de verschillende soorten compost die we in 
de tuin nodig hebben. Een hele vooruitgang voor de tuinploeg.  
En tenslotte is in huize Yggdalir de betonplaat van de verdieping gegoten vlak voor de dit jaar toch 
lange winterperiode.  
 
De hervormingen in de organisatie, twee jaar geleden ingezet, werden verder opgepakt. Alle 
medewerkers werkten aan het gezamenlijk opnieuw formuleren van onze missie en visie.  
Vijf van de zes huizen kregen een formeel aangestelde huisverantwoordelijke. En de twee grootste 
werkplaatsen hebben een werkplaatsleider. Voor de meeste functies is er een nauwkeurige 
beschrijving van de verantwoordelijkheden. En het dagelijks bestuur is een goed ingeburgerd orgaan 
geworden in het geheel van Widar.  
  
Het komen en gaan, het wel en wee van bewoners en medewerkers, de avonturen, de hulp die we 
van velen krijgen, de kracht die van Widar uitstraalt tot in Georgië…u kunt het allemaal nalezen en 
een beetje mee beleven in het jaarverslag van 2012. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Dorpsgemeenschap Widar  jaarverslag 2012 

 

 

- 3 - 

 
DORPSGEMEENSCHAP WIDAR 

 
HET LEVEN OP WIDAR 

 

Sint-Jansfeest 
 
 

  
           Jonathan, Elout en Bart over het vuur.              Bart met Staf.  

 

Palmpasen 
 

      
           Willy, Megan en Michel         Flor 

 

      
           Paul Craninx      Lindsay, Isabella, Ilse en het dochtertje van medewerkster Nicky 
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Michaelsfeest 
 
 

     
               Aan tafel!                 Allen luisteren naar het verhaal…  

 

     
               De draak                … verteld door Jan.  
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Sinterklaas  
 

 
Medewerkster Nicky (werkt op SKIRNE) met haar 2 dochtertjes, François, Zwarte Piet en Frieda.  
 

 

 
      Frieda en de 2 meisjes.  

 
 

 
De 2 meisjes met Zwarte Piet.  
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DE HUIZEN 
 

Skirne 
 
Voor huize Skirne is het afgelopen jaar een rustig jaar geweest, in tegenstelling met andere huizen 
van Widar. Bewoners en personeel zijn niet gewijzigd. Veerle, die nog enkele uurtjes bij ons werkte, 
is in november op zwangerschapsverlof gegaan. Zij is de laatste medewerker die meedoet met de 
baby-boom. Zij heeft als intern medewerker ook afscheid genomen, want zij is verhuisd naar Brecht. 
Wij missen wel haar gezellige aanwezigheid hier op het terrein. 
 
Veerle heeft, als aandachtspersoon van Yvon, een geweldige dag 
georganiseerd voor Yvon haar 50e verjaardag op de 10e augustus. Veerle is 
erin geslaagd om Yvon in het licht te zetten en de hele dag te laten 
stralen!! Het bijzondere gebeurde: Yvon bedankte iedereen en had in 
haar toespraak alle lof voor Widar!!! Bij sombere stemmingen kunnen we 
deze dag nog bij haar oproepen en dat kan voor een lichtpuntje zorgen. 
 

 
Nancy, de immer positieve dame, heeft na een periode bakkerijwerk, 
weer gekozen om in een huis te werken: zij werkt nu op Breidablik, en 
voelt zich daar ‘als een visje in het water’. In de vrije weekends gaat ze 
heel graag in den Bayerd werken.  
 
 

 
François heeft zich, na de moeilijke periode van de laatste jaren, een plaats 
veroverd in ons huis. Hij is weer de François van vroeger. De nieuwe 
steunkousen zorgen voor stabiliteit bij het stappen. Hij werkt in huis Midgard 
en in de weverij, waar hij zich goed voelt. Meer dan de prestatie, is voor hem 
het persoonlijke contact belangrijk: hij wil graag ‘gezien’ worden, positief 
benaderd worden. Uitstapjes doen en op reis gaan, zijn z’n hoopvolle en 
dankbare gespreksonderwerpen. 
 

Frieda heeft in mei 2012 afscheid genomen van haar moeder, die op      
92-jarige leeftijd is overleden. Zij ging haar elke maand in het rusthuis 
bezoeken. Dit is voor Frieda een enorm gemis; zij kan echter haar gevoel 
delen met haar zus, die ze door het wegvallen van moeder, heeft terug 
gekregen. Geregeld komt zus haar halen voor een uitstapje of een 
weekend. Frieda geniet ook van haar uitstapjes naar Merksplas, die ze 
zelfstandig doet met de belbus. Haar werk in de weverij staat niet meer 

      op de eerste plaats!! 
 
 
Hilde is in de herfst een lange periode niet op weekend naar huis 
kunnen gaan. Dit was voor haar niet eenvoudig en had 
regelmatig haar ‘kriebelpotje’ nodig. De tuin en het weven is 
haar houvast in het leven, en dit doet ze bijzonder graag.  

Frieda aan het puzzelen. 

Hilde, Flor en Nancy in de Ardennen.  
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Isabella voelt zich ook heel gelukkig hier op 
Skirne. Zeker nu dat ze 2 van de 3 maaltijden 
alleen op haar kamer nuttigt; en de picto’s 
helpen haar daarbij. Het is aan ons, 
medewerkers, om die voor haar op te hangen 
en niet te vergeten, anders doet ze het zelf en 
dan hangt ze alleen de leukste en de lekkerste 
op!! Slim is ze wel.  
 
 
 
 

De 2 dochtertjes van medewerkster Nicky aan het helpen met de afwas met een blije Isabella. 
 

 
Onze beide mannen Bart en Willy wonen naast 
elkaar, reizen samen met de weekends, maken 
grapjes met elkaar…maar hebben ook wel ‘woorden’ 
met elkaar, bijvoorbeeld over wie er rijdt het 
komende vrije weekend. Ze willen beiden gelijk 
halen…en dan zijn ze elkaars maatje niet. Gelukkig 
duurt dit nooit lang, want ik denk niet dat de een 
zonder de ander kan!! 
 
 
 

In de maand juni zijn wij met ons huis naar mijn dochter Geertrui in Frankrijk geweest. Voor François 
en Isabella bleek de reis te ver, zij zijn in een ander huis gaan logeren. Wij hebben er een ruime gîte 
gehuurd met 9 bewoners, Veerle, Ria en Joke. We hebben de voormiddagen in de tuin van Raf en 
Geertrui gewerkt en in de namiddagen gingen we de omgeving bekijken en uitstapjes doen. Dit is 
zeker voor herhaling vatbaar: ieder heeft ervan genoten; de groentebedden zijn onkruidvrij gemaakt, 
en Frieda heeft veel was geplooid! 
 
Nu willen ze bij al onze kinderen wel ‘op stage’ gaan om te zien hoe die wonen…Naar Zweden rijden? 
Arthur zal het leuk vinden.  
Bij Rosalinde in Luxemburg? Zou best eens kunnen als haar verbouwingen achter de rug zijn. 
Hedwich zit nu in Indonesië, dat lijkt niet mogelijk;  
Sigurd zal deze zomer verhuizen, maar zal in België blijven; die kunnen we zo weleens bezoeken. 
Ja, kinderen vliegen uit, dat is goed; maar 5 kinderen in 5 verschillende landen, dat is pas leuk! In 
onze huiskamer hangt de wereldkaart tegen de keukendeur en er worden vaak lijntjes getrokken 
naar waar de kinderen Borghs zich bevinden. Roos heeft zo in Australië rondgetrokken vorig jaar en 
we konden haar reis goed volgen. 
 
Wat van vorig jaar ook vermeldenswaard is: we hebben afscheid genomen van de kinesist Emmy.  
25 jaar lang heeft ze enkele keren per week Yvon komen behandelen. Wij danken haar hierbij 
nogmaals voor haar trouw en vaardigheid. En voor haar luisterend oor, want Yvon is ‘niet op haar 
mondje gevallen’. 
 
En zo is het 2013 geworden en wachten af wat dit jaar brengen zal. Tot de volgende….. 
 

JOKE 

Bart, Frieda, Willy, Yvonne en Nancy.  
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Midgard 

 

Deze keer bereidden we op Midgard gezamenlijk onze bijdrage aan dit jaarverslag voor. 
We zitten rond de tafel voor de avondmaaltijd. Het is donderdag, dus vers rozijnen-noten brood en 
sesambrood. Twee van onze bewoners, Megan en Florent, werken in de bakkerij, en hebben zeker 
meegeholpen deze broden te bakken.   
Een mandje vol lekker broodbeleg, ook confituur daarin, gemaakt door de verwerking. Els hielp hier 
aan mee. Zij is elke middag in de winkel/verwerking. De confituren worden gemaakt van fruit uit de 
tuin. Misschien plukten Ilse en Pieter-Jan wel de bessen en frambozen voor de confituur. Zij zijn onze 
tuinmensen.   
 

        
     Pieter-Jan steeds tevreden.              Ilse had een sneeuwman gemaakt.  
  

Er is ook altijd kaas op tafel, van onze kaasmakerij die melk krijgt van de Widar-boerderij. Op de 
boerderij is Michel hele dagen bezig.   
Bij de avondmaaltijd drinken wij thee. Oei, wat is die theepot heet! Gelukkig is er een grote dikke 
gebreide pannenlap uit onze weverij. Dominique breit daar alle middagen. 
Zo ziet u, al onze zeven bewoners dragen hun steentje bij.   
 

 
Dominique aan het breien.  

 
Het gesprek: 
 
Over de vraag wat er voor belangrijks gebeurde afgelopen jaar op Midgard hoefde niemand lang na 
te denken:  Veerle verhuisde en Leen kwam bij ons wonen. In de zomer ging Veerle buitenaf wonen 
met ‘haar Leo’, maar bleef wel werken op Midgard en kort daarna was zij in blijde verwachting van 
een kindje.  Daarom heeft Veerle nu zwangerschapsverlof. Wij missen haar wel. Florent en 
Dominique hebben al gelogeerd bij Veerle. 
Het appartementje heeft niet lang leeg gestaan: Leen is er komen wonen en wij zijn héél blij dat Leen 
bij ons woont en werkt. 
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Daarna praatten we over de feesten van het afgelopen jaar.  ‘Waarom feesten wij?’ Michel zegt: ‘Om 
te lachen en plezier te maken, om samen iets te doen.’  

 

 
Michel 

 
Met St.Michaël moesten wij die hele grote draak verslaan. Dat was leuk! Daarna naar de blauwe zaal 
in Breidablik waar we aan hele mooie versierde tafels heel veel fruit gingen eten.  Op het laatst was 
er een groot vuur buiten waar wij allemaal omheen gingen zitten, en Jan vertelde dan een 
Michaëlsverhaal. 
‘De advent’ en de adventstuin haalde iemand aan.  Dat is een heel ander feest, daar word je juist stil 
van.   
Sint Maarten vindt Els het leukste feest en Pieter-Jan zegt meteen ‘soep koken, ui, pompoen, wortel’. 
 

 
Els aan het genieten met haar tekeningen.  

 
Dominique zegt ‘verjaardag en Sinterklaas’ en toen ging ze heel hard lachen.  Ze werd al blij bij de 
gedachte eraan.   
En…Megan zegt ‘naar de Ardennen was ook een feest’. Wij gingen met ons hele huis naar Fagne 
Marron in de herfst. Dat was erg fijn. Samen wandelen, spelletjes doen, film kijken. Fijn, niet werken, 
alleen plezante dingen samen doen.   
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Ilse vindt ook de verjaardagen een feest. Ze kreeg voor haar eigen verjaardag een groot wit konijn, 
waar ze nu elke dag heel goed voor zorgt. Carnaval en fuiven vindt Ilse ook leuk. En lekker eten met 
Kerstmis en Pasen. De chocolade eieren met Pasen zijn ook een feest.   
Flor vindt Sint Maarten heel mooi, omdat er een echt paard bij is waar Sint Maarten op zit bij het 
toneelstukje. 
Megan vindt meedoen met het Driekoningenspel ook een feest. Al dat oefenen vindt ze leuk en zeker 
de rol van Maria vond ze fijn om te doen. 
Kortom, van de vele feesten heeft ieder één of meer favorieten. De feesten doen ons extra 
genieten… 
 

Marjet 
 
 

    
Marjet en Flor aan de afwas.  

 

 
 

 
          V.l.n.r.: Dominique (steekt haar tong uit ), Ilse daarboven, Flor, Michel, 

       begeleidster Ellen en Pieter-Jan 
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Kennismaking met Leen: 
 
1 november 2012 kwam Leen op Midgard wonen. Op de vraag met welk idee ze hier kwam wonen 
antwoordde Leen:  
‘Om samen te kunnen leven met bewoners en inwonenden. Tot nu toe bevalt het mij enorm. Eerder 
heb ik ook wel eens gewerkt met personen met een beperking in een tehuis. Ik moest ze helpen zich 
klaar te maken om naar het dagcentrum te gaan of ’s avonds om te gaan slapen en deed mee 
weekenduitstappen. Ik merk wel een groot verschil in de omgang met de bewoners hier in 
vergelijking met deze vorige werkervaring. Hier is meer oog voor de eigenheid van de bewoners en 
draagt ieder zijn verantwoordelijkheid mee voor een aantal zaken. Hierdoor kan je op een meer 
gelijkwaardige manier samenleven en dat maakt het leven hier verrijkend.   
 
Ik werk voornamelijk op Midgard en voel me hier echt thuis. Dat komt door de openheid van de 
bewoners en door de fijne collega’s. 
 
Ik vind het mooi te ontdekken dat er vlak bij de plaats waar ik ben opgegroeid zo een bijzonder 
initiatief als Widar is en hoop hier langere tijd iets te kunnen betekenen in ruil voor hetgeen Widar 
mij biedt.’ 
 

Leen 
 
 
 
Kennismaking met Nele: 
 
Nele is 1 augustus 2012 op Widar gekomen. Op de vraag hoe Nele Widar kent en waarom ze hier 
graag wilde werken antwoordde Nele: 
 
‘Drie jaar geleden heb ik hier stage gelopen, een heel jaar lang twee dagen per week. Dat was in 
Breidablik, de tuin en de winkel. Het was een heel fijne stage. Nu werk ik hier omdat ik iemand mag 
vervangen die ziek is. Ik werk vooral in Midgard en een beetje in Skirne.   
Het werk op Midgard is leuk door de goede samenwerking met de collega’s en de bewoners die het 
tot een aangename omgeving maken.   
Vorig jaar heb ik uitgebreid stage gelopen op een bezigheidsinstituut. Daar moesten wij als 
medewerkers echt zoeken hoe de bewoners bezig te houden. Wij probeerden naar zinvolle 
activiteiten te zoeken, maar dat is niet eenvoudig als het alleen om tijdsinvulling gaat. Hier op Widar 
verricht ieder zinvol werk. Dat vind ik mooi.   
 
Het zou fijn zijn moest ik nog een hele tijd op Midgard kunnen blijven werken.’ 
 

Nele helsen 
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Breidablik 
 
 
Het was een weer een jaar vol veranderingen.  
We kregen veel hulp van stagiaires, zowel voor kortere als 
langere termijn.  
Marie maakte een bachelor-eindwerk over “veiligheid in het 
verkeer.”  
Carmen en Marie gingen ook een aantal weken zwemmen 
met Jokke , Chris en Paul.  
Ook Greet was een enorme hulp.   
 

      Jokke en Paul 
 

Johanna was in zwangerschapsverlof en werkte dus officieel niet meer. Dit wil natuurlijk niet zeggen 
dat ze niet aanwezig was in het huis. Jonathan nam het turnen op zich. Bart kwam ons af en toe 
versterken. 
 
In begin van januari verhuisde Jan terug naar Skirne, hierna zijn Johanna, Jonathan en Eduard in 
februari naar beneden verhuisd. Nu zijn zij meer geïntegreerd in het huis. 
 
Yvonne die hier een tijdje op proef was, verhuisde terug naar Skirne. Ilse kwam in haar plaats. 
Hierdoor heeft Chris wat meer vrouwelijke versterking in het huis gekregen. 
 
In februari gingen we naar de babyborrel van Wout, het tweede kindje van Dorien.  
We gingen uit de bol op carnaval en begonnen vol goed moed aan de vasten. 
In maart namen we afscheid van Jan Wouters. 
 
April was dan weer de maand waarin we naar de 
poppenkast gingen kijken, wat de ouders voor ons hadden 
georganiseerd. Waarvoor dank! 
 
Mei was de maand waarin we met de Trabantjes erop uit 
gingen. Bedoeling is kinderen en volwassenen met een 
handicap een onvergetelijke dag te bezorgen. Ze mogen 
de hele dag mee rondtoeren in een echte oldtimer. 
 

Ook kwam Dorien terug werken die er toch wel een jaar 
tussenuit was geweest. 
 
In juni was het dan zover. Na het lange wachten en meeleven werd Haakon geboren, een broertje 
voor Eduard. Dit was natuurlijk voor iedereen een leuke ervaring.  
 
Dit was ook de maand waarin we afscheid van Sarah en Andres namen die naar Spanje trokken.  
Ook Kim van de kaasmakerij verliet Widar om bij de CM te gaan werken. Dit waren toch 3 
medewerkers die in het verleden op Breidablik hadden gewerkt. Sint –Jan werd, samen met de 
ouders, gevierd in deze maand. 
 
Juli en augustus waren de vakantiemaanden waarin de meeste bewoners toch wel veel leuke dingen 
hebben gedaan.  

Stefan Smets (links) mocht ook mee. 
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Wat ons hier nog van bijgebleven is, is dat we met z’n allen de verjaardag van Jan vierde die 60 was 
geworden. 
 
Eind juli ging BB een gezellig weekje naar Fagne Marron. Dimitri en Leo van LV mochten ook mee. 
Fons en Nico van Ekkehart kwamen een weekje logeren.  
 
30 augustus was dan weer een mindere dag want hierop namen we afscheid van Ingrid die stopte 
met werken bij ons.  Zij is nog wel steeds verbonden met ons huis en komt ons regelmatig uit de 
nood helpen. 
 
In september was het alweer groot feest want Widar bestond 30 jaar, wat natuurlijk niet 
onopgemerkt voorbij is gegaan. 
 
In oktober kregen we te horen dat Jonathan en Johanna eind juni 2013 naar Frankrijk zullen trekken.  
Voor ons niet zo een leuk nieuws, maar we wensen hen natuurlijk het allerbeste toe.  
Stagiair Tim die vooral in de tuin werkt, slaapt op Breidablik en dit voor een heel jaar.  
November was de maand waarin we afscheid namen van Bart en Sandra, Liefwin en Eva. Deze 
veranderingen waren op heel Widar voelbaar. 
 
Monique werd ziek en is vervangen door Joke. We hopen allemaal natuurlijk dat zij snel weer de 
oude is. 
 
December was natuurlijk zoals gewoonlijk weer een hele feestmaand. Zo hadden we de surprise-
avond waarop iedereen een opdrachtje en cadeautje kreeg. De dag erop was de Sint langs geweest 
die weer voor heel wat lekkers en leuk had gezorgd. Ook werd er weer veel geoefend voor de 
verschillende spelen die opgevoerd werden rond de kerstperiode. 
 
Natuurlijk hadden we ook een kerstfeest dat in de zaal boven Breidablik werd gevierd. Dit natuurlijk 
met veel lekker eten en drinken.  
 

Huize breidablik 
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Idafeld 

 

Het jaar 2012 stond in het teken van verandering ... 
Op 4 februari is Hannelore opnieuw trotse moeder geworden van een inmiddels al 1 jarige dochter; 
Marie. 
Eind april is Sandra wegens ziekte weggevallen en heeft Nele Helsen haar vervangen, toen wist nog 
niemand dat dit voor Idafeld grote veranderingen met zich mee zou brengen, want in oktober 
hebben Sandra en Bart besloten om met hun gezin te verhuizen. 
In mei is Diane samen met de bewoners een weekendje naar Fagne Marron geweest, ze hebben daar 
genoten van lange wandelingen en het gezellig samen zijn. 
In juni zijn we met het hele huis als verjaardagscadeau naar de Efteling geweest. Alle bewoners 
hebben zich super geamuseerd. 
Gerry heeft in juni het minder goede nieuws gekregen dat hij diabetes heeft, toch heeft dit ervoor 
gezorgd dat iedereen nu bewuster eet en leeft.   
In de zomervakantie hebben Hedwich en Aafke met veel enthousiasme een maand op Idafeld 
gewerkt. 
Eveline is - nadat Hannelore terug is gekomen van zwangerschapsverlof - een maand weg geweest, 
maar was al snel terug aan de slag op IF. 
Dit jaar zijn er ook wat schilderwerken gebeurd op Idafeld, meerdere bewoners mogen nu van een 
nieuw geschilderde kamer genieten en ook de studio is eens onderhanden genomen. 
In november kreeg Idafeld het goede nieuws dat Arwen voor 3 maanden kwam inwonen. 
Arwen bracht weer de warmte van een thuis. 
Dit jaar heeft Cis jammer genoeg van zowel zijn grootmoeder als van zijn grootvader afscheid moeten 
nemen.  
Van januari tot juni heeft de stagiaire Eric ons team versterkt. En de stagiaire Koen is na 2 jaar stage 
op Idafeld geslaagd!! 
 
2012 was een bewogen jaar voor Idafeld met ups en downs.. 
 

Een jaar waaruit iedereen veel geleerd heeft… 
 
 

 
V.l.n.r.: Vooraan: Wouter, Eveline, Cis, Gerry   

Achter: Steven, Lindsay, Andres, Nico VdB, Katrien en Elout 
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Terugblik op 8 jaar wonen in Widar: de deur staat altijd open: (door Sandra) 
 

10 november 2012: veel volk word er verwacht in huize 
Idafeld. Mijn gezin en ik zijn uitgenodigd om afscheid te 
nemen van bewoners, medewerkers en ouders. Het is geen 
afscheid maar een verhuisfeestje zoals mijn collega's het 
zeggen. 2 weken daarvoor zijn we verhuisd naar een 
woning buiten Widar. Onze collega's hebben een feestmaal 
bereid, er zijn cadeaus en lieve woorden. Samen met 
ouders en bewoners van huize Idafeld blikken we terug op 
de voorgaande jaren. In de namiddag is het de beurt aan de 
bewoners en medewerkers van Widar om even stil te staan 
bij ons vertrek. De verschillende samenstellingen van de 
groep bewoners van huize Idafeld wordt als een puzzel 
uitgebeeld. Een afscheidslied geschreven door Paul wordt 
gezamenlijk gezongen. Een compliment wat me van die 
middag bij blijft is: de deur stond bij jullie altijd open.  
En ja, tijdens die 8 jaar zijn er velen door de deur 
gepasseerd. Stagiaires, medewerkers, maar vooral 
bewoners, jong en nieuw of oud en vertrouwd. Iedereen 
was welkom, elke bewoner kreeg een plaatsje in de 
bewonersgroep en nam ik al snel mee in mijn hart. Voor dit 
jaarverslag probeer ik per jaar opnieuw de puzzel te leggen    
van de bewoners die door de deur kwamen en gingen. 

 
Eind september 2004 kwamen Bart en ik samen met 
onze zoon Kamil van 7 maanden intern wonen in het 
appartement van Landvidi. Na 3 maanden verhuisden 
we naar de gezinswoning van Idafeld om daar als 
huisouders ons leven te delen met de bewoners. Paul 
van Meerbergen kwam in dezelfde tijd in Idafeld wonen 
en samen hebben we jaren lang als huisgenoten 
samengewerkt en geleefd. 
 
De bewonersgroep in 2005 bestond toen uit: Sarah, 
Elout, François, Willy, Stefan, Yolande, Andres, Wouter en Fons. Sarah en Elout waren nog vrij nieuw, 
ze waren in 2004 in het huis komen wonen. Ook François was er pas een maand. In het team zijn door 
de jaren wat wisselingen geweest, maar we hebben vooral kunnen rekenen op trouwe collega's.  
Nele Dufraing werkte al vanaf de zomer van 2004 binnen Idafeld, Monique en Diane draaiden al 
langere tijd mee. In augustus ging het huis Breidablik open en verhuisde Stefan Smets naar daar. 
Monique ging na 7 jaar trouwe dienst in ons huis in Breidablik werken. Sarah en Elout vierden allebei 
hun 21ste verjaardag. Sarah gaf een heuse verjaardagsfuif, Elout trakteerde op lekkere taart tijdens 
de surprise avond.  
 
Midden in de zomer van dat jaar hadden we nog een feest, François werd 50 jaar en nodigde familie 
en Widar uit in den Bayerd om samen te eten en feesten. Het jaar stond ook een beetje in teken van 
verwachting en afwachting want ik was zwanger, de humeurtjes en het groeien van mijn buik werd 
samen beleefd. Ons kind liet op zich wachten en elke ochtend was het spannend, tot bij de 
weekopening van 19 december 2005, daar konden onze bewoners trots vertellen dat een uurtje 
daarvoor Sien was geboren. Ingetogen momenten volgden van nieuwsgierige en stille blikken op het 
kleine wonder in de wieg. Zelfs de grootste babbelaars werden er stil van. 
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Met een baby en peuter gingen we als gezin het nieuwe jaar in. Al snel bleek dat combineren van een 
gezinsleven met het leven met bewoners niet altijd vanzelf ging. De komende jaren zou een 
leerschool worden. 
 
In 2006 waaide de voordeur na een stevige windvlaag uit het kozijn waarna de deur letterlijk open 
stond. De bewonersgroep bleef stabiel. Wouter koos ervoor om als beroep kaasmaker te worden en 
Fons deed wat stapjes terug van zijn werk in de boerderij om zijn rug te sparen. Ik begon met mijn 
taak in het dagelijks bestuur. 
 
Begin 2007 verhuisde Sarah naar een instelling in de buurt van haar ouders. Steven kwam op 1 april 
als nieuwe bewoner erbij. In mei gingen we al voor het 3de jaar met de hele bewonersgroep en de 
interne medewerkers naar Fagne Marron, 4 dagen met Hemelvaart om in de tuin te werken en te 
genieten van de mooie omgeving. 
 
In februari 2008 verhuisde Willy naar Skirne zodat Ilse Verhulst, een nieuwe bewoonster bij ons kon 
komen wonen. Ze vond het erg fijn om in een huis met kleine kinderen te wonen. Yolande vierde haar 
65ste verjaardag en deed dit fier in haar nieuwe relax-zetel. In juli verhuisde Fons terug naar zijn 
vertrouwde plek op Landvidi en kwam Wim Claes, ook nieuw op Widar, bij ons wonen. Wim had 
gelijk een grote vriend aan Kamil, ze deelden de interesse voor tractors en het boerderijleven. De 
groep werd met de komst van Wim steeds jonger, 6 bewoners onder de 30 jaar en 2 van 50+. 
 
In 2009 ontstond een stabiel en vast team: Nele, Mariëlle, Hannelore en Diane. Hannelore kreeg in 
het voorjaar haar zoon Klaas en we waren allen verwonderd. Andres vierde zijn 30ste verjaardag met 
een feest in den Bayerd. Samen met mij ging hij als cadeau op avontuur in de Efteling. Nico van den 
Borne kwam in juli en was met zijn 19 jaar de jongste bewoner van Widar. Tegen het einde van het 
jaar leek de intensiteit van het leven ons onder te sneeuwen. Bart ging met ziekenverlof om rust te 
vinden en ik nam ouderschapsverlof. Ook Ilse had een moeilijke tijd en ging daarom naar Mortsel, ze 
keerde in het nieuwe jaar terug, maar ging in Midgard wonen. 
 
In 2010 namen we afscheid van Yolande die op 19 april stierf. Ze lag opgebaard in haar kamer en haar 
deur stond altijd open, ze leek nog een beetje bij het leven te zijn. Het was een bijzondere en 
ingetogen tijd. 
 
We verwelkomden Cis Appels in mei en Glenn Claes in juli. Kamil maakte de sprong naar de 1ste klas. 
François vond in het najaar zijn draai niet meer, hij sukkelde met fysieke klachten en leek zichzelf 
kwijt te zijn. Om tot rust te komen verhuisde hij na kerst naar Skirne. In de kerstvakantie reden we 
traag door een prachtige sneeuwlandschap naar Fagne Marron waar het huis was ingesneeuwd. Dus 
eerst het busje naar boven duwen, een paadje scheppen naar de voordeur en dan de kachel aan: wat 
een avontuur. 
 
De grootste veranderingen vonden plaats in 2011. Nele ging in maart voltijds in de winkel van Widar 
werken. Ze nam afscheid na 7 jaar werkzaam te zijn in het huis. Katrien Engelen kwam ons team 
versterken. In maart kwam Dimitri als crisisopname, hij vond snel zijn plekje op Widar. In mei 
verhuisde hij naar Landvidi. 
Huis Ekkehart was klaar en daarom namen we afscheid van Wim en Glenn, zij verhuisden naar 
Wortel. Lindsay kwam bij ons wonen en Kamil en Sien vonden het fijn dat hun speelmaatje nu zo 
dichtbij was. Paul van Meerbergen werd na 6 jaar samenwonen onze buurman, hij ging in de 
gezinswoning van Landvidi wonen. 
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Ik maakte het besluit om me meer te richten op de verantwoordelijkheden in huis en stopte in april 
met mijn taak in het dagelijks bestuur. Bart had pech want brak zijn tenen in die maand. Jos en Yolan 
kwamen in de zomer inwonen zodat wij op vakantie konden. En Hannelore verraste ons in de zomer 
met haar zwangerschap, Eveline kwam haar vervangen. Na de zomer vond in september Gerry zijn 
thuis bij ons en dat was het einde van de grote wisseltruc met verhuizingen. Voor elke verhuis 
probeerde we de kamer te verven dus door de jaren heen heeft elke kamer een opfrisbeurt gekregen. 
In 2012 kreeg Hannelore haar dochter Marie.  
 
Eind april werd ik ziek, oververmoeid, later volgde de diagnose burn-out. De jarenlange gedreven 
inzet wreekte zich.  De verbinding met het huis was zo sterk dat rust vinden moeilijk was. Om mezelf 
en mijn gezin een kans te geven hebben we het moeilijke besluit genomen om buiten Widar te gaan 
wonen. Veel tranen zijn gevloeid, veel knuffels gegeven. Loslaten van mijn vertrouwde leven is niet 
makkelijk.  
 
Het meenemen van de vele mooie en bijzondere herinneringen zoals de jaarfeesten, de 
weekopening, vakantie in Fagne Marron, het kampvuur, de studiemomenten, de eerste ontmoeting 
met een nieuwe bewoner, het afscheid nemen, de boerderij, de berkenblaadjes, de spreuk aan tafel, 
het lekkere dagelijkse brood, het samen delen, het koken op zondag, en nog zoveel meer, is simpel: ik 
draag de herinneringen mee in mijn hart. 
 
Dank je wel aan al degene die aan deze herinneringen hebben bijgedragen. 
 

Sandra Kusters 
 

Huize IDAFELD doorheen de jaren:  
 

         
2005     2009 

 

     
   2011               2012
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Landvidi 
 

Was 2011 het jaar van de grote veranderingen: 
2012 WAS HET JAAR VAN DE INGRIJPENDE GEBEURTENISSEN ! 

 

Hier zijn wat van die ingrijpende gebeurtenissen op een rijtje: 
 

Liefwin en Eva zijn 25 mei getrouwd. 
Op 1 november zijn Liefwin en Eva verhuisd; zij wonen nu niet meer intern. 
Eva is in de kaas komen werken: Kim ging weg. 
Paul Van Meerbergen vierde 60 jaar: 

 

     
 

We zijn met het hele huis, bewoners en alle medewerkers, enkele dagen voor Palmpasen naar de 
Ardennen geweest. Daar hebben we in drie dagen vele kilometers en uren gewandeld. 
Maar: Paul Ooms bleef achter bij Erna in Ekkehart. 
 

Met Paul Ooms ging het minder goed; half juli is hij opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis te 
Geel. Pas in oktober kwam hij terug: het hele jaar is hij niet op vakantie kunnen gaan. 
 

Dimitri kwam na zijn zomervakantie in augustus niet meer terug; hij wilde zelfstandig gaan wonen en 
kwam weer bij zijn pleegouders terecht. Dat was even heel raar voor iedereen, maar we konden het 
allemaal goed begrijpen. Een grote verandering voor onze groep en voor iedereen. 
In juli was Alexandra bij ons en hebben we het gehele huis geschilderd, met warme en mooie 
kleuren. We zijn er tevreden mee: het voelt goed. 
 

Verschillende keren zijn de bewoners van kamer verwisseld, maar de grote kamerverandering was:  
toen Kelly Huysmans kwam inwonen op 1 november!! 
Iedereen is blij met deze vrouwelijke aanwezigheid op Landvidi.  
Onze mannen Johan, Stefaan, Paul, Staf, Joeri, Leo zorgen en waken goed over haar. 
 

Ook was het een komen en gaan van medewerkers: Paul Van Meerbergen is drie maanden weg 
(maar we hebben vaak kleindochter Leentje bij ons!) Nele gaat weg, Bart is lang weg, Dorien komt 
weer, Katrien is eventjes terug geweest; allemaal omdat er vier kindjes geboren zijn in de 
medewerkersfamilies. Gelukkig hadden we hulp van enkele sterke stagiaires. 
 

En de kleintjes: 
Johan heeft op de Ponyhoeve gewerkt;  
Joeri werkte een tijdje in de landbouw en 
in mei hadden we een muggenplaag. 
 

Zo konden we in de kerstperiode voelen dat er nu meer rust en harmonie heerst in Landvidi.  
Na de grote veranderingen van 2011 is in 2012 het huis getransformeerd: de groep is innerlijk 
gegroeid. 
 

Warme groeten van: 

Kelly, Leo, Johan, Paul, Staf, Joeri, Stefaan, 
Dorien, Paul, Bart, Maria 
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Interview met Kelly Huysmans op Landvidi (door Maria):  
 

Dag Kelly, kun je iets vertellen over je zelf? 
Kelly: ik ben 20 jaar en daarmee een van de jongste bewoners op Widar. Ik woon in Hoevenen bij 
mijn pleegouders. Ik ging naar school in BUZO De Ark, aan de Luchtbal. Daar heb ik veel vrienden en 
vriendinnen. Mijn pleegvader moet véél rijden om zijn kinderen te brengen en te halen op 
verschillende plaatsen. 
 

Hoe kom jij hier op Widar terecht, helemaal vanuit Hoevenen? 
Kelly: ik werd te oud om naar school te gaan en mijn pleegouders zochten een goede woon-werkplek 
voor mij. Ik ben op verschillende plaatsen gaan kijken en ook geprobeerd. Op één plaats kreeg ik ‘s 
ochtends geen eten en ook geen boterhammen mee naar school. Toen ben ik daar weggegaan. Mijn 
vader en moeder zochten op internet, daar staat een lange lijst en toen zagen zij toevallig 
www.widar.be. Daar waren zij gelijk enthousiast over. En ik had ook zin om te gaan kijken. 
 

Hoe ging het vanaf dat moment verder? 
Kelly: Eerst zijn we een keer op bezoek gegaan naar Widar en we kregen daar een rondleiding. Dat 
was met Dirk; hij heeft ons alles laten zien. Ik vond het heel spannend en had er een goed gevoel bij. 
Vooral de winkel en de verwerking leken mij tof. 
Snel daarna kwam ik een week op proef. Toen heb ik op Skirne gelogeerd bij Jan Borghs en bij Joke. 
In die week heb ik van alles wat gedaan en ben overal op bezoek geweest. De landbouw met de 
dieren en de stallen vond ik maar moeilijk, maar verder vond ik alles wel goed.  
 

Hoe kwam je dan uiteindelijk op Landvidi terecht? 
Kelly: Ja, dat duurde heel lang. Mijn moeder zat maar te wachten: wanneer bellen ze nu? Waarom 
duurde dat eigenlijk zo lang? 
Maria: wij hebben op Landvidi verschillende kamers verhuisd om een goede veilige  plek voor jou te 
maken, met een eigen badkamer erbij.  
Ooh! Nou ja dan, eindelijk kwam er dan telefoon dat er op Landvidi een plaatsje was voor mij. Wij 
zijn dan direct het kamertje gaan opmeten en hebben mooie witte meubeltjes gekocht. Het is een 
licht, zonnig  kamertje geworden. 
Eerst heb ik dan nog afscheid genomen van al mijn vrienden en vriendinnen op school en van de juf. 
Ik was wel heel verdrietig. 
 

Nu woon je hier vanaf 4 november, dat zijn al enkele maanden. Hoe voel je je hier? 
Kelly:  Ik ben blij op Landvidi. Ik kan goed met iedereen overweg. Dorien is mijn contactpersoon. De 
sfeer is gezellig.  De donderdagavonden op Widar vind ik fijn en ook al die feesten. De kerstspelen 
vond ik heel mooi, zoals het Kerstspel en het Driekoningenspel. Ik doe het werken graag.  ’s Morgens 
werk ik op Landvidi in huis, daar wordt ik opgeleid voor poetsen en koken; ik vind het heel leuk om te 
poetsen en kan dat ook zelfstandig. ’s Namiddags werk ik in de winkel en verwerking. Ook werk ik 
enkele ochtenden en middagen bij Eva in de kaaskamer. In de kaaskamer is het wat moeilijk met de 
potten, maar ik mag ook de planken afwassen en de kazen draaien. De winkel valt hard mee; soms is 
het wel heel druk en lopen we  weleens elkaar in de weg (zoals vandaag, zucht!). 
 

Heb je nog contact met je oude school? 
Kelly: daar denk ik nu nog altijd aan hè, en aan de bus en zo. Ik heb nog contact met één vriendin, 
maar zou graag nog eens meer vriendinnen  ontmoeten. 
Dan zullen we die eens uitnodigen! 
 

Heb je nog wensen voor de toekomst? 
Kelly: Dat ik veel kan werken en doen en dat ik hier kan blijven. 
 

Kelly, wij van Landvidi zijn heel blij dat je hier bent.     
Zeg Joeri, kun jij vertellen wat je ervan vindt dat Kelly bij ons woont? 
Joeri: ik vind het goed. Ik vind het nu beter. Het is gezelliger dat er een meisje is. 
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Rosette en Bruno zijn de pleegouders van Kelly en willen even in ’t kort vertellen , 
wat het voor hun betekent een kind een stukje uit handen te geven en haar de kans op 
volwassenheid te gunnen:  
 
<< Ons verstand vertelde ons dat we in het belang van Kelly, maar ook in het belang van het gezin, 
haar moesten laten gaan.  
Maar wat gevoel geeft dat om een kind in een instelling te plaatsen. 
Wij ,pleegouders, proberen juist hen uit een instelling te houden. 
En… nu was het zover. 
 
We hoorden over Widar praten en zochten contact, we wonnen informatie in en mochten op bezoek 
komen. Dit was zo positief, kregen een duidelijke uitleg en zagen overal blije gezichten van de 
‘gasten’(bewoners). 
We werden zelfs onthaald door de gasten op lekkere koffie en zelfgebakken broodpudding ,die ze 
ons fier aanboden. 
Hartverwarmend was dat. We konden de menselijkheid en warmte die in Widar heerst zo voelen. 
 
Hier zou ons kind het goed hebben. We hadden niet het gevoel dat 
we haar plaatsten, maar eerder dat we haar doorgaven aan een 
ander gezin, die beter in dit stadium ,met haar problematiek, op 
weg konden. Haar thuis zou ze kunnen  behouden, daar zou ze 
regelmatig terecht kunnen. 
 
Na het bezoek werd er vergaderd, want Kelly was niet alleen op de 
wachtlijst. 
Toen we eindelijk bericht kregen, waren we dolgelukkig, net een lot 
uit de loterij. 
Kelly is nu in Widar waar ze woont en werkt.  
Zij voelt zich erg nuttig en is heel gelukkig. 
 
Om de 14 dagen komt ze graag een weekend naar huis en vertelt 
honderduit wat ze gedaan heeft en waar ze zijn geweest. 
 
Zondagavond gaat ze dan terug en dat ligt nog wel even emotioneel. 
Volgens ons is dat gewoon weer even het afscheid nemen , maar dat zal wel beteren in de tijd. 
 
Lieve Kelly, wij zijn zo trots op jou, dat jij het zo goed doet in Widar en wij danken Widar dat zij het 
beste in mensen naar boven halen. 
 
Iedereen heeft recht op geluk , liefde en waardering ,ook al ben je wat beperkt. 
 
Lieve mensen…bedankt! >> 
 

Rosette en Bruno 
Ouders kelly huysmans 
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Ekkehart – dorpsgemeenschap balder 

2012 begon met het heuglijke nieuws dat Andres en Sarah in blijde verwachting waren. Sarah stopte 
eind januari met werken omdat ze voor haar opleiding stage moest lopen, een eindwerk afmaken,… 
Telkens we haar zagen lopen, keken we nauwlettend naar haar groeiende buikje. Andres zijn buikje 
groeide ook, maar hoe dat kwam weten we nog altijd niet!  
Eind juni, toen ze beiden met vrucht hun opleiding hadden volbracht, vertrokken ze uit onze 
gemeenschap. We lieten ze echter niet zomaar gaan. We wilden dat ene jaartje samenwonen en 
werken op een feestelijke manier afsluiten. Daarom namen we ze mee naar een kamelenboerderij 
hier net over de grens. Het was voor iedereen een leuke dag met nieuwe ervaringen: kamelen 
temmen, op kamelen klimmen, melk geven en zelf kamelenmelk proeven,….zij, maar ook wij zullen 
die dag niet snel vergeten! Intussen zijn Andres en Sarah de fiere ouders van een dochtertje, Ahlia . 
Ze wonen en werken nu in Spanje! 
 

        
  Andres melk geven aan de kameel      Doenja, Glenn en Wim                          Sarah melk aan het geven  

 

  
 Andres & Sarah                           Sven, de kameel, Nico en Andres  
 
Met het vertrek van Andres en Sarah kwamen Ellen en Eva ons team versterken. Beiden werkten al 
op Widar en kenden dus het reilen en zeilen. Toch ervaarden ze beiden hoe anders het hier is, hoe 
rustiger ook. Logisch, want we wonen hier met zeven bewoners en al het werk gebeurt op één 
terrein. Ook het feit dat we ’s namiddags koken en dat je in huis bijna altijd alleen werkt met twee 
bewoners, bevordert de intensiteit van begeleiding. 
 
We hebben in ieder geval geprobeerd om goed voor onze bewoners te zorgen. Helaas, het lukte niet 
altijd. Meestal was dat omdat de techniek het liet afweten. Zo kregen we vb. tijdens de vrieskou in 
het begin van het jaar ons huis niet warm. Gelukkig duurde de vorst maar een paar weken, want 
aangenaam was het echt niet! ’t Was hier wel elke dag ‘dikke truien dag’! Na de sneeuw kwam de 
dooi en… het water in onze kelder. Te veel om er door te lopen, te weinig om vissen te kweken! In de 
loop van het jaar zijn deze euvels verholpen. 
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Reeds in het voorjaar, werd de kelder aangepakt. En nog net eind 2012 kregen we een houtkachel. 
Die kachel is aangesloten op de vloerverwarming met als resultaat  dat we een gezellige, warme 
kersttijd hebben gehad! 

 

    
 

De zomer….onze tuin was een en al bloemenpracht! En zonnebloemen...er waren er zoveel! En 
kleuren… alle tinten paars ,oranje, geel en …groen. Dat groen was vooral van de Heermoes 
(Equisetum, ook wel paardenstaart genaamd). Equisetum, een goed medicinaal plantje, om het lief te 
zeggen. Ik gebruikte het in het begin dat we hier woonden om voetenbadjes te geven. Met het 
aanleggen van het terras had ik schrik dat er geen meer zou groeien. Ik hoopte, ik wenste dat er 
ergens nog wat zijn kop zou opsteken  in het volgende jaar. Ja watte!!  Als al mijn wensen zo 
overvloedig zouden vervuld worden!! De Heermoes groeide zelfs gewoon tussen de terrastegels 
door. Het was best wel komisch : ’s morgens een geconcentreerd poederke Heermoes innemen 
omdat mijn botten verslijten en pijn doen; ’s avonds een pijnlijke rug en armen hebben van de hele 
tijd krom te staan om de Heermoes uit de grond te krijgen met wortel en al! In ieder geval was het 
terras met de opendeurdag even niet groen. Niet dat iemand er iets van zou merken, want het was 
toen echt geen terrasweer! Ondanks de regen en de wind was het een aangename dag, een dag waar 
ik nieuwe mensen heb ontmoet en vreugde beleefde aan het weerzien van velen!     
 

ERNA 
 

WIST JE DAT : 
 

- We vorig jaar mee deden aan het buurtfeest van De Grote Plaats in Wortel. We deden mee 
aan een petanque wedstrijd, aten frietjes à volonté en keuvelden ’s avonds met de mensen 
rond het vuur.   
 

- Het konijn van Wim een vrouwtje is? Hij heeft het eens goed door elkaar geschud. “Het 
rammelde niet en er viel niets uit”, zei Wim.  

  

- We intussen zes kippen en een haan hebben. 
 

- We volgens Glenn hier veel te veel rijst eten. 
 

- We één maal per maand dansles krijgen in Den Bayerd van de ouders van Sven, Marleen en 
Mill. Ze leren ons leuke, eenvoudige line-dansjes, de hucklebuck en nog veel meer.   

 

- Marcel een keer bakpoeder in plaats van zout  op tafel zette bij de bijbelavond. We doen dan 
gewoonlijk  een beetje zout op een stukje brood. Dat ‘beetje’ is relatief, want sommigen 
durven  bijna een hele schep op een stukje brood van een centje doen. Slechts twee mensen 
trokken een vies gezicht bij het eten , de rest gebaarde van krommen haas! 
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DE WERKGEBIEDEN 
 

Den bouw 
 

Onze bouwvakkers, klusjesmannen : Guy Borghs, Luc Vanormelingen en Bart Kuylen….wie heeft ze 
nog niet ontmoet? 
Luc, de señor, grijs maar wijs, onze schrijnwerker. 
Bart, de rastaman, jong en dapper, handig met ijzer en vuur. 
Guy, de man van bij de eerste steen, de man van de metselarij en de ruwe bouw. 
 

Lange tijd werkten de mannen alleen in den bouw. Sinds enkele jaren krijgt hij hulp van jonge gasten 
die hier komen werken omdat zij liever de handen uit de mouwen steken dan hele dagen op de 
schoolbanken te zitten. Het is eigenlijk een soort deeltijds onderwijs : drie dagen werken, twee dagen 
naar school. Ze moeten in de loop van een aantal jaren 800 uren werken en daarvoor krijgen ze 3 
euro per uur. Hebben ze het aantal uren al gewerkt en zijn ze nog geen 18, dan kunnen ze vrijwillig 
werken. Als alle voorwaarden zijn voldaan, dan krijgen ze het diploma waarvoor ze werkten; metser, 
of kok,….  Zijn ze 18 geworden en hebben ze nog geen diploma vb. door herexamen, dan mogen ze 
alleen nog naar school gaan om een diploma te halen als ze vast werk hebben. Of ze kunnen ook 
gewoon op 18 jaar stoppen met school, dan wel zonder diploma.  
 

Sinds september 2012 komen Azmir, Bart en Jef op maandag, dinsdag en woensdag. Als het nodig is, 
komen ze ook nog wat extra dagen. In september zijn ze begonnen om de compostbakken te metsen 
in de tuin van Ekkehart. Afmeten, beton gieten, metsen, voegen en alles weer opruimen onder streng 
toeziend oog van Guy.  Eind 2012 kon er weer begonnen worden met de werken aan Yggdalir : beton 
gieten, ijzer vlechten, metsen,…al doende leren ze hier veel. En…ik mag zeggen van de Guy dat het 
goede werkers zijn! 
In het begin van het schooljaar kwamen ze in huis koffie drinken. De laatste maanden drinken en 
eten ze in Den Bayerd. Niet omdat de bewoners hen afschrikken. Integendeel…ze vinden die gasten 
wel tof. En ze wisten dat hier mensen met een handicap woonden. Dat werd hun al in school verteld. 
De school stelt altijd projecten voor waar ze kunnen werken. Ze mogen ook zelf projecten zoeken.  
Azmir, Bart en Jef vinden het fijn om hier te werken. Ze beseffen wel dat het werkritme hier véél 
lager ligt dan elders. Ze zijn content, die gasten, niet alleen omdat ze hier mogen werken maar ook 
omdat  ze weldra hun schoolplicht vervuld hebben!  
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Melkverwerking 
 

Laten we bij het begin van 2012 beginnen. 
Sinds 2011 waren er problemen met de kaas. Door verkeerde bacteriën vormden de kazen gas, 
waardoor ze scheurden. Zowel in de melkstal als in de kaasmakerij is er enorm veel onderzocht, 
gepoetst en ontsmet, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Sinds mei 2012 zijn alle kazen gelukt! 

 
En er is begin 2012 door klusjesman Luc een gebouwtje aan 
de kaasmakerij vast gebouwd. Daar kunnen we onze 
laarzen, jassen en schorten kwijt. Ook staan hier alle potten 
en flessen, en een frigo om al de geproduceerde yoghurt en 
platte kaas in te bewaren tot het naar onze klanten gaat. 
Dat kotje scheelt veel heen-en-weer-geloop, wat ook weer 
hygiënischer is en ook veel tijd scheelt.  
 

Een belangrijke verandering in de kaasmakerij is dat Kim Kaas eind juni is gestopt met op Widar 
werken. Als hoofd van de kaasmakerij had zij zo’n vijf jaar de kaasmakerij draaiende gehouden, 
samen met haar collega’s Katrien en Bart en met de bewoners Wouter en Gerry. En met nog enkele 
bewoners die voor kortere of langere duur hebben meegewerkt. 
 

Begin juli is Eva in Kim’s plek in de kaasmakerij komen werken. Gelukkig had Kim een goed draaiboek 
achter gelaten, van waaruit Eva een goede start kon maken. Heel de maand juli heeft Eva naast haar 
andere halftijdse baan de kaasmakerij draaiende gehouden, de eerste twee weken nog samen met 
Bart. Dan ging Bart voor 6 weken met vaderschapsverlof, omdat hij een kindje verwachtte! Ook 
Katrien had nog moederschapsverlof.  
 

Met het draaiboek als leidraad heeft Eva tot eind augustus alleen in de kaasmakerij gewerkt, zonder 
bewoners, om het hele gebeuren te leren kennen. De eerste kazen, yoghurt en platte kaas waren tot 
onze vreugde gelukt! Maar het werd toch wel duidelijk dat bewoners hard nodig zijn in de 
kaasmakerij, want alles alleen doen is toch wel heel veel werk. 
 
 

In september kwamen Gerry en Wouter weer mee in de kaasmakerij 
werken. Wouter als vaste kracht, en Gerry als invalkracht voor als 
Wouter met verlof of ziek zou zijn. 
Katrien en Bart kwamen beiden einde augustus terug, als verse en 
gelukkige ouders.  
 

Ze kwamen precies op tijd terug, want Eva ging in september 4 weken 
op reis.  
Katrien, Bart en Wouter hebben in die tijd met z’n drieën de 
kaasmakerij gerund.  
 
 

 
Aan het einde van het jaar is er een tijdje geen kaas gemaakt, omdat er niet zoveel koeien aan de 
melk waren. Inmiddels maken we alle producten weer; harde kaas, platte kaas, yoghurt en 
aardbeienyoghurt.  
 
Ook hebben we sinds kort extra hulp van onze nieuwe bewoner Kelly, maar dat hoort eigenlijk in het 
jaarverslag van 2013! 

Bart aan het werk. 
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Wouter: “Ik vind het spijtig dat Kim weg gegaan is. Maar ik werk nog altijd graag in de kaasmakerij.  
Ik vind het kaasmaken een leuk proces. Ik vind de kaas over het algemeen lekker. 
Ik hoop dat we in 2013 terug kruidenkaas gaan maken. En dat er steeds genoeg melk gaat zijn, 
zodanig dat we in de winkel kaas en kruidenkaas kunnen verkopen aan de klanten.” 
 

Gerry: “Spijtig dat Kim weg ging. Maar Eva kwam er gelukkig bij. Ik vond het erg dat Dimitri weg ging.  
Het leukste om te doen in de kaasmakerij vind ik platte kaas mixen en kaas vacuüm verpakken. 
De muggen in de kaasmakerij vind ik wat minder leuk. 
Ik hoop dat we in 2013 veel kaas verkopen.” 
 

Groetjes, 

Widar ’s kaasmakers 
 
 

 
Korte voorstelling nieuwe medewerker Eva:  
 
Dag mensen, 
 
Als nieuwkomer is mij gevraagd iets over mezelf te vertellen.  
Ik ben Eva, 27 jaar, en sinds juli zorg ik samen met enkele bewoners voor de kaas, yoghurt en platte 
kaas op Widar. Helemaal nieuw was ik in 2012 niet, want in november 2011 was ik al op Widar 
komen wonen. Laat ik vertellen over mijn weg naar Widar toe. 
 
Ik studeerde biologisch-dynamische landbouw op de Warmonderhof in Nederland. Daar leerde ik 
mijn huidige man Liefwin kennen. Vers afgestudeerd  ging ik op zoek naar een werkplek en kwam ik 
op Talander terecht, een andere antroposofische gemeenschap op 15 km van Widar. Daar werkte ik 
onder andere in de groentetuin en heb ik veel waardevolle ervaring opgedaan in de sociaaltherapie. 
Tevens behaalde ik hier mijn diploma sociaal pedagogisch werk. 
 
Ondertussen had Liefwin Widar ontdekt en kon daar aan de slag als boer. Geen boer zonder erf, dus 
we gingen op Landvidi wonen. Ik bleef trouw en met plezier op Talander werken, totdat er een 
verzuivelaar op Widar werd gezocht.  
Aangezien ik verknocht ben aan kaas en graag ambachten leer, heb ik deze kans gegrepen. De eerste 
kazen, platte kaas en yoghurt zijn gelukt, en dat geeft mij best wel een voldaan gevoel.  
Ik volg nu een cursus boerenkaas maken, om te leren hoe ik nog betere kaas kan maken. 
Inmiddels wonen we niet meer op Widar, maar we werken er nog wel.  
 
Groeten, en wellicht tot ziens, 

 
Eva 
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Winkel & verwerking 
 

Winkel & verwerking 
 
Waar komen de kindjes vandaan? 
 

2011 was een vruchtbaar jaar ! Daardoor waren er vele wissels in ons medewerkersbestand.  
Kim en Nele verwachtten een kindje. Diny en Laura kwamen in hun plaats. Laura was snel weer weg 
want ook zij was in blijde verwachting! Sangita en ik gingen daardoor meer uren in onze werkplaats 
werken.  
Diny kon haar expertise bij ons wel gebruiken. 
 
Het werk dat moest gedaan worden, was gelukkig wat 
hetzelfde gebleven. Bij de verwerking in de winter ligt 
het accent op wafeltjes bakken en grote schoonmaak. 
En af en toen koken voor gasten die deelnemen aan de 
landbouwconferentie. Wat er bij was gekomen, is het 
mee in gaan pakken van het vlees bij de slager . Dit 
vonden de bewoners heel aangenaam werk!  
 
Ook het regelmatig inpakken van knabbelstokken voor 
de verkoop aan verschillende verkooppunten was een 
vaste taak geworden. In de lente de eerste diksappen.  
            De mooie pakketjes die we maken. 
 

In de zomer konden we ons nieuw passata-machine uittesten voor het verwerken van onze tomaten. 
Het gehoopte resultaat, was er niet. Het blijft toch redelijk waterig, maar wel zonder velletjes en 
pittekes.  
2012 gaf ons weinig fruit. In ons geval vonden wij dit minder erg omdat we vooral met minder 
medewerkers waren dan gewoonlijk. 
Ook bij de bewoners was er in september een wissel. Dat brengt ook een inwerkingsperiode mee. 
 
De winkel bleef veel aandacht vragen om alles in goede banen te leiden. Het verkopen van de eigen 
geproduceerde producten op de correcte manier, op de juiste plaats en op tijd, vraagt af en toen 
enig stuntwerk. 
 
Het blijft een speciale plek om te werken! Elke dag opnieuw een uitdaging en ook verrassingen!  
Als je ‘s morgens denkt ”Wat zullen we vandaag doen?”, dan komt er al heel snel een heel groot 
antwoord, waar je samen met de bewoners kunt aan beginnen op te lossen! 
 

Ilse  
 

Terug van weggeweest! 
 

Op 13 april 2012 heb ik een zoontje ter wereld gebracht met de naam Ruben. Een flinke baby van 
4,055kg. Hij is ondertussen bijna een jaar oud en hij doet het goed. Na vijf maanden ben ik terug aan 
het werk gegaan. 
In oktober ben ik terug gestart en ik dacht dat het niet zo druk zou zijn na de zomer, maar tegendeel 
was waar. De laatste maanden van 2012 waren zeer druk in de winkel. De Sint kwam eraan met veel 
chocola in de winkel. Veel speculaas ingepakt voor andere scholen. 
Volgend jaar kan ik weer wat meer vertellen! 
 

Kim 
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Een hele hoop werk?  
 

Ook ik ben maar heel kort aanwezig geweest in de winkel/verwerking in 2012. Op 22 maart werd 
mijn zoontje Toots geboren en ik ben daarna vijf maanden thuis gebleven om voor hem te kunnen 
zorgen.  
Eind augustus ging ik weer terug aan de slag. Toen ik in november 2011 stopte met werken om met 
zwangerschapsrust te gaan, waren er enorm veel appels en peren. Dus daar had ik me nu ook aan 
verwacht, maar dit jaar bleek de oogst veel minder goed te zijn en was er bijna geen fruit meer om te 
verwerken.  
Toch kwam dit goed uit, want er bleek een hele hoop administratief werk bijgekomen te zijn die veel 
tijd en energie vroeg van ons .Het was terug een weg zoeken om het werk te verdelen en vooral weer 
een goed evenwicht zoeken tussen de zorg voor onze bewoners en het werk waarbij zij niet of weinig 
kunnen helpen. Dit is overigens iets wat een constante oefening blijft voor ons, maar onze bewoners 
zijn allemaal tevreden in ons werkgebied dus dan zullen we wel goed bezig zijn zeker!? Toch was er 
onder de bewoners ook wel wat verandering, er waren de vaste waarden die hier al een lange tijd 
werken, maar er waren ook een paar nieuwe helpers die we nog moesten leren kennen.  
 
Het eindejaar verliep zo best wel druk, maar al bij al sloten we 2012 met goeie gevoelens af en 
begonnen we 2013 met frisse moed!  
En dat was maar goed ook, want al bij het begin van het nieuwe jaar kregen we controle van de 
voedselveiligheid. Op zich waren we goed bezig, maar er was vooral een hele hoop papierwerk dat 
we moeten opstellen en dit was dan ook weer iets waar onze bewoners weinig of niet aan kunnen 
helpen. Ik heb hiervoor veel tijd doorgebracht achter de computer op de hoek van de tafel en 
probeerde zo tussendoor toch nog een beetje de bewoners te kunnen begeleiden bij hun werk.  
 
En ook in onze werkruimte is er wel wat veranderd: er hangt een nieuwe lavabo met speciale kraan, 
de tafels zijn verzet, er zijn nieuwe opbergdozen aangekocht, enz. dit ook allemaal in het kader van 
de voedselveiligheid; dus zoals jullie kunnen horen, gebeuren er momenteel grote veranderingen 
waardoor we ons stilletjes aan weer helemaal klaar maken voor een zomer vol fruit en groenten 
waarmee we vele lekkere dingen kunnen maken.  
 
En natuurlijk zal al dat lekkers te vinden zijn in onze winkel. Iedereen van harte welkom!!! 
 

Nele 
 
 

   
De vlag waardoor de winkel meer moet opvallen.          Onze winkel.  
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Tuin 
 

Het weer gedraagt zich slecht. 
Het ritme van voorjaar, zomer, herfst en winter is eruit. 
Vorig jaar hadden we bijna voorjaar in december en januari, waarna eind januari de vorst toch 
toesloeg, streng en wekenlang. De lente verliep vrij normaal, terwijl de zomer wisselvallig was met 
weinig echte zon-dagen. 
Onze pompoenen voelden zich niet zo lekker in dit weer en de rode bieten hadden ook niet zoveel zin 
om te groeien. De rest van de oogst was wel goed. 

 
 
Bij de appels en peren was de oogst het omgekeerde scenario 
dan het jaar ervoor. Vorig jaar massaal, dit jaar enkele bakken. De 
bessen deden het wel goed en noten waren er zo goed als geen. 
Verder hebben wij goed ons best gedaan om het onkruid onder 
controle te houden. 
 
 
 

De grote afwezigen dit jaar waren de kippen en dat hebben we geweten. Het onkruid stapelde zich op 
in de kippenren en het was voor de bewoners moeilijk om deze hoop binnen de kippenomheining te 
houden. 
Hier komt dit jaar verandering in. Het plan voor een nieuw kippenhok is goedgekeurd en in januari is 
de fundering uitgegraven. Als de vorst voorbij is gaan de klusjesmannen beginnen bouwen. 
 
Hopelijk kunnen wij dan vlug onze nieuwe kippen verwelkomen. 
En er zijn nog meer plannen voor 2013. 
Het allereerst kippenhok van Widar, dat nu dienst deed om 
aanmaakhoutjes te maken voor de kachel, hebben we 
afgebroken. Elout heeft zich hier met veel plezier op kunnen 
uitleven. 
Dit hokje moest plaats maken voor een overdekte stapel- en 
houtzaagplaats die in 2013 gebouwd gaat worden. 
Onze houten bouwvallige compostbak zal het komende jaar ook 
afgebroken worden en vervangen worden door stevige stenen 
compartimenten. 
 
Nieuw vorig jaar was dat we 2 maal naar de dokter moesten wegens verwondingen . 
Pieter-Jan had een nagel van zijn vinger los getrokken met het rooien van de wortelen en Elout had bij 
het afbreken van het kippenhok een snee in zijn hand opgelopen die genaaid moest worden. Gelukkig 
was het niet al te erg en is alles goed genezen.  
 
Paul van Meerbergen nam in augustus en september loopbaanonderbreking. Zijn dochter, Sigrid, 
moest bij haar 2e zwangerschap vroegtijdig rusten en Paul ging het gezin bijstaan om voor Leentje te 
zorgen. Op 9 september kreeg Leentje er een broertje bij: Jean genaamd. Het 2e kleinkind van Paul. 
 
Het afgelopen jaar werd onze tuinploeg bijgestaan door vele passanten. Verschillende stagiaires 
waaronder Koen, Stijn en Jeroen die kwamen proeven van het leven op Widar. 
Bart kwam een periode 2 namiddagen helpen als vrijwilliger en Arwen kwam Stijn vervangen omdat 
hij geopereerd moest worden aan zijn schouder en een dikke 2 maanden niet kon komen werken. 
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Onze vakantiewerkers: Alexandra, Leen, Aafke, Alice, Hedwig en Roos kwamen de gaten in de 
vakantie opvullen. 
 
Ingrid kwam op woensdag 1 blok werken zodat Stijn de heilpedagogische cursus kon volgen. 
Tim kwam in september. Hij volgt de cursus BD-tuinieren bij Landwijzer en komt 1 jaar lang 4 dagen 
per week ervaringen op doen in de tuinbouw. 
 
Wij willen al deze mensen langs deze weg nog eens bedanken voor het mee verzorgen van de tuin en 
de hartelijke samenwerking met ons en de bewoners. 
 
De tuinploeg bestaat nu uit: Hilde, Isabella, Yvonne, Lindsay, Ilse, Elout, Pieter-Jan, Leo, Nico, Cis, 
Dieter,  Johan, Willy, Joeri, Stijn, Paul, Marina. 

Marina 
 
 

Een woordje van Lindsay: 
 
In de lente beginnen we met het bemesten van de akkers en de bessenstruiken. 
In de serres steken we de grond los met de grelinet om daarna onze eigen gezaaide plantjes te 
planten. Buiten wordt geploegd en gefreesd om daar dan ook te planten en te zaaien. 
In de late lente plukken we aardbeien en die zijn zo lekker. 
 
In de zomer moeten we veel wieden en dat is saai, maar wel mooi als alles klaar is. Wij moeten nu 
ook nog zaaien en planten dat is wel leuk. 
 
In de herfst moeten we veel oogsten en dat doen we met veel plezier. Ik help 2 maal per week met 
het schoonmaken en wegen van de groenten die daarna verdeeld worden over de huizen. 
 
In de winter moeten we veel noten kraken, maar dit jaar waren er niet veel. Ook bonen pellen vind ik 
leuk werk. Die hadden we dit jaar wel veel. 
Van hout zagen krijg je warm als het koud is en s' avonds is het leuk om bij een warme kachel te 
zitten. In de wintertijd worden ook de bessen en fruitbomen gesnoeid. 
 
Ik werk alleen in de voormiddag in de tuin en doe dit werk graag. 
    

Lindsay 
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Landbouw 
 

Dit jaar begon zoals gewoonlijk met het oogsten van de aardperen. Dat is een bezigheid die door 
sommige mensen als uiterst vermakelijk wordt ervaren en door anderen als uiterst vervelend. Maar 
het moest gedaan worden. 
 
Aan het einde van de winter was de kwaliteit  van de kaas niet zo goed dat de productie ervan werd 
gestopt. Dat betekende voor de boerderij dat we tijdelijk moesten inkrimpen op de melkproductie 
totdat het beter ging. Dit betekende voor ons dat we de oudere koeien, waarbij de kwaliteit van de 
melk vaak wat slechter is, gingen afvoeren en laten slachten. 
 
Dat betekende nogal wat werk; we moesten ze wegbrengen naar het slachthuis en als ze dan 
versneden werden door de slager, moesten wij het vlees komen inpakken. Dat zijn hele dagen werk. 
Gelukkig vond iedereen die meeging, dit geen enkel probleem. Het is een uitstapje en het is heel 
goed om alles van een koe te hebben meegemaakt. Want sommige bewoners kennen deze koeien al 
van kalf af aan en kunnen nu dus ook afscheid nemen 
van het dier wat uiteindelijk weer bereidt wordt tot 
hun eten. Een mooi beeld.  
 
We hebben tevens een koppel kalkoenen aangekocht 
om te laten broeden voor de kerstkalkoenen. En die 
scharrelen inmiddels over het erf. 
 
Nu hadden we dus wat minder koeien in de stal staan 
en het melken werd een gemakkelijke bezigheid.  
Ook aan het uitmesten gedurende de zomermaanden 
viel dan ook niet veel eer te behalen. 
Dat was goed, we konden onze aandacht en energie dan ook geven aan de gewassen; het graan, het 
gras en natuurlijk de voederbieten. Vooral die laatste kregen dan ook onze persoonlijke toewijding. 
Er moest veel gewied worden! En dat hebben we dan ook goed gedaan. Er was een goede opbrengst 
bieten voor de koeien in de winter.  
 
Omdat één van de medewerkers vader werd in het voorjaar, kwam Arwen - onze ex-collega – ons 
voor een paar maandjes uit de nood helpen en dat kwam dan ook op een goed moment gezien we 
het goed druk hadden met de bieten. 
 
Ook hadden een goede opbrengst gras dit jaar en van goede kwaliteit, zodat we deze winter als we 
dan weer wat meer koeien in de stal hadden dit konden voeren. 
 
Het najaar duurde lang en de winter sloeg pas laat in. En die was welkom. Iedereen op de boerderij 
was het grijze, natte weer en de modder wel een beetje zat. De sneeuw was dan ook een welkome 
afwisseling. Er gaat niets boven een koude doch zonnige winterdag. We hadden ons redelijk 
voorbereid op de vorst en hadden gelukkig weinig last van bevriezingsverschijnselen van onze 
leidingen. Ook de koeien hebben het er weer goed van afgebracht, die waren ook blij met wat meer 
zon, ook al was het koud. 
Er werd aan het einde van de zomer voorzichtig weer wat kaas gemaakt, maar we hadden nog steeds 
niet veel koeien. Gelukkig kalfde er een vaars af…we hadden de aanvulling hard nodig. 
 
Groeten van  

Jonathan, Liefwin, Steven, Stefaan, Dieter,  
Michel, Nico, Lindsay, Staf en Bartho 
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Bakkerij 

 

25 Jaar bakkerij 
 

Wij starten begin 2012 een jubileumjaar voor onze bakkerij, 25 jaar ! Om trots op te zijn ! 
Trots op ons brood en alle producten, op ons samenwerken, op de intermenselijke ontmoetingen 
met elkaar, met de klanten, trots op onze weg die wij met elkaar gaan, de sterktes en de zwaktes van 
ieder samen om dan aan gezonde, eerlijke en lekkere voeding te werken, trots op het geheel en op 
onze gemeenschap. 
 
Met een terugblik hoe dat wij 25 jaar geleden starten met de houtoven op het huidige Midgard, met 
de overname van de bakkerij van Wim en Rita , de klanten van de Pimpernel, met Bart Onghena en 
Hendrika Stolk als de eerste bakkershulpen. Hoe de eerste externe klanten onze bakkerij opzochten, 
de hoera's en de dips, onze eerste eigen broodzak die wij lieten ontwerpen door Harriette Boortman, 
de eerste knabbelstok, daarna de vele taarten....  
 
Hoe zijn wij sindsdien opgeschoven, zijn wij gegroeid en hebben we een plaatsje veroverd in het 
landschap van biologisch producerende bedrijfjes, hoe continu de bakkerij zijn eigen leventje heeft 
geleid en zich steeds warm, maar ook professioneel getoond heeft naar de buitenwereld. 
 
Ook dit jaar weer stonden wij schouder aan schouder met een 30-tal – meestal - enthousiaste 
handen elke morgen aan het werk. De handen van Nancy, Bart, Flor, Cis, Johan, Megan, Ilse Andres, 
François, Elout, Paul , Gerry, Marc, Ria, Bram, Patricia , Guy en sporadische hulpen vervaardigden een 
groot gamma brood dat wij bakken voor vele klanten, tot de voedselteams in Antwerpen.   
Hoeveel kilo’s knabbelstokken zijn wel niet naar de bezoekerscentra van Natuurpunt tot in 
Blankenberge gegaan, en hoeveel appelen schilden wij voor de taarten voor de wandelaars in de 
Liereman, Klein Engelandhoeve, de Klapekster en onze eigen Bayerd, hoeveel speculaas voor de 
scholen enzovoort… 
 
De nieuwtjes van het jaar? Sommige bewoners kwamen, vonden hun plek als bakker, andere zochten 
hun weg verder in een ander werkgebied. Jonge snuiters kwamen en anderen werden wat grijzer. 
Het broodgamma breidde uit met het landlopersbrood en het Steinerbrood. Beiden met honing, de 
ene met gist, haver en rogge, de andere met aanwijzingen van Steiner, een fermentatie op basis van 
tarwe, honing en zout.  
 
Verder hebben wij de eer sinds dit jaar te mogen bakken voor een toch wel toprestaurant in 
Vosselaar: “de Farmasie” en sinds kort bakken wij brood en weldra taart voor de versnaperingen in 
“de Barzoen“: de bar van het cultureel centrum in de Warande in Turnhout. 
 
Wij kijken weer graag vooruit: professioneel, zowel met zorg voor een dagelijkse, heel goede 
kwaliteit van alle producten en met de meest mogelijke goede zorg voor de bewoners , de zorg naar 
elkaar! 

Gie 
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WEVERIJ 
 

In de lente van 2012 kregen we de vraag van het heilpedagogische instituut “De Speelhoeve” in 
Vremde om twee wanddoeken te weven om hun nieuwe feestzaal aan te kleden. Het thema was: 
‘zonsopgang en zonsondergang’ in overeenstemming met de kleuren van de zaal en het zicht op de 
omgeving. Het resultaat brachten we met de ganse weverij naar Vremde waar het heel enthousiast 
onthaald werd. 
 

Eind mei werden we uitgenodigd voor de tweejaarlijkse eindtentoonstelling van de weefopleiding 
voor ‘mensen met een beperking’ van Magenta in Zeist. Door de grote inzet van Marijke Jochijms is 
het mogelijk dat deze gedegen vakopleiding nog steeds kan doorgaan. We werden hartelijk 
ontvangen met koffie en cake en kregen een rondleiding in de ateliers. Het is door ons engagement 
in de vereniging ‘Weven Met Beperking’ dat we door de jaren heen een band hebben opgebouwd 
met verschillende Nederlandse weefateliers.  Daardoor kregen we dit jaar een mooi contramarche 
weefgetouw aangeboden waar Hilde nu met veel plezier aan weeft. Negen maart gaat de 
tweejaarlijkse vergadering door op Widar. Dit brengt veel extra werk met zich mee, maar deze 
ontmoetingen zijn ook erg inspirerend.  
 

Tijdens de lente zijn er in de weverij verschillende viltworkshops doorgegaan om geld in te zamelen 
voor het opstarten van de “Khedeli-weverij” in Georgië.  
 

De zomervakantie hebben we zo kunnen organiseren dat iedereen zijn vakantie kon opnemen en de 
permanentie toch verzekerd bleef. 
 

In oktober zijn Griet en Jolan dan ‘gepakt en gezakt’ met katoen en getouw afgereisd naar Georgië 
om de nieuwe weverij op te starten.    
 

Begin december viel Monique er helaas tussenuit wegens ziekte. 
Voor de rest is er in de constellatie van de bewoners niet veel veranderd. Elke bewoner vindt hier zijn 
plek en gading en allen willen ze hier graag blijven.  
 

Griet en Nadine 
 

 
V.l.n.r.: Vooraan: Megan, Chris, Jokke, Dominique, Griet en Frieda 

Achter: Nadine, Yvonne, Paul C., François, Stefan, Hilde, Ilse en Andres 
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Reisverslag GeorgiE 
 
Begin oktober vertrok ik met Jolan de Graaf (vrijwilligster) voor de ganse maand naar de Khedeli-
gemeenschap in Georgië. Deze jonge gemeenschap heeft nauwe banden met Widar en ons was 
gevraagd om het weefproces aan te leren aan enkele van de medewerkers. Wij wisten niet goed wat 
ons daar te wachten zou staan en daarom hadden we voor alle zekerheid een nieuw weefgetouw en 
een kleine hoeveelheid weefmateriaal meegenomen. Toen we daar aankwamen bleek er een berg 
oude, verroeste weefgetouwen te liggen, waar we nog twee bruikbare getouwen uit konden 
distilleren. 
 
Met drie getouwen, een scheerraam en het meegenomen materiaal gingen we aan de slag. Het 
enthousiasme van de medewerksters en de snelheid om dingen te leren, vielen geweldig mee, 
ondanks het taalprobleem. Na een dag of tien konden de eerste bruikbare handdoekjes al van het 
getouw gehaald worden. Het proces van ketting scheren, getouw opzetten, weven en afknippen 
werd in die maand verschillende keren herhaald. Op het einde van ons verblijf kon Nanniko, een 
jonge medewerkster, zelfstandig een eenvoudig weefsel opzetten, weven en afwerken. Wij houden 
contact en zijn zeer nieuwsgierig hoe alles evolueert. 
 
Naast het werk in de gemeenschap wilden Jolan en ik natuurlijk ook wat van de omgeving zien. Zo 
maakten we verschillende uitstappen naar de hoofdstad Tbilisi, de oude hoofdstad Mtskheta en het 
kloostercomplex van David Gareja op de grens met Azerbeidjan. Het nabijgelegen Klooster van de 
H.Nino en de heuvels rond Khedeli waren ons geliefkoosd wandelterrein. 
 
De Khedeli-gemeenschap is een warme, boeiende plek waar veel gezongen en gefeest wordt. Zo 
vierden we o.a. het éénjarig bestaan van het Khedeli-café in het vlakbij gelegen stadje Sighnaghi. De 
gastvrijheid van de Georgiërs is legendarisch en we werden verschillende keren uitgenodigd op 
verjaardagsfeesten en suppra’s(=maaltijden met veel heildronken) bij medewerkers thuis. 
 
Jolan en ik hopen snel nog eens terug te keren naar deze hartverwarmende plek om een volgende 
stap te zetten in de ontwikkeling van de weverij. Wij houden u op de hoogte! 
 

Griet Johnson 
 

PS:  De CD ‘Inner Sunshine’ die Lali met het ‘Khedeli-koortje’ maakte, is bij mij te koop voor € 10. 

        grietjohnson@skynet.be 
 

    
     Natia, Nanniko, Griet, Maro en Tamuna.            Giorgi, Jolann Ruso en vooraan Natia.  
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Kantoor 
 

Begin januari 2012 werden Hilde en haar man oma en opa van hun eerste kleindochter Suzanne. 
Omdat kleine Suzanne wat op zich liet wachten, werd hun geduld danig op de proef gesteld. Maar 
eindelijk was het meisje daar. Hilde was er behoorlijk van onder de indruk. Het was mooi om onze 
collega zo blij en trots te zien. 
 
Vanaf oktober 2011 was Linda al afwezig. We voelden dat we dringend nood hadden aan een extra 
medewerker. 
We zaten in dubio. Nicky had Isabelle vervangen tijdens haar zwangerschaps-en ouderschapsverlof. 
Maar zij had eind november een flinke zoon, Noan, gekregen. In principe was ze natuurlijk de 
geknipte kandidate om de 5 blokken van Linda over te nemen.  
Als we haar de balie konden laten bemannen, kon Isabelle tijd vrij maken om de centrale dossiers op 
te pakken. Deze dossiers en ook de personeelszaken waren tot dan toe altijd Linda’s 
verantwoordelijkheid geweest. Linda had echter aangegeven dat ze afstand moest nemen van Widar. 
Dus we konden helaas geen beroep doen op haar jarenlange ervaring en alle kennis die zij in huis 
heeft. 
Maar konden we dat wel aan Nicky vragen? Noan was nog zo klein... Maar we wisten wel dat Nicky 
graag op Widar werkte, dus wat moesten we doen? 
Uiteindelijk trokken we, op het moment dat haar zwangerschapsverlof gedaan was, toch de stoute 
schoenen aan. Gelukkig kon voor Noan een fijn plekje in de crèche gevonden worden en zo kwam 
Nicky weer op Widar terecht. 
 
Door de komst van Nicky werden de takenpakketten nog maar eens een keer door elkaar gehusseld. 
Er waren nu ook meer neuzen op het papieren-administratie-schip en die moesten allemaal in  
dezelfde richting wijzen. Niet zo’n eenvoudige opdracht. Iedereen heeft zo z’n talenten en 
kwaliteiten maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat die Widar het meest ten goede komen? 
 
We kwamen het volgende overeen: 
 

 
Nicky zou 5 blokken balietaken op zich nemen. Haar kunde op de PC uitte zich al snel 
in het opmaken van ‘professionelere’ flyers en zo meer. Ook het jaarverslag dat u nu 
in handen heeft, is door haar op punt gesteld. 
 
 
 

Inge houdt zich bezig met alles wat met de bewoners te maken heeft én een 
heel aantal terugkerende vaste taken bv. het bijhouden van de schenkingen,… 

 
 
Louise is verantwoordelijk voor het Widar Fonds. Zij maakt de bakkerslijsten op, volgt 
verschuivingen op, maakt facturen voor de klanten… 
 
 
Isabelle doet de personeelsadministratie en heeft in 2012 voor het 
eerst het dagprijsdossier zelf moeten opmaken en indienen.  

Gelukkig kon Isabelle vaak de hulp van Raymond Desmedt inroepen, de directeur van 
een andere instelling De Meerpaal. Een man met enorm veel ervaring met de 
Softwel-programma’s en iemand die het opstellen van een dagprijsdossier tot in de puntjes kent.  
Zo kon het dagprijsdossier 2011 ingediend worden en werd het vorige dagprijsdossier betekend. 
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Wat Hilde en de boekhouding betreft: na aandringen van het kantoor werden door 
het dagelijks bestuur 5 extra blokken toegewezen aan de administratie.  
 
Er wordt namelijk meer en meer beroep gedaan op het kantoor voor o.a. 
kwaliteitshandboek, jaarverslag, verzekeringen, open deur, kerstkaarten enzovoort.  
Toch voelden we aan dat het vooral Hilde was (als enige boekhoudster) die 

dringend ondersteuning nodig had. Elke keer gebeurde er wel iets (bv. omzetting naar euro, nieuw 
boekhoudprogramma, Hilde die aan de schouder werd geopereerd…) waardoor Hilde een 
achterstand opliep die moeilijk weg te werken was. 
 

En zo werd er een sollicitatieprocedure opgestart en werd Sofie in augustus onze 
nieuwe medewerker. Zij stelt zich verderop in dit jaarverslag zelf even voor. Zij 
bleek een goede leerling en al snel kon Hilde de boekhouding van Widar Fonds 
aan Sofie over laten. Sofie komt uit een hele andere werkomgeving en moet nog 
wel wennen aan het werken op Widar. Wij geven haar de tijd om rustig haar 
plekje te vinden in ons team. Nu werken Hilde en Sofie samen aan de 
boekhouding. Zeker geen overbodige luxe! 
 
In oktober werd Isabelle aangeduid als werkplaatsleider van het kantoor. Een taak die ze graag 
aanvaardt, maar waar ze nog wel in moet groeien. 
 
Wat gebeurde er nog allemaal in 2012? 
Inge heeft met haar gezin een fietstocht gemaakt en niet zo maar eentje. Ze is met man en 3 
kinderen met de fiets naar Lourdes gereden. Alle bagage op de fiets, tent op de fiets en hoppa zo zijn 
ze vertrokken. Toen we ze gingen uitzwaaien, was ze er nog niet helemaal gerust in. Maar ze hebben 
de tocht zonder kleerscheuren, en zelfs zonder platte band, uitgereden…wat een mooie ervaring is 
dat geweest. 
 
We kregen nieuwe tafels via de vader van Liefwin en na heel wat 
denk-en verschuif-werk werden die herschikt tot 3 werkplaatsen 
beneden in het kantoor. Er was ook een ronde tafel bij die nu 
dienst doet als eet-en vergadertafeltje.   
 
Jan ging van 10 tot 16 augustus op reis naar Finland. Een mooie, 
unieke reis die hij van de hele gemeenschap cadeau had gekregen. 
Op 13 juli werd hij namelijk 60 jaar!! Medewerkers en bewoners 
hadden een heus buffet met allerlei lekkers klaar om deze 
bijzondere verjaardag te vieren. 
 
In september startte Louise met een bacheloropleiding 
‘Boekhouden’ in avondonderwijs. De eerste examens heeft ze 
ondertussen afgelegd met mooie resultaten. 
Ze heeft eind december ook een maand zorgverlof opgenomen om naar haar ouders in Engeland te 
kunnen gaan. Haar vader is ernstig ziek. Nu we dit verslag opstellen is ze weer terug in Engeland. Het 
gaat echt niet goed met haar vader. Wij leven allemaal enorm met Louise mee. 
 
Zo is 2013 alweer 2 maanden ver. We gaan ervan uit dat we de ingeslagen weg verder zullen gaan. 
Met z’n allen zijn we gemotiveerd om er een goed werkjaar van te maken… 
 

Isabelle 
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Voorstelling van onze nieuwe collega Sofie:  
 
Hallo iedereen, 
 
Ik ben Sofie Van Otten, ik ben 26 jaar en woon in Merksplas. Ik werk sinds augustus van 2012 op 
Widar. Voor iedereen die me ondertussen nog niet kent: ik zit boven in het kantoor.  Samen met 
Hilde werk ik aan de boekhouding.  
 
Hierbij ook een dankjewel aan Hilde, die me tot nu toe super heeft geholpen bij het inwerken in de 
boekhouding. Ook zeker al mijn andere collega’s op kantoor niet te vergeten. Ze hebben mij steeds 
met raad en daad bijgestaan en de principes van Widar leren kennen.   
 
Plots in zo’n grote organisatie terechtkomen was voor mij toch een grotere aanpassing als eerst 
gedacht.  Zeker als je dit vergelijkt met mijn vorige job. Hiervoor heb ik 5 jaar op een klein 
boekhoudkantoor gewerkt. Collega’s had ik niet en ik kwam dus enkel in contact met klanten. Deze 
heb ik op Widar ingeruild voor bewoners en collega’s, een hele verandering dus…een positieve  
verandering…   
 
Doordat er hier dag in dag uit met mensen gewerkt wordt, is de sfeer ook veel gemoedelijker wat 
ook een verademing is. Ook al staan wij op kantoor niet constant in contact met de bewoners, toch 
springt er eens regelmatig iemand binnen om iets te komen vertellen, de afwas te doen,…  dat maakt 
het verschil.  
De spanning en stress die zich door de jaren heen heeft opbouwt, krijgt eindelijk de kans om stilaan 
weg te ebben.  
 
Groetjes en tot ziens op Widar! 
 

Sofie 
 
 
 
Een beeld over de fietsreis naar Lourdes van onze collega Inge:  
 
30 juni 2012 : uitgewuifd door mijn lieve Widar-collega’s vertrokken we onder een stralend zonnetje 
het grote avontuur tegemoet : in 1 maand met heel het gezin, bestaande uit Maureen (10j), Florian 
(14j), Simon (16j), Wilfried en ikzelf, met de fiets van Kasterlee naar Lourdes, volgens het ‘boekske’ 
een 1450 km!  
 
Bepakt en gezakt en vol goede moed zetten we koers richting zuiden. In Tongeren werden we 
vriendelijk de weg gewezen door ... je gelooft het nooit ... de schrijver van ons ‘boekske’! Toeval of 
een teken? Voor ons in ieder geval een stimulans om ons einddoel te bereiken. 
 
3 dagen toerden we door de Limburgse fruitstreek, kampeerden we naast de kerncentrale van Huy 
en fietsen we langs de Maas om zo de Franse grens over te steken. Dit was voor ons een punt waar 
de twijfel toe sloeg: de weg bleek vrij heuvelig, de wind stond altijd op kop en de weergoden waren 
ons niet gunstig gezind. Na een kort gezinsoverleg beslisten we unaniem : we zouden doorgaan! 
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Al gauw beseften we dat we een strak 
regime moesten aanhouden, wilden we 
ons einddoel halen: uit de slaapzak om   6 
uur, ten laatste om 8 uur op de fiets na 
een ontbijtje van oud brood, om 10 uur 
genieten van lekkere verse koffiekoeken, 
’s middags picknick en in de namiddag 
(na een etappe van 65 à 90km) de tenten 
opslaan op een camping! Alle soorten 
campings hebben we gehad : van een 
luxe-camping met alles op en aan, 
campings bijna voor ons alleen tot 
kamperen op een voetbalveld, waar de 
goal ideaal bleek om de was te drogen!   
 
 
We leerden een heel ander Frankrijk kennen: de groene oevers van ‘La Meuse’, de onoverzienlijke 
graanvelden rond Reims, de wijnvelden van de Champagne, het charmante Canal d’Orleans, 
Merovingische kerkhoven, de streek van de Cognac, het oude dorpje La Bastide d’Armagnac, de 
druivenranken van de Bordeaux-streek, het 14-daagse Jazzfestival in Marciac ... teveel om op te 
noemen.  
 
En elke pedaalslag bracht ons dichter bij ons doel: uiteindelijk na 22 etappes, 6 rustdagen, zadelpijn, 
vele kilometers wind op kop, heel veel bergop fietsen (en naar mijn mening weinig bergaf), 0 platte 
banden en +/- 1700 kilometers (volgens de kilometerteller!) bereikten we Lourdes.  
Iedereen moe ... maar voldaan, fier op onze prestatie. 
 

 
Simon, Inge, Maureen en Florian.  

 

Voor herhaling vatbaar? JAZEKER!!!! 

Inge 
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Verpleging 

 
Positief denken:  
 
 

Mensen putten vaak kracht uit de hogere waarden die ze 
willen realiseren: zorg en aandacht, verbinding met elkaar. 
Door te werken vanuit betrokkenheid draag je energie 
over. Je voelt iets, er gebeurt iets. 
 
Steiner leert ons dat de menselijke geest, die langer 
bestaat dan het leven hier op aarde, nimmer ziek of 
beschadigd is. De mens is een ‘eeuwig’ wezen met een 
levensontwerp. 
Zowel bewoners als medewerkers hebben dit, en zij 
hebben bovendien deel aan elkaars ontwerp.  
 

 
 

Wie positieve gedachten wijdt aan een ander, beïnvloedt die persoon positief. Wie een moeilijk 
opvoedbaar kind heeft, of een partner of collega waar hij niet mee uit de voeten kan, kan zijn relatie 
tot die persoon gunstig beïnvloeden door op gezette tijden te denken aan de goede eigenschappen 
die deze ongetwijfeld ook heeft. Zijn handelswijze tegenover die persoon wordt dan vanzelf 
positiever, waarmee bij de tegenpartij ook een prettige reactie wordt ontlokt.  
Een medewerker die weinig verwacht van een bewoner, beïnvloedt diens resultaten negatief. 
Omgekeerd geldt hetzelfde. 

 

Positief denken: voor uzelf en de ander het goede toewensen en 
mogen ontvangen. Het geestelijke is een component van het 
lichamelijke. Vaak kun je bepaalde gedachten of 
gemoedstoestanden door iets heel onnozels ombuigen: door iets 
te eten, door een kersenpitje in je nek te leggen, door een stukje te 
gaan wandelen – door iets met je lichaam te doen.  
 
Je gedachten hardop uitspreken of beginnen zingen, kan ook 
helpen – als je dat doet, blijkt dat je bereid bent om ermee te 
lachen, waardoor het minder erg wordt. 
 

 

Het aanbieden van lichamelijke therapie, een inwrijving of een bad, is een middel om bij de mens het 
proces van spanning – ontspanning te herstellen zodat er positieve energie vrijkomt om verder te 
gaan. 
 
Het uitwendige gebruik van oliën bij de behandeling van een persoon is gebaseerd op een innerlijk 
'richten op', het brengt het geestelijk richten van de aandacht tot uitdrukking.  
 
Datzelfde gaat ook op als de patiënt zelf b.v. zijn geblesseerde knie insmeert met Arnica-olie.  Hij 
richt zich dan geestelijk op een onderdeel van zijn organisme dat hij eerder misschien al te lang 
alleen maar gebruikt heeft, en bij dit richten van de aandacht geneest de knie op een andere manier 
dan wanneer die aandacht er niet aan te pas zou komen. 
 
 

Dominique, verpleegster Greet en Joeri.  
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Een inwrijving is een zachte ‘massage’ waarbij het lichaam, deels of totaal, ingewreven wordt. Bij 
deze uitwendige therapie spelen niet alleen het waarnemen van het medicament, maar ook het 
aanraken een rol.  
De inwrijving heeft een omhullende werking en wordt in een rustige omgeving gegeven. Het is 
gebruikelijk na de behandeling warm ingepakt een half uur te rusten. 
 
 
 Voor het oliedispersiebad wordt een speciaal mondgeblazen 
glazen apparaatje gebruikt dat aangesloten wordt op de 
doucheslang van het bad. Door de vorm en de druk van het water 
wordt een werveling veroorzaakt waardoor rond elke molecule 
water een olievliesje komt te zitten, hetgeen overeenkomt met 
een verdunning van D4 en een emulgator overbodig maakt. Ook 
het water wordt erdoor gevitaliseerd. 
 
 
Deze gezondheidsbevorderende, immuniteitsverhogende baden hebben een effect op de uitstraling 
van de mens doordat ze het eigen warmte-organisme stimuleren en zo het hele lichaam met de 
levenskracht helpen doordringen. 
 
Met het tot stand komen van de nieuwe dokter/verpleeg/therapieruimte kan ik starten met de 
uitwendige therapieën. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GREET 
Verpleegster 
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VRIJWILLIGERSWERKING 

 
getuigenis van onze onmisbare vrijwillig(st)ers: 
 
Op vakantie in Fagne Marron 
 
Ruim 15 jaar geleden zijn wij voor de eerste keer met een groepje van 4 bewoners op vakantie 
geweest in Fagne Marron.  En sindsdien hebben we al heel wat mooie plekjes en terrasjes ontdekt in 
Spa en de ruime omgeving: er is dan ook van alles te zien. Het ene jaar valt het al wat beter mee dan 
het andere. Het begint met het weer, natuurlijk. Het wil wel eens 4 van de 5 dagen regenen. En ook 
de samenstelling van de groep bepaalt veel. Maar we zijn het blijven doen. Dat wil toch zeggen dat 
de bewoners en wijzelf er veel deugd aan beleven. En we zorgen er natuurlijk altijd voor dat we 
lekker eten! 
 
Maar als we nog eens 15 jaar van het huis willen genieten, moet er toch iets aan gebeuren! 
Daarom ook dat we onze schouders gezet hebben onder het project 'EEN DAK VOOR FAGNE 
MARRON'. We vinden dat het na al die jaren toch hoog tijd wordt dat er een nieuw dak op komt. Er 
werd al veel over gepraat en gerekend. En het is nu de bedoeling dat er in de loop van 2013 werk van 
gemaakt wordt. Daarom zijn we gestart met een geldinzameling, een soort renteloze lening aan 
Widar. Wilt u er meer informatie over, dan kunt u dat vast ergens vinden in of bij dit jaarverslag of 
via het kantoor van Widar. 
 
Ook andere mensen vinden veel voldoening in het  vrijwilligerswerk op Widar. Als u daarvoor 
interesse hebt, kunt u altijd eens informeren bij een van de medewerkers of via het kantoor. 
 

Frans en Rit, Wortel 
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U zoekt een warme investering  
voor een deel van uw spaargeld*? 

(* Spaargeld: iets dat bij uw bank nog nauwelijks wat opbrengt!) 
 

Wij zoeken een nieuw warm dak voor  
ons vakantiehuis 'Fagne Marron'.  

 

Samen zoeken we 20 mensen met een warm hart 
die 1000 euro (of een veelvoud) tijdelijk willen missen ... 

 

Wat is FAGNE MARRON? 
 

Zo'n 15 jaar geleden kreeg WIDAR dit huis aangeboden. Het is gebouwd in de jaren 60 door een 
Nederlands echtpaar, aangepast aan hun handicap. Het ligt op een vrij steile helling, maar garage, 
woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer ... zijn alle op straatniveau. Er is een zolder met enkele 
kamertjes en een badkamer. Er is ook een open kelderniveau waar je uitkomt op een stukje vlakke 
tuin en een helling. 
Het huis is gelegen even buiten het dorp Winamplanche, deelgemeente van Theux. Het ligt op zo'n 5 
km van Spa en 150 km van Merksplas. 
 

    

Zicht op het huis vooraan, zijkant rechts en uitzicht  achteraan.  
 

Er zijn enkele buren, vanuit de woonkamer kijk je op een dalletje en verder zie je er vooral bossen en 
weiden. 
Het huis was toen al in slechte staat. Het heeft enkele jaren leeggestaan en het regenwater had er 
heel wat schade aangericht. Sindsdien werden de nodige herstellingen uitgevoerd om het te kunnen 
gebruiken als vakantiehuis. Toch zijn grotere werken hoognodig. 
 

De bewoners en medewerkers van de WIDAR-huizen gaan er graag op weekend of een weekje op 
verlof. Voor hen is het een 2e thuis: ze weten waar ze terecht komen, zoeken er zelf hun bed uit en 
kennen ook de omgeving. WIDAR verhuurt het huis ook als vakantieverblijf. Er zijn zo'n 15 bedden. Al 
het nodige is er voorhanden, maar het is niet luxueus ingericht. 

 

 

 

     

  Een DAK   

 voor FAGNE MARRON  
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Wat is 'Een DAK voor FAGNE MARRON?' 
 
Met dit project willen we het nodige geld bijeenkrijgen om het dak te vernieuwen. 
 

Uw voordeel: 
 
- U krijgt er geen intrest op, wel kunt u jaarlijks per schijf van 1000 
euro een korting van 30 euro krijgen op een verblijf in Fagne 
Marron (dit komt dus eigenlijk neer op een intrest van 3 %). Ook 
kunt u ervoor kiezen de overige verblijfskosten in mindering te 
brengen op uw geïnvesteerd bedrag.  
 

- Voor het geïnvesteerde bedrag maakt WIDAR vzw met u een leenovereenkomst op. 
 
- Na 5 jaar kunt u indien gewenst het totale bedrag terugkrijgen (met aftrek van de gemaakte 
verblijfskosten) of kunt u indien gevraagd beslissen uw investering te verlengen. 
 
- En u krijgt hier sowieso een goed gevoel bij! 
 
Ons voordeel: 
 
- We kunnen hiervoor geen subsidies krijgen. Op deze manier moeten wij het totale bedrag niet zelf 
bijeenzoeken of lenen.  
 
- Indien WIDAR vzw over voldoende reserves beschikt, kan het 
beslissen voortijdig de investering terug te betalen. 
 
- Er wordt eindelijk werk gemaakt van de hoognodige 
aanpassingen zodat het verval stopt en het comfort en de 
leefbaarheid van het huis verhogen. 
 
- Onze bewoners kunnen het huis blijven gebruiken. Voor hen blijft het een goedkope - en voor 
sommigen hun enige - vakantie. 
 
- Ook u als toekomstige huurder en vakantieganger bent verzekerd van een stevig, waterdicht en 
warm dak boven het hoofd.  

 

Bent u geïnteresseerd? 
 
- Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij: 

 Jan Borghs, Lipseinde 43, 2330 Merksplas  
Tel. 014 63 44 46, info@widar.be 

 

 Dirk Govaerts, Kolonie 28, 2323 Wortel 
Tel. 03 311 82 00 of GSM  0496 49 43 12, dirk.govaerts@widar.be 

 

 Frans Van Bergen, vrijwilliger, Rooimans 38 f, 2323 Wortel 
Tel. 03 314 39 47 , van.bergen.voeten@skynet.be  
 

mailto:info@widar.be
mailto:van.bergen.voeten@skynet.be
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- Als u WIDAR vzw of dit project wilt steunen met een kleiner bedrag, dan kunt u altijd een 
storting doen op het schenkrekeningnummer van Widar: 

dat is IBAN BE55 2300 2271 0144 *en BIC GEBABEBB  
met vermelding 'een dak voor Fagne Marron';  
vanaf 40 € kunt u een gedeelte terugkrijgen via uw belastingaangifte  
(enkel in België). 

*Schenkrekeningnummer enkel voor kleine bedragen. 

 
- Als u wil meewerken als vrijwilliger aan het opknappen van het huis tijdens de periode 
mei/juni 2013, bezorg dan gerust uw gegevens aan WIDAR. 
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Ontdek Wortel Kolonie 

 

Op dinsdag 4 juni 2013 organiseren OKRA en Widar het  
Landloperswandelcriterium 

 
 

Een unieke gelegenheid om het prachtige domein Wortel-Kolonie 
beter te leren kennen . 
 
Keuze uit 3 uitgestippelde wandelingen (5 km,8 km of 12 km) langs 
de mooiste plaatsen van het natuurgebied met bos, heide en vennen. 
 
Start en aankomst: 
 

Café/feestzaal den Bayerd/Casino 
Kolonie 32 
2323 Wortel (Hoogstraten) 
 
Inschrijving: € 1,5   (€ 1 voor OKRA leden) 
Start wandeling: tussen 08.00 uur en 14.00 uur 
Soep, boterhammen met kaas en hesp verkrijgbaar in den Bayerd/Casino 

 
 
 
 

Iedereen is van harte welkom! 
 

 
Den Bayerd / het Casino hoe het er vroeger uitzag. 
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opendeurdag 
 
 

Graag nodigen wij u allen uit  
om een kijkje te komen nemen op  

 
onze opendeurdag! 

 
Die gaat door dit jaar op 
 lipseinde te merksplas 

+ 
 ruime parking voorzien! 
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