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Voorwoord Jan  

Beste lezer, 

 

Met vreugde presenteren wij u het jaarverslag over 2018.  

 

Onze dorpsgemeenschap is afgelopen jaren verrijkt met enkele families. Nu wonen er 16 

medewerkers intern (een record!). In de regel zijn we met 12. Maar het belangrijkste: er wonen ook 

10 kinderen in onze gemeenschap. Dat maakt het leven zo rijk. En het draagt bij tot onze opdracht 

die we hebben naar de mensen met een beperking: hen een zo normaal mogelijk leven laten leiden. 

Het is heerlijk om te zien hoe alle kinderen zich vrij kunnen bewegen tussen de bewoners. En hoe de 

bewoners kunnen genieten van hun aanwezigheid en levenskracht.  

Buiten medewerkerskinderen komen er steeds meer kinderen bij ons over de vloer die een hulpvraag 

hebben. Nood aan een dagje time-out nodig op de school? In Widar kan men terecht! De bakkerij, de 

boerderij, de tuin… zijn de grote aantrekkingspolen voor kinderen en jongeren in Widar. En 

natuurlijk, u zult het lezen in dit jaarverslag, krioelt het hier van de kinderen tijdens het 

boerderijkamp in de zomer.  

We mochten ook drie nieuwe bewoners ontvangen in onze gemeenschap: Aster in huize Breidablik, 

Jonny in huize Landvidi en Koen in huize Idafeld. Een rijkdom, een zegen en een uitdaging voor onze 

gemeenschap.  

U leest hierover in de levendige verslagen die volgen. 

Ook voor mij persoonlijk is dit jaarverslag bijzonder: het is de laatste keer dat ik als directeur een 

inleiding schrijf voor het afgelopen jaar. Vanaf 1 januari 2020 zal ik met pensioen zijn. En mag en kan 

ik vanaf de zijlijn meegenieten met de ontwikkelingen van Widar.  

Veel plezier bij het lezen van het jaarverslag 2018! 
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DE HUIZEN 

 Skirne 

 

 

Het jaar 2018 is voor ons huis een jaar geweest waarin de ‘voorbereiding op pensioen’ een regelmatig 

terugkerend gespreksthema is. Er wonen hier 5 mensen van boven de 60 jaar, en ieder wil er op zijn 

eigen manier mee omgaan. Jan zal blijven werken tot er een vervanger is aangesteld voor de directie.                                                  

Jef is de volgende, en is op 12 augustus op pensioen gegaan. Met feest en al, maar hij werkt gewoon 

door!!  

 

Ikzelf zal er in 2019 aan toe zijn, en kan er al naar uitkijken. François hebben we al een tijdje geleden 

aan prépensioen gekregen, want hij kon gewoon niet meer wachten… Hij mag elke ochtend later 

opstaan en genieten van een ontbijtje, dat de medewerkers voor hem klaargezet hebben.                                                                                                                            

Willy is ook 60+, maar gedraagt zich als een 40-jarige, dus geen denken aan om die op non-actief te 

zetten!     

Maar evengoed zien we het tegenovergestelde gebeuren; onrust bij dit gespreksthema bij onze 

bewoners. Vooral vanwege afscheid nemen en misschien verhuizen. Dat is heel begrijpelijk, want 

tenslotte zijn er sterke banden van 25 tot 35 jaar samenwonen! Dat knip je niet zomaar door als je de 

pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Het is een proces van langzaam loslaten en de 

vanzelfsprekende taken doorgeven aan ‘de volgende’. Hiervoor heb je een groot wederzijds 

vertrouwen nodig en dat vraagt tijd. Collega Stéphanie zal de functie van huisverantwoordelijke 

overnemen. Dat is al een geruststelling, want ze werkt hier al enige jaren. Ook is Zuzana halftijds 

aangenomen op 1 februari, om de overgang naar de nieuwe situatie te ondersteunen. 
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Het afgelopen jaar hebben we weer veel hulp gekregen van onze stagiaires Femke, Michael, Kelly, Jet 

en Hedwich. Ook is er een Duitse vrijwilligster voor 2 maanden komen logeren en meewerken, 

Friederike uit Dresden. Ze pikte de taal snel op, en had een heel leuke band met de bewoners. Via haar 

leerden wij Flore kennen, die ook enthousiast meewerkte in de tuin. 

In april werd in de blauwe zaal een euritmie-voorstelling gegeven door studenten van de opleiding in 

Leiden. Dit dankzij een studente Mare, die het jaar voordien hier sociale stage had gedaan. Zo zie je 

maar, hoe nuttig stages kunnen zijn voor Widar. Ze voerden het sprookje van ‘De Gouden Gans’ van 

Grimm op. Erg leuk voor de bewoners, zij konden genieten van de bewegingen en de mooie kleuren. 

Eind april werd er door de oudervereniging een amusementsnamiddag georganiseerd. Er was een 

kooroptreden van De Kleppers uit Turnhout. Aansluitend kwam er een frietwagen, waar we lang op 

moesten wachten, want die stond in de file. De ouders waren zeer nerveus. En de bewoners? Die 

hebben rustig gewacht, want die hebben het volste vertrouwen dat alles goed komt. 

Enkele dagen later was het 1 mei, en we trokken naar landgoed De Utrecht in Esbeek. Na een 

deugddoende wandeling, en beklimming van de uitkijktoren, kreeg ieder een uitsmijter op een groot 

bord in In den Bockenreyder. Dit zijn momenten van verbondenheid en vrolijkheid onder elkaar. Onze 

bewoners weten zich ook heel goed te gedragen, dat is iets om trots op te zijn, vind ik. 

Ingrijpend was ook de 2 oogoperaties, die Yvonne moest ondergaan in dit voorjaar. Zij heeft zo’n angst 

voor ingrepen, dat ze al vroeg of ze braille mocht leren… Dit was het moment om haar toch dringend 

te overtuigen om deze ingreep te laten doen en het viel gelukkig mee. Het tweede oog liet zij zonder 

protest behandelen. Zij kan nu weer lezen en haar wereld om haar heen is weer ruimer geworden. 

Op 8 mei was er een groep vrijwilligers van Janssen Pharmaceutica hier om een dag vrijwilligerswerk 

te doen. We hebben allerlei klussen voor hen bedacht, en hier op Skirne hebben zij de wasdraden 

achter het huis vervangen. Dit was een grote klus, want er moesten lange houten palen diep in de 

grond gezet worden. Met 5 personen hebben ze er de hele dag aan gewerkt, en het resultaat is 

fantastisch. We beseffen dat telkens wanneer we de lakens weer kunnen zien flapperen in de wind.  

Groot feest op 19 mei: Dochter en collega Hedwich trad in het huwelijk met Paul, in Hilvarenbeek. Het 

was pinksterweekend, en een vrij weekend, maar toch zijn er een 20-tal bewoners met een aantal 

medewerkers, naar het gemeentehuis gegaan. Het kersverse paar mocht onder de bloemenbogen 

door wandelen, die in alle huizen vooraf waren gemaakt.                                               

Enkele weken later hebben we het feest nog eens voor de hele gemeenschap gevierd. Alle huizen 

wensten hen proficiat op hun eigen manier en overhandigden hen allerlei cadeautjes.  

Onze jaarlijkse verjaardagsuitstap ging naar Bokrijk. Het was niet zo’n goed weer, maar we hebben 

toch een lange wandeling kunnen maken doorheen het domein. Veel ambachten bekeken, huizen en 

boerderijen van de goede oude tijd bezocht en heerlijk gegeten in de afspanning aldaar. We hebben 

de ‘donderpreek’ van de dominee gehoord, en de zegening bij het zieke varken bijgestaan. Ja, een 

gezellige dag met ons huis en team. 

In augustus werd Jef 65 jaar. We vierden hem met een pannenkoekenfeest voor ons huis en zijn ganse 

familie. Onze huiskamer stond vol tafels en stoelen, heel gezellig. Jef wilde graag als cadeau nog een 

uitstap doen met ieder van Skirne, en dat deden we op de 1e oktober in Chaam, vlak tegen de Chaamse 

Bossen. Daar zijn we met alle bewoners en het hele team gaan eten.  
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In september nog een heuglijke gebeurtenis te melden: dochter Geertrui is bevallen van een tweeling, 

Sterre en Linde. In juli zijn Geertrui en Raf namelijk met hun 2 kinderen terug in België komen wonen. 

Raf werkt sinds 1 augustus weer op Widar, en zal de klussendienst van Guy overnemen, als die op 

pensioen gaat. We hebben met de hele gemeenschap meegeleefd met de komst van de tweeling. 

Geertrui, die ronder en ronder werd, met alle ongemakken die daarbij horen. En hoe content iedereen 

was toen beide meisjes vlot geboren werden en samen 6kg wogen!! Nota bene op de verjaardag van 

Bart, dat was een schoon cadeau! Eind januari is ons 11e kleinkind geboren: Kasper, broertje van 

Florian en zoontje van Hedwich en Paul. Wat een rijkdom om deze hele familie bijeen te zien.  

In oktober was het verkiezingsdag in België. Enkele bewoners moesten gaan stemmen. Jan neemt 

graag het clubje bewoners mee naar de stembus. Het thema politiek werd in de weken voordien vaak 

besproken aan tafel, en Yvonne kwam met het geweldige idee om zelf ook een partij op te richten: 

‘SAAI EN KERNGEZOND’ zou die moeten heten….. Zou daar iemand op willen stemmen? Helaas heeft 

ze vanuit de gemeenschap weinig respons gekregen, maar vergeten doet Yvonne het niet. Bij de 

volgende verkiezingen zal zij het weer oppakken.  

Zo, dit zijn de gebeurtenissen van het jaar 2018, die ik met U wilde delen.                                    

Nu kunnen de bewoners van ons huis elk nog iets vertellen.  Vooral over de activiteiten, die ze buiten 

Widar doen. 

 

Bewoners aan het woord 
 

Yvonne:  In de Hema gaan ontbijten vind ik leuk. Ze hebben er lekker koffie 

en ik mag nadien iets kiezen uit de winkel om te kopen. In 2018 ben ik aan mijn 

ogen geopereerd en mocht ik bij de optieker een nieuwe bril gaan kiezen. Ik 

heb twee reizen gedaan. Eentje in de zomer en eentje in de winter. De dansles 

op maandagavond doe ik graag en ook gaan zwemmen in het Gielsbos op 

vrijdag vind ik fijn. 

 

Willy: De zomervakantie heb ik doorgebracht bij mijn zus. In september ben ik 

beginnen te werken in de tuin. Dat vind ik heel leuk. In de voormiddag werk ik 

nog steeds in de bakkerij. Samen met de bakkers brood en koekjes bakken, doe 

ik nog altijd even graag.  Op maandagavond ga ik graag mee dansen, want dan 

dans ik altijd met Els. Verder ga ik wekelijks nog turnen en ook dat doe ik nog 

altijd met heel veel plezier.  

 

Nancy: In de zomervakantie heb ik een paar uitstappen gedaan. Zo ben ik met 

mijn zus op vakantie geweest naar Center Parcs en ging ik ook mee op uitwisseling 

naar Texel. Op woensdagavond heb ik djembéles en dat vind ik nog altijd heel erg 

leuk. Het Sint-Michaëlsfeest vond ik erg fijn omdat het in de herfst(sfeer) is. 

Verder werk ik nog steeds heel graag in de winkel. Jefke (de kat) is vorig jaar spijtig 

genoeg gestorven, maar gelukkig heb ik Mira nog om te verzorgen.  
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Jef: In januari 2018 ging ik samen met broer Laurent, Marnix, Chris - met 

vriendin Lutgard - naar Oeganda. Het was een groot avontuur en een extra 

zomertje van tussen 25 en 30 °C, ideaal. Wij hadden een privé-gids, Ronny. 

Een hele lieve behulpzame Oegandees, die ons 1500 km rondgereden 

heeft met een soort landrover met open dak. Je moest maar recht staan 

om naar de wilde dieren te zien. 

’s Nachts sliepen wij in tenten onder een afdak. Wanneer ge in de nacht 

uit uw bed moest, kon er wel eens een nijlpaard voor uw deur liggen. De 

natuurreservaten hebben soms een oppervlakte zo groot als de provincie Antwerpen. We reden over 

hobbelige zandwegen en werden nogal dooreen geschud. Aan wilde dieren ontbrak het niet: giraffen, 

leeuwen, olifanten, buffels, nijlpaarden, krokodillen, antilopen en zeer veel vogels. Tijdens de tocht 

door het oerwoud tot bij de chimpansees werd ik als Pascha gedragen op een draagberrie door 4 sterke 

mannen. De Oegandezen zijn zeer behulpzaam en vriendelijk.  

Een paar keer voeren we de Nijl af en zagen we al de dieren op de oevers. Dat was zeer spannend. Er 

was ook een tocht naar het vulkanisch gedeelte waar veel cameliathee-plantages zijn. Eén van de 

laatste dagen bezochten wij een kraamkliniekje waar moeders kwamen bevallen die niet voor hun 

kindje konden zorgen. De baby’s lagen daar in isomobakjes.  

Oeganda is echt een aanrader voor wie éénmaal in zijn leven in een ander werelddeel wil komen. 

 

Hilde: In augustus ben ik samen met Ria een dagje naar Oostende geweest met 

de trein. ’s Morgens was het nog een beetje fris en was er veel wind, maar in 

de namiddag was er een stralende zon. We hebben met onze voeten door het 

water gewandeld, en ’s middags zijn we mosselen met frietjes gaan eten. Ik 

ben ook nog naar de winkeltjes gaan kijken en voor we terug naar huis gingen, 

hebben we nog een ijsje gegeten. Het was een leuke dag. Ik ben ook nog op 

vakantie geweest naar de Fagne Marron met 2 vrijwilligers. 

 

Bart: In februari ben ik naar de film geweest met Stéphanie. We zijn daar ook 

iets gaan eten tijdens de middag. Ook ga ik eens in Turnhout een koffie of een 

pintje drinken. Met mijn vader ga ik in het weekend ook eens op café en naar 

Linkeroever. Dit jaar zijn we ook weer naar de kermis geweest in Turnhout met 

de hele groep. Samen in de botsauto’s en smoutebollen eten vind ik het 

leukste.  

François: Vorig jaar ben ik veel gaan reizen, met de organisatie Cerevam uit 

Gent. In mei naar de Eifel, in augustus naar Duinkerken, in oktober naar 

Houthalen en in de kerstvakantie ben ik in Nunspeet oud en nieuw gaan vieren. 

Het is veel, maar toch is het meegevallen.  Op die reizen doe ik altijd mee met 

alle uitstappen; wij hebben een kathedraal bezocht, we gaan altijd shoppen, in 

een vlindertuin zijn we geweest, en naar de Efteling. En we zijn met een boot 

gaan varen… Zoveel heb ik gezien, maar ik weet niet meer wat ik waar gezien 

heb, dat ben ik vergeten. Ik heb er goede vriendschappen gesloten met mijn medereizigers, want ik zie 
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regelmatig dezelfde mensen meegaan.  Ook zijn we een keer in een jeugdherberg gaan slapen, maar 

waar dat was, weet ik niet meer. Het was leuk.    

Voor onze verjaardagsuitstap zijn we met ons huis naar Bokrijk geweest, dat was gezellig. Met de KVG 

ga ik ook uiteten, meestal ga ik met Pasen en met het Kerstfeestje, in Merksplas. Dan eet ik een 5-

gangenmenu, en Joke brengt mij, en zij haalt mij na enkele uren weer op. Meestal ga ik bij de pastoor 

aan tafel zitten. Dan spreken wij met elkaar, en hij wil altijd weten hoe het met mij gaat. Ja, ik doe veel 

en ik hou mij goed bezig.  

Isabella: Ze geniet vooral van individuele uitstapjes. En dit jaar heeft ze ook paar 
leuke uitstapjes gedaan. Met Stéphanie naar de Olmense zoo bv. Hier kon ze zelf 
giraffen voeden wat ze héél leuk vond! Van de kermis in Turnhout heeft ze ook 
genoten. In de botsautootjes rijden, op de paardenmolen zitten, eendjes vangen 
en lekker popcorn smullen. Isa drinkt heel graag chocomelk met slagroom. 
Hiervoor gaan wij meestal naar Nor Loir in Turnhout. Hier kan ze ook rustig 
kleuren als ze zin heeft.       
 
In april is ze voor paar dagen naar Bielebale in Brasschaat geweest. Het is een nieuw initiatief van de 
opleiding orthopedagogie, en men wil deze activiteit opnemen in het 2e jaar. Elke student wordt aan 
één persoon gelinkt, dag en nacht. Hier kon Isa sporten, zwemmen, van de glijbaan afgaan, wandelen 
en lekker eten! Het was een wederzijds succes, en voor dit jaar is Isabella ook weer ingeschreven. Het 
is voor haar de enige manier van vakantie nemen. 
 
 
Voorstelling Zuzana 
 
Hallo allemaal! Ik ben Zuzana en ik ben 39 jaar. 1,5 jaar geleden heb ik een 
stage gedaan op Idafeld. Direct was ik betoverd door de omgeving rondom 
Widar en door Widar zelf! Toen heb ik besloten dat ik er na mijn opleiding 
zorgkundige wilde solliciteren. Ik was heel blij dat ik in februari vorig jaar op 
Skirne mocht starten! 
 
Ik geniet van alle taakjes die ik met de bewoners doe. Binnenshuis, maar ook 
buitenshuis. Ik ga ook op sommige vrijdagen met de bewoners zwemmen in 
het Gielsbos. Maar nu gaat het even niet, want ik krijg een baby’tje begin 
april! Ik vind het heel spannend, ook al is het ons 4de kindje. Jullie moeten me 
dus na 1 jaar werken even missen, maar ik hoop dat ik in september terug bij 
jullie kan zijn! Ik ga jullie zeker missen! 
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Midgard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari 

We hadden extra hulp in huis, want Sean deed bij ons stage voor zijn opleiding tot zorgkundige. 
Hannelore en Michael werden op 18 januari de trotse ouders van Arthur.  
 
Op 20 januari was het ook net als in de andere huizen Ouderdag. 
In de week van 29 januari kwamen er stagiaires over de vloer voor een inleefweek. 
 
Februari 

In februari is Maria gestopt met bij ons in huis te werken, maar gelukkig komt ze nog regelmatig op 

maandagochtend helpen. Ook springt ze wel eens in om een nacht te doen. 

Om eens lekker gek te kunnen doen, gingen we op 11 maart naar de carnavalstoet in Vosselaar. 

Sommigen doen er nog steeds gek van. 

Maart 

Om de maand goed muzikaal in te zetten, gingen we met onze bewoners ook naar het optreden van 

Vitesse Limité in de Blauwe Zaal. 

De maand maart was een maand waarin we flink versterking kregen in huis. Ine en Manu kwamen 

stage doen en Erik, die eerder op Breidablik gewerkt heeft, is ook naar Midgard gekomen. Bovendien 

kwam ook Lotte voor drie maanden bij ons inwonen. We liepen elkaar nog net niet voor de voeten.  

April 

O, wat was het toen al warm en stonden we met Pasen al te zweten en niet alleen van het eieren 

rapen.  
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Dat Cindy bij ons stage heeft gedaan vanaf 26 april zullen we geweten hebben. Zij heeft een biologisch 

restaurant gehad en als zij gekookt had, waren wij precies ook altijd op restaurant geweest, maar dan 

wel helemaal gratis.  

Mei 

Op 10 mei legden wij geen ei, maar waren we wel vroege vogels, want om 6u30 zijn de dappersten 

onder ons vertrokken om te dauwtrappen.  

Lotte heeft afscheid genomen van ons en vertrok met haar bus en kat op reis. Toen werd het weer een 

beetje stiller in huis. En het werd nog warmer en warmer.  

Wat hadden we grote pech met de opendeurdag; het was al zo lang mooi weer en net op de 

opendeurdag viel er veel regen en onweerde het zelfs. Maar toch kregen we heel wat bezoekers over 

de vloer. 

Juni 

Ook op Midgard hebben we het wereldkampioenschap voetbal gevolgd en we hebben heel hard ons 

best gedaan om ze naar de eerste plaats te supporteren, maar we waren toch fier op hun goede 

prestaties en derde plaats.  

Sarah heeft ons deze maand verlaten.  

En het bleef maar warm en om af te koelen zijn enkelen gaan zwemmen in de Lilse Bergen. Dat deed 

deugd!  

Op 23 juni was er weer samen met de andere huizen een ouderdag en konden zij die dat wilden blijven 

eten. 

Juli 

We hebben ons op 12 juli eens laten verwennen, omdat we allemaal een gratis handmassage hebben 

gekregen.  

Toen werd het zomervakantie en kwamen er vakantiewerkers. Ook Flore kwam een maand bij ons 

inwonen. Sytske die nog regelmatig van zich laat horen, werd ook deze warme maand moeder.  

Augustus  

We hebben meegedaan aan een internationale uitwisseling (klinkt goed hé). Want er zijn 2 mensen 

van Het Maartenhuis uit Nederland bij ons in huis komen werken. Het waren Marjan én Marjan.   

Deze maand hebben we ons huis voor 2 weken gesloten.  

Ondanks de vakantie vonden we de tijd om met de bewoners van ons huis naar Turnhout kermis te 

gaan en iedereen is op het eerste zicht nuchter terug gekomen.  

Hannelore die uit zwangerschapsverlof kwam is bij ons in huis komen werken.  

Omdat we echte muziekliefhebbers zijn, gingen we op zondag 19 augustus naar een optreden in De 

Bayerd.  

En omdat we de muziek nog niet beu waren - en er nog plaats was in onze oren voor nog wat muziek 

- zijn we op 31 augustus naar Buitenbeenpop gegaan. De muziek en sfeer was top en we werden er 

verwend.  
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September 

Langzaamaan kwam iedereen terug uit vakantie en rolden we allemaal weer in ons dagelijkse ritme, 

dat vonden sommige bewoners wel spijtig.  

Omdat het op zondag 9 september nog steeds warm zomerweer was, hebben we de bloemetjes eens 

buiten gezet, maar vooral naar bloemetjes gaan kijken en wat men daar allemaal voor mooie wagens 

mee kan maken op de Bloemencorso in Loenhout. Het was echt de moeite en we hadden heel goede 

zitplaatsen.  

De laatste 2 weken van september en de eerste week van oktober kwam Lise bij ons stage doen en ze 

bleef ook logeren. Dit was wel nodig, want zij kwam uit het verre West-Vlaanderen.  

Oktober 

Katrien komt voor enkele maanden stage doen bij ons. 

Vicky en Eddy gaan met enkele bewoners voor een week naar het vakantiehuis in Fagne Marron. 

November 

In november vierden we het Sint-Maartenfeest.  

We hebben een goed doel gesteund van Music For Live. Dit was in Vosselaar te doen, we hebben ons 

goed geamuseerd. 

Omdat we vonden dat we ook onszelf eens mochten steunen hebben we op 20 november de inkopen 

gedaan voor de surpriseavond. Eerst reden we naar Breebos waar we verschillende winkels dicht bij 

elkaar hadden en dan naar de Kringwinkel in Turnhout waar we ook nog eens goed rondgeneusd 

hebben. In de kringwinkel verkopen ze ook nieuwe dingen; namelijk lekkere fritten. We hebben daar 

dan ook heel goed gegeten. 

December 

In december kregen we Sabinne uit het verre Zwitserland voor twee weken te logeren. Gelukkig sprak 

ze veel talen en dus ook de “wereldtaal” Nederlands zodat wij geen Zwitsers of ‘Zwetsers’ moesten 

praten. Zo kwamen we wel wat te weten over Zwitserland. Ze kennen daar bijvoorbeeld geen 

Sinterklaas, maar wij gelukkig wel en dus hielden we zo als dat hoort op woensdagavond 5 december 

onze surpriseavond.  

Suna heeft 2 weken bij ons ingewoond tijdens haar stage. Wat had ze lekker Turks gekookt! Onze 

wereld werd weer een beetje groter en onze buik een beetje dikker. 

Omdat het nog niet druk genoeg was in huis is ook Flore enkele dagen komen logeren bij ons.  
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En verder natuurlijk nog regelmatig; 

- Naar een fuif hier of daar. 

- Gaan zwemmen in het Gielsbos. 

- Elke week gaan turnen of naar de tekenschool. 

- Op maandag eet-en beweegmoment. 

- Normaal bowlen, maar omdat de bowlingzaal gesloten is werd dit vervangen door petanque. 

Dit is natuurlijk ook met een bal en meer dan één en hier mogen we ermee gooien! 

- Ook het therapeutisch schilderen heeft weer plaats gevonden. Picasso zijn schilderijen zouden 

al flink in waarde gedaald zijn!  

- Mensen die naar een sportdag gingen.  

- Individuele uitstappen naar het theater een optreden of de opera. 

- Als individuele uitstap gewoon iets gaan eten of drinken met een medewerker of vrijwilliger. 

- Gaan fietsen met een vrijwilliger.  

- In de zomer zijn verschillende bewoners op kamp of op reis gegaan met één of andere 

organisatie. Sommige gelukzakken deden meer dan één kamp. 

- En al zijn er eerder al stagiaires en WWOOFers vermeld er waren er nog wel enkele meer voor 

een al dan niet lange periode.  
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BREIDABLIK 

Breidablik en omgeving; het huis, de bewoners en de uitwisseling van de wereld errond. Hoewel 

Breidablik op een afgelegen plekje ligt, zelfs naar ‘Widarnormen’, zijn we toch niet zó van de wereld 

als het lijkt. De wereld bezoekt en passeert ons veelvuldig.  

Alleen al door onze Blauwe Zaal! Daar zien we steeds ‘Widarbewoners’ van allerlei slag passeren, 

alsook artiesten, muzikanten, eurithmisten, ouders, sympathisanten,…etc. Dit bij allerlei 

feestelijkheden en interessante gebeurtenissen, wekelijkse danslessen en fuiven, voorstellingen en 

voorlezingen, recepties en repetities. Die passanten eten dan ook al wel eens een soepje of drinken 

een tasje koffie bij ons.  

Helemaal in het begin van 2018 kwam de wereld hier even mee binnen om samen met Widar afscheid 

te nemen van Paul Craninckx op een prachtige manier. Op zo’n momenten komt de ‘grootsheid’ in 

combinatie met de huiselijkheid van Breidablik echt tot z’n recht.  

We wonen in een doodlopend straatje, maar wél een met een visboer. Dat brengt imposant zwaar 

verkeer, babbeltjes en lekkere visoverschotjes met zich mee, die allemaal wat van buiten Widar op 

Widar brengen - tot binnen in onze maag!  

In oktober kwam Aster ons vervoegen en met Aster kwam er bv. ook 

een kinesist, een nieuwe pedicure en regelmatige ouderbezoekjes in 

Breidablik binnen. Net zoals het Thuisverpleegteam en 

Familiehulpteam, die zich in de loop van 2018 afgewisseld hebben, om 

voor Chris en Aster te zorgen ’s  morgens; deze dames brengen ook 

steeds weer een beetje buitenwereld binnen.  

Verder zorgen de stagiairekamer en het appartement beneden ook 

voor beweging in de groep op Breidablik: in de stagiairekamer 

logeerden er een keur aan stagiaires, WWOOFers en een 

zomervrijwilligster. In het appartementje konden we in de zomer Sara, 

Andres, hun twee kindjes plus hondje, 2 maanden herbergen en sinds 

oktober woont Sangita er; weer terug van weggeweest op Widar! Zij 

werkt mee in ons team bovenop haar studie verpleegkunde in Turnhout. 

De Kerststalwandelingen 1500 wandelaars en de wandelpaden allerhande (wij zijn hier bv. gelegen op 

een knooppunt van 27, 28, 78, 88, en 89!!) laten ook een glimp van buitenwereld en ‘Widarwereld’ 

kruisen in voetstappen en wederzijdse nieuwsgierige blikken.  

Hierboven beschreef ik 

de beweging van buiten 

naar binnen, maar wij 

zijn ook niet vies van 

een ‘stapke in de 

wereld’ te zetten. In 

onze dichtstbijzijnde 

stad Turnhout gingen 

we en groupe naar bv. 

de opendeurdag van de 

tekenacademie, de kermis, een tentoonstelling van de Warande,  in de winkelstraten en het Hema-
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restaurant voor surprise-inkopen. Maar natuurlijk ook in ons eigen dorp Merksplas, voor Merksplas 

feest en in de frituur in Merksplas om een verjaardag te vieren bijvoorbeeld. Gaan bowlen in Breebos 

deden we ook met veel plezier.  

Ook kon je in 2018 alle Breidablikkers samen met begeleider(s) als groep terugvinden in Het Zwin voor 

een prachtige zomerdaguitstap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de weekends vind je onze BB-club ook terug op allerlei plekken, maar dan meestal in andere 

constellatie. Dat is dan met bezoekbewoners van andere huizen of gewoon een clubje waar enkele 

bewoners aan ontbreken (die dan tijd met ouders of familie doorbrengen) in gezellige cafeetjes in de 

omgeving, ergens onderweg van een wandeling, bv. ons stamcafé is het Schuttershof in Zondereigen, 

want dat is echt op haalbare stapafstand voor iedereen. In de Klein Engelandhoeve, Widars eigenste 

Bayerd, en andere gezellige plaatsen drinken we al eens graag iets fris of een koffietje. Hier vlak aan 

de grens zijn we snel in’t buitenland en dus ook in Baarle - bij voorkeur in de ijssalon! Dat mocht wel 

tijdens zo’n warme zomer. 

In de weekends zag je ons bv. opduiken in het stadspark van Turnhout, op het trouwfeest van Hedwich, 

de herfstbeurs van de Steinerschool, net als op de rommelmarkten en kringloopwinkels in de omgeving 

(voor de sfeer en af en toe een snuisterijtje) vanwege grote fans van dit soort vertier hier in huis! Soms 

moeten er ook gewoon nodige inkopen gedaan worden voor het huis buiten Widar en dat doen we 

dan ook al eens met een kleiner of groter clubje BB’ers. 

Een bijzondere band hebben we met de bibliotheek van Turnhout, waar we zo om de 3-4 weken 

boeken, films en luisterboeken gaan uitlenen. Daar kennen we al goed onze weg.  
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We doen niet altijd alles samen buitenaf, sommige zaken doen we gewoon alleen of met z’n tweeën, 

of met een andere groep. Zoals Peter, die af en toe met onze vrijwilliger Steven naar het rusthuis van 

z’n moeder gaat. Hij is bovendien het actiefste lid van de KVG, maar ook Bart, Ils en Stefan maken soms 

gebruik van deze vrijetijdsorganisatie om sportieve, creatieve of gewoon leuke activiteiten te doen 

buiten Widar in Turnhout en omgeving. 

Stefaan en Ils volgen djembélessen in Turnhout en onze drie fitte mannen: Dieter, Bart en Stefaan gaan 

wekelijks turnen bij Omnigym. 

Bart en Ils gaan al eens zwemmen in het GielsBos.   

Marc en Chris op hun beurt mogen 1 keer per maand met het eet- en beweegmoment van de senioren 

in Merksplas meedoen. Ze worden daarheen gebracht en begeleid door een clubje vrijwilligers: André, 

May en Cathérine die we daardoor steeds weer even te zien krijgen. 

Onze Jokke is wel één van de trouwste huismussen, maar toch kon je hem in 2018 wel eens in Fagne 

Marron, onze vakantiewoning bij Spa aantreffen. 

Zoals je ziet, staan en komen we dus wel degelijk in de wereld! 
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Idafeld 

2018 was voor Idafeld een jaar waar onze bewoners graag op terugblikken vanwege de activiteiten die 

we hebben gedaan. We hebben verschillende culturele en deugddoende uitstappen gedaan; voor de 

verjaardag van Paul zijn we met z’n allen naar Utrecht geweest om daar een bezoek te brengen aan de 

Domkerk. Ook stond er een fikse wandeltocht door de binnenstad op het programma: op zoek naar de 

verschillende Sint-Maarten afbeeldingen. Dit jaar zijn we ook twee keer naar de Warande geweest 

voor een voorstelling van Jackobond, zij zong de liederen van Marva en Barbara Dex, die haar vader 

eerde.  

Het leukste uitstapje vonden onze bewoners het bezoek aan Toverland, deze hadden ze van de Sint 

gekregen. Heel het park enkel voor onze bewoners van Idafeld, lekker rustig en niet aanschuiven. Voor 

de mei-uitstap zijn we met z’n allen naar In den Bockenreyder geweest. Hier hebben we een prachtige 

natuurwandeling gemaakt en achteraf lekker een uitsmijter gegeten.  
 

Ook dit jaar hebben we nieuwe begeleiders mogen verwelkomen. Zo is Sven en Gil het team van Idafeld 

komen versterken. Hannes (landbouwer) is in augustus verhuisd van Landvidi naar het appartement 

op Idafeld. We hebben spijtig genoeg ook afscheid genomen van Adriaan (inwonend en landbouwer). 

Hij is op 2 februari vertrokken om een wandeltocht te maken naar Tsjechië vanuit Kapellen. Doordat 

Widar op de weg lag is hij hier komen overnachten om daarna verder te trekken voor een fantastische 

reis.  
 

2018 was ook een jaar waarin het WK-voetbal plaats vond, en dat hebben we zeker geweten. Met z’n 

allen voetbal kijken op het grote scherm, hopend op een overwinning. Het is een 3de plaats geworden, 

toch hebben we gevierd alsof ze de finale hebben gewonnen.  
 

2018 was ook het jaar dat Widar een quiz organiseerde. Onze bewoners gingen helpen op deze avond. 

Nathalie deed de kassa en Wim en Steven zorgden ervoor dat de mensen drinken hadden. Wouter ging 

zijn kennis testen en deed mee in een groepje.  

 

Naar jaarlijkse gewoonte hebben we ook de deuren van het huis opengezet door de nieuwe formule 

van de opendeurdag. Vooraleer we de deuren kunnen open zetten hebben we een opruimdag met 

een grote gezamenlijke picknick gehad, dit is zeker voor herhaling vatbaar.  

 

Hopelijk wordt 2019 een fantastisch jaar!  
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2018 voor onze bewoners  
 

Cis  

2018 was voor mij het jaar waarin ik 30 werd en dat mocht gevierd 

worden. Ik heb samen met Monique een feestje georganiseerd in Den 

Bayerd en heb ervan genoten. 
 

 
 
 
 

Wim 

Samen met Jasper en Nico kloek zijn we naar de Trekker Trek in Zundert 

geweest. Ik keek er erg naar uit omdat het voor mijn verjaardag was.    
 

 
Ludo 

Het leukste was naar Toverland gaan, hier heb ik van 

genoten. Ook de andere uitstappen waren leuk.  
 

 
 
 
 
 
 

Nathalie 

2018 was een mooi jaar met veel deugddoende momenten en leuke 

begeleiding.  

 

Steven 

Toverland was leuk, en ik heb daar nog steeds veel pret van. Er was een 

spannend momentje bij de boomstammen, ze gleden naar beneden op de 

band. Ook ben ik dit jaar op een vijfdaagse droomvakantie geweest naar een 

pretpark, Jasper had daarvoor gezorgd.  
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Wouter 

2018 had voor mij een belangrijke betekenis. Samen met Andres hebben we 

het huis Idafeld geopend, dit was in augustus 20 jaar geleden. Om dit te 

vieren zijn we samen met Monique een ijsje gaan eten, zij was ook 20 jaar 

geleden op Idafeld gestart.  
 
 
 

 
Elout 

Het leukste aan 2018 was dat ik naar Toverland ben geweest. Ik heb ervan 

genoten en veel plezier gehad in de boomstammetjes en racekarretjes.  
 

 

 

 

Andres 

Samen met Jasper het materiaal gaan halen voor het feestje van Cis was 

het leukste van 2018. Het was in een magazijn vol met boxen, lichten en 

muziekinstallaties. Ik geef in 2019 mijn feestje, hopelijk mag ik nog eens 

mee om muziekinstallatie te gaan halen.  
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LANDVIDI 

 

In augustus zijn Ronald & Hannelore bij ons komen wonen. Samen met hun kinderen: Jacoba, 

Johannes, Wodan, Juno en Joris. In maart 2019 zal er een klein baby’tje deze gezellige bende komen 

vergezellen. Heel fijn om meer leven in huis te hebben. 

Sven heeft ons team verlaten om zo op Idafeld zijn steentje bij te dragen. Gil zal ook een aantal blokken 

op Idafeld helpen, maar blijft ook nog een aantal blokken op Landvidi. Wanneer Hannelore op 

zwangerschapsverlof gaat, wordt ons team versterkt door Ewout.  

In april is Leo 60 jaar geworden. Dit hebben wij uiteraard heel erg hard gevierd!  
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In december hebben we afscheid genomen van Stefaan. Hij zal in het Gielsbos zijn plekje krijgen. 

Voor de vraag hoe de bewoners onder de mensen komen, hebben we deze vraag aan hen zelf gesteld.  

Paul 

Ik deed mee aan stoet voor armoede. We zijn gaan rondtrekken met Fakkels in Turnhout. Er was veel  

volk aanwezig. Na afloop hebben we daar nog iets gedronken. Ook ben ik in de buurt van de Warande 

informatie gaan geven over Widar. Ik vond dit heel leuk. In het begin was het wel moeilijk om uitleg te 

geven, maar ze mogen mij altijd vragen om nog eens mee te gaan. Door buiten te komen met een 

begeleider leer je mensen anders kennen. Ik vind het leuk om met anderen contact te leggen. 

Doenja 

Ik ga mee turnen. Hier bewegen we heel ons lichaam en soms lopen we ook toertjes.  

In de landbouw gaan we soms mee naar de winkel om spullen te halen voor de dieren. Ik mocht ook 

Prince - de nieuwe stier- mee gaan halen. Eerst was ik wel een beetje bang. Nu is Prince veel rustiger. 

Jules  

Als ze allemaal zo moesten werken hé. Jules gaat 1 keer per maand naar eet- en beweegmoment. Dit 

is een initiatief van het OCMW van Merksplas. Alle ouderen van Merksplas mogen zich hiervoor 

inschrijven. Er wordt eerst lekker gegeten, niet te veel uiteraard, om daarna lekker wat te bewegen. 

Jules is samen met Joeri en de bewoners van de tuin naar park Vordenstein in Schoten geweest.  

Samen met de klusjesmannen maakte ik het huis Frankenberg af. Dit was heel veel werk, maar ik deed 

het heel graag. 

Kelly 

Ik ben met Denise en Joeri naar een film gaan kijken. Het zingen in de film was minder mijn ding, maar 

het zingen was heel mooi. Ik vind het leuk om eens buitenaf te gaan met een begeleider. Zo kom ik 

eens tot een dieper gesprek met hen. 

Joeri 

Regelmatig mag ik ook mee naar de slachterij. Daar werken we per twee samen om het vlees in zakken 

te doen. Hiervoor moet ik dan wel heel vroeg opstaan. 

Ik ben samen met Denise en Kelly naar een film gaan zien. Ik vond het heel goed. De film wekte mijn 

creativiteit en mijn fantasie op. Er was een vrouw die heel mooi kon zingen en de dansers waren ook 

leuk. 

 

Met de tuin zijn we naar park Vordenstein in Schoten geweest. Dit was een kasteel met een grote tuin. 

Hier verzorgden ze groenten en kruiden. We konden zien hoe de mensen daar werkten en mochten 

nadien proeven van hun lekkere kookkunsten. Ik heb daar ook mooie bloemen en bijen gezien. Een 

gids gaf ons overal uitleg bij. 

Ook ga ik elke week naar de tekenschool.  

Stefaan 

Ook ik mocht helpen bij het afwerken van Frankenberg. Dit was een grote klus, maar ik deed het heel 

graag. Samen met Bart en Jules zorgden we ervoor dat alles er netjes uitzag. Tot eind december 2018 

was ik op Landividi. Nu ben ik verhuisd naar het Gielsbos.  

We gaan Stefaan missen.  
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Samen met Midgard gingen we naar een komisch toneelstuk kijken. We zaten op de eerste rij en 

konden alles goed zien. Het was zo grappig dat we brulden van het lachen. We willen nog eens graag 

naar een toneel gaan zien. Het was voor herhaling vatbaar. 

Samen met Maria en Katrien V. gingen we naar de Beekse Bergen in de zomer. Dit vonden we ook heel 

leuk en we genoten van de verschillende dieren. Met de boot gingen we naar de andere kant van de 

dierentuin en ook met de auto en bus reden we door het park. We hebben veel geleerd over de dieren. 

In de zomer konden we genieten van het optreden van Sven (Broer Stephanie van Skirne) We mochten 

meezingen en dat vonden we super leuk!! 
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EKKEHART 

2018 is voorbij gevlogen! 

Het was in het algemeen een rustig jaar met af en toe wat regen, maar vooral veel zonneschijn letterlijk 

en figuurlijk! 

Eind januari is Jente terug naar zijn familie gegaan. Hij verbleef hier in het ‘roulotje’. Toen dat vrij 

kwam, was Jan D. natuurlijk gehaast om daar te gaan wonen. Jan heeft daar leuke momenten gehad 

tot september. Dan is hij ook terug bij zijn moeder gaan wonen. Beiden komen af en toe nog eens op 

bezoek. We blijven contact houden met deze jonge mannen! Eind 2018 waren  we weer met 7. 

Alle bewoners, echt allemaal, hadden één of meerdere vakanties deze zomer: scoutskampen, VZW 

Brac, CM-kampen ,.. Zowel medewerkers als bewoners hebben ruim de gelegenheid gehad om ‘los’ te 

laten, andere mensen te ontmoeten, andere ervaringen op te doen,… Natuurlijk speelde het mooie 

weer in ons kleine landje ook een belangrijke rol. 

 De overvloedige zonneschijn, de hitte, gaven ons het gevoel in villa Ekkehart aan de Costa Kolonia te 

verblijven. De zee? Nee, die is hier niet, maar we zijn ze wel gaan opzoeken! Een dagje naar zee in de 

buurt van Vlissingen : picknick mee, ijsje eten,… En ’s avonds allemaal rode neusjes en rode oortjes, 

ondanks de zonnecrème! Voor de rest is er veel water, ook in het zwembad in Hoogstraten! Kristof 

gaat daar eens in de maand met ons zwemmen.  

Met al die zonneschijn wilden we ook niet te veel kleren aan ons lijf hebben. Iedereen wilde er fleurig 

en ‘licht’ bij lopen. Shoppingtijd dus! Met de lijnbus naar Tilburg, ‘s avonds volgeladen en voldaan  weer 

terug. 

We hebben genoten van ons ruim terras, maar ook van terrasjes elders. 

We hebben genoten van onze fratsen, maar ook van de zotte acrobatiek van Circus Ronaldo. 

Soms vervelen we ons, hebben we geen zin om te praten met mekaar. Dan kan een goed boek, een 

strip of een prentenboek soelaas bieden om ons achter te verstoppen. Lekker lui op terras, of in de 

zetel,.. even rust. Boeken e.d. halen we in de bib van Hoogstraten. De bibliothecaressen zijn steeds 

supervriendelijk en super behulpzaam. Sommigen onder ons kunnen niet lezen en kiezen wel eens een 

voorleesboek. Een verhaal voor het slapen gaan, brengt rust en soms avontuurlijke dromen! 

We hebben voor het eerst een ouderdag 

georganiseerd. Alle ouders waren 

uitgenodigd. De medewerkers hadden wat 

voorbereid en wij hadden allerlei 

verschillende taarten gebakken. Niet 

iedereen kon aanwezig zijn, maar met 

diegenen die er waren, hebben we gezellig 

gebabbeld en lekker gegeten.  
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We doen leuke dingen, het ene jaar al wat meer dan het andere, de ene maand vaker dan een andere,… 

Want het werk moet natuurlijk ook gedaan worden! In het begin van het jaar hebben alle 

medewerkers, behalve Diederik en Erna, Den Bayerd geschilderd. Wij zouden alleen maar tot last zijn 

en daarom zijn Diederik en Erna met ons een weekje naar Fagne Maron gegaan. Het was daar wel 

koud, maar toch leuk. Lekker eten, filmpje zien, wandelen,… En de andere medewerkers maar verven 

en smossen! Het was niet helemaal klaar, dus nog eens inpakken en wegwezen. Dit keer met Erna en 

Yenthe, een stagiaire. Helaas werd Erna de eerste nacht zo ziek, dat ze terug naar huis moest. Meer als 

in- en uitpakken hebben we toen niet gedaan! 

We hebben in 2018 alweer veel hulp gekregen van stagiaires, vrijwilligsters en vrijwilligers, veel 

mensen ook vanuit herstelfonds en alternatieve straffen. Wij zijn deze mensen ontzettend dankbaar 

voor hun hulp, maar ook voor hun babbel en aandacht. In de herfst is er ook een WWOOFer uit Italië 

gekomen. Hij is gebleven tot hij onze taal kon spreken en verstaan. En wij hebben hem dat geleerd! 

Bewoners van Ekkehart 
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DE WERKGEBIEDEN 

Den Bayerd 

Ons café, een rustplek waar je rustig kan praten bij een lekker drankje, een taartje of een bordje kaas. 

In 2018 kreeg ons café een nieuw laagje verf en hingen we er gordijnen. Het ziet er knus en gezellig 

uit! Om het zo te houden, hebben we besloten om het niet meer te verhuren voor feestjes.  

Ons team is ook veranderd; Ellen is gaan studeren en 

Dorien heeft haar taak in Den Bayerd overgenomen. Zij 

werkt nu afwisselend met Kristof op zondagen. Junior 

is er echter elke zondag met zijn assistent Andres. 

Glenn, Tom de ene zondag en Benji de andere 

zondag… Ja, dat was wel even wennen in het begin met 

al dat volk. 

Maar 

stilletjes 

aan is de 

organisatie 

op punt gesteld en krijgt iedereen tijdig zijn pintje. De 

bewoners hebben intussen ook al veel bijgeleerd en willen 

nog steeds meer hun best doen voor de klanten! 

Sinds de zomer vorig jaar brengen we soms wat leven in de 

zaak door allerlei concertjes. Een coverzanger, Serendipity-

soundsystem, fluit en gitaar, zang,…  Het was telkens een 

verrassend en aangenaam optreden. En iedereen mag 

weten dat die muzikanten dat vrijblijvend deden. Met de 

grote opkomst iedere keer kregen we wat meer inkomsten 

die we gebruikten voor de renovatie van Den Bayerd of 

voor de bouw achter het café. Eigenlijk zijn die inkomsten 

niet zo belangrijk. Alle bewoners kwamen luisteren, 

meezingen, dansen,… Er waren zoveel ontmoetingen, leuke 

babbels, met mensen van ver weg of van dichtbij.  Muziek brengt mensen samen.  

 Muziek is ontspanning, even de zorgen vergeten. 

De keuken is helaas nog niet af. Al jaren verkondigen wij dat we terug soep zullen/kunnen serveren als 

de keuken af is. We denken er zelfs aan om dan de kaart uit te breiden met  kleine snacks. Jammer, 

maar het is nog steeds wachten op die keuken! Onze mensen in den bouw hebben zoveel te doen. Het 

geld moet over zoveel projecten worden verdeeld. We wachten geduldig af en maken het intussen 

gezellig met de dingen die er zijn! 

Team Den Bayerd 
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Melkverwerking  

Eind 2017 hebben we in de kaasmakerij een nieuwe, grotere kaastobbe (400 liter) mogen ontvangen. 

Hier hadden we al lange tijd naar uitgekeken, maar toch bleef deze nog enkele maanden aan de kant 

staan, omdat we in 2018 met een beperkte hoeveelheid melk zijn gestart die we konden verwerken 

tot zuivelproducten. Op zich nu niet zo erg omdat we langs de ene 

kant al een hele kaasvoorraad hebben en langs de andere kant 

geeft dit ons de mogelijkheid om met nieuwe zuivelproducten te 

experimenteren. Dit is een traject dat vaak een hele tijd in beslag 

neemt. Gaande van informatie verzamelen, via proberen en af en 

toe mislukken, gevolgd door het verfijnen van het 

productieproces, tot een hele administratieve weg, zodat we de 

producten met het bio- en demeter-certificaat mogen verkopen. 

Wat uiteindelijk oplevert dat we nu kunnen zeggen dat we ons 

zuivelassortiment hebben verbreed met volgende producten: 

ricotta, roomkaas (met kruiden) en grillkaas. Toch wil ik hierbij 

duidelijk vermelden dat dit producten zijn die NIET standaard in 

ons assortiment zitten, maar sporadisch in de winkel aanwezig 

zullen zijn. Vraag er zeker naar bij de mensen van de winkel. 

 

Gaan we richting de lente. Een 

periode waarbij onze koeien 

weer dolblij de frisgroene 

weiden gingen begrazen. Dit 

hebben we samen met de 

gemeenschap gevierd. In deze 

periode kregen we weer meer 

melk en zijn we dan eindelijk 

onze nieuwe  kaastobbe gaan 

gebruiken.  Het was voor ons 

wel even zoeken om met deze 

nieuwe tobbe aan de slag te 

gaan. 

Kleine wijzigingen brachten we 

aan in het productieproces. 

Het produceren in de grote 

tobbe wou ook zeggen dat we 

tegelijk konden produceren in de kleinere kaastobbe zodat we als het ware twee verschillende 

productielijnen kregen. Dit gaf ons wat meer ruimte om andere dingen te gaan doen.  
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In de zomerperiode hadden we al een kleine 

voorraad kaas kunnen opbouwen en dat 

zou in deze zomermaanden alleen nog maar 

meer worden. De zomer was niet alleen 

zeer heet, maar was ook een zomer met 

zeer veel melk. Een periode waarbij we 

ongeveer 700 liter per week verwerkten tot 

kaas. We kregen meer en meer de vraag van 

onze collega’s uit de winkel om meer rauwe 

melk te voorzien en yoghurt. Blijkbaar is ook 

buiten Widar om onze zuivel meer en meer 

geliefd. Zo kan u onze zuivel vinden bij 

Bioshop te Turnhout, Meer dan Bio te 

Westmalle en bij Biohofke te Antwerpen. 

Hiervoor werken we nauw samen met onze collega’s van de bakkerij die onze zuivel meenemen naar 

bovenstaande klanten via hun broodtoer. Ook kan u ons terugvinden op enkele marktjes doorheen het 

jaar in de regio van Merksplas. 

De zomermaanden waren voor ons een drukke periode 

die we met het melkverwerkingsteam moeilijk rond 

kregen. Gelukkig mochten we in september Nathalie 

weer verwelkomen die ons team kwam versterken. Zij 

kent gelukkig de werking al een beetje, dus dit was voor 

ons wel aangenaam. Alsook mijn collega Lieve komt 1 

halve dag per week mee inspringen om het werk mee 

rond te krijgen. Deze versterkingen waren immers hard 

nodig, omdat richting de herfst de topperiode een aantal 

extra liters melk aanbood. We zwommen als het ware in 

de melk. 
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Ondertussen bleef de vraag naar zuivelproducten maar stijgen. Zo 

kwam er een koppel naar onze zuivel vragen omwille van 

gezondheidsredenen, alsook een jonge man wou expliciet onze zuivel 

om zijn sport goed te kunnen beoefenen (meer informatie over rauwe 

melk en gezondheid kan u terugvinden op onze website). De stijging 

van deze vraag wou ook zeggen dat we meer werk kregen met potjes 

afvullen, etiketteren van de flessen en potten, alsook het reinigen van 

deze glazen potten en flessen. Een werkje dat immers secuur moet 

gebeuren. 

 

We zijn in september ook gestart met de zuiveltoer. Zuivelproducten die naar de verschillende 

woonhuizen en naar onze eigen winkel worden getransporteerd door de mensen van de kaasmakerij. 

Een mooi moment zodat zij hun producten kunnen gaan rondbrengen. 

 

Nu we in dit verslag zijn aanbeland bij het einde van 2018 kwamen 

de Kerstwandelingen weer in aantocht. Dit is voor ons een 

moment om de kaas die we maken te laten proeven aan een groot 

publiek.  Maar eind 2018 en het begin van 2019 zien we de 

melkhoeveelheden ook weer sterk dalen. Dit heeft te maken met 

koeien die droog komen te staan, zodat zij zich kunnen 

voorbereiden op het afkalven. Dus ik verwacht dat ik jullie aan het 

begin van het nieuwe jaarverslag mag verwelkomen met een hoop 

melk 😊. 

 

Het melkverwerkingsteam 

Bart, Lieve, Wouter, Joeri en Nathalie. 
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WINKEL & VERWERKING  

‘Binnen de BD-landbouw leeft een sterk bewustzijn van het belang van de voedselketen in zijn geheel. 

De klant wordt daarbij niet gezien als de laatste schakel of het afvalputje in de keten, maar als afnemer 

die zin geeft aan het werk dat in de hele keten wordt verricht. Alle schakels in de keten zijn sterk van 

elkaar afhankelijk. De ene schakel kan niet functioneren zonder de andere.’ 

Dit jaar geen opsomming van wat we allemaal het afgelopen jaar gedaan hebben en verwerkt hebben! 

In plaats daarvan willen we het hebben over een boekje dat we gelezen hebben, en dat we erg 

interessant vonden: ‘Geldt verbindt de BD-voedselketen’, geschreven door Jan Saal, uitgegeven door 

Stichting Vidar. Hieronder geven we een korte samenvatting. 

Binnen de BD-landbouw leeft een sterk bewustzijn van het belang van de voedselketen in zijn geheel. 

De klant wordt daarbij niet gezien als de laatste schakel of het afvalputje in de keten, maar als afnemer 

die zin geeft aan het werk dat in de hele keten wordt verricht. Alle schakels in de keten zijn sterk van 

elkaar afhankelijk. De ene schakel kan niet functioneren zonder de andere. Tegelijkertijd bestaat er 

echter ook een polariteit in de keten. 

De producent heeft immers polaire belangen ten opzichte van de consument. De producent biedt 

waren aan en heeft behoefte aan geld, terwijl de consument behoefte heeft aan waren en geld 

aanbiedt. De handel brengt deze polariteit met elkaar in verbinding, op zodanige wijze dat geld en 

producten doorstromen.  

Door het verregaande gebruik van machines en automatisering is de mens veel zwaar en vervelend 

werk uit handen genomen en is de productie- en vervoerscapaciteit enorm toegenomen. Deze 

ontwikkeling heeft de mens echter ook vervreemd van de dagelijkse werkelijkheid, vooral op het 

gebied van voedselproductie- en verwerking. Onze afhankelijkheid van voeding is echter helemaal niet 

veranderd, net zomin als onze afhankelijkheid van het werk in de voedselproductieketen. We raken 

alleen de mensen uit het oog die in dit opzicht voor ons zorgen, zodat we ook het gevoel kwijtraken 

dat we van die mensen afhankelijk zijn.  

Wederkerigheid is eigenlijk een heel gezond gevoel. Wanneer iemand iets voor jou doet, voel je de 

neiging om iets terug te doen. Een gevoel van wederkerigheid kan ook ten grondslag liggen aan 

waardering. Immers wanneer iemand iets voor ons doet dat we zelf niet kunnen, dan zullen we de 

capaciteiten en de inzet van de ander veel meer waarderen. Dat is zeker het geval, wanneer we zelf 

nog een verbinding hebben met de aard van de prestatie van de ander. Het is belangrijk om al die 

mensen die dergelijke werkzaamheden doen, bestaanszekerheid te bieden.  

Geld is steeds meer het instrument voor wederkerigheid geworden. Door het betalen van de prijs die 

een product of dienst kost, wordt de wederkerigheid vervuld. Geld is het instrument geworden dat 

deze wederkerigheid wereldwijd kan verzorgen.  

Om het geld te kunnen sturen is het noodzakelijk om enig bewustzijn te ontwikkelen met de betrekking 

tot de manier waarop geld werkt en waarop het zich laat sturen. We onderscheiden:  

- KOOPGELD 

- LEENGELD 

- SCHENKGELD 
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Koopgeld is het geld dat we direct overhandigen bij de ontvangst van een product of dienst.  

Leengeld is geld dat we ter beschikking stellen, zodat een ander in staat is om te investeren of om een 

bepaalde tijd te overbruggen.  

Schenkgeld stellen we aan mensen beschikbaar om hen in de gelegenheid te stellen zich te 

ontwikkelen.  

Afhankelijk van hetgeen we willen bereiken, zullen we dus met de ene geldsoort of met de andere 

moeten werken. Wanneer we bijvoorbeeld de producenten van een product voldoende willen belonen 

voor hun inspanningen en voor de inzet van hun vermogens en capaciteiten, dan is koopgeld het juiste 

instrument. Bij de aanschaf van zo'n prestatie moeten we er op letten dat de prijs klopt en dat het geld 

ook werkelijk terecht komt bij diegenen die aan het tot stand komen van de prestatie hebben 

meegewerkt. 

Elke mens kan aantrekkingskracht uitoefenen op het geld, met zijn eigen begeerte of zijn eigen 

altruïsme. Elke mens kan het geld veranderen in koop-, leen- of schenkgeld en sturen in de richting die 

hij of zij zelf wil. Zo verandert het geld steeds van richting en van kwaliteit, wanneer het door de 

handen van mensen stroomt.  

Een klant weet vaak niet wat er allemaal in de keten gebeurt en wat er gedaan is om de producten die 

hij koopt vervaardigd en in de winkel te krijgen. Wat dat betreft is onze maatschappij zo ingewikkeld 

geworden dat de meeste productieprocessen zich aan onze waarneming onttrekken. Toch kun je 

geïnteresseerd zijn in de herkomst van producten en in de mensen en de organisaties die hebben 

bijgedragen aan het proces van productie, verwerking en handel. Door persoonlijke interesse en 

onderzoek kun je er achter komen in hoeverre je met het kopen van een bepaald product de wereld 

een dienst bewijst of juist niet.    

Zodra je interesse krijgt en je je gaat verdiepen in de achtergronden en het ontstaan van 

productieprocessen, kom je zo veel zaken tegen, dat je al snel kunt verdwalen in de informatie en in 

de veelheid van producten en methoden. Door te kiezen voor een bepaalde productiemethode, en 

voor een keten die daar ook voor heeft gekozen, wordt een rustiger ontwikkelingsweg mogelijk.  

Wanneer je je verbindt met een keten en open staat voor tal van zaken die met de productie, 

verwerking, handel en consumptie samenhangen; wanneer je probeert om je wensen en je aankopen 

in een gezonde relatie te brengen met die keten, zul je merken dat je jezelf tegelijkertijd ontwikkelt.  

Enkele tips voor winkeliers, klanten en producenten: 

 

WINKELIERS 

1. Wees je ervan bewust dat je een tussenschakel bent in de keten, waarlangs niet alleen producten 

en geld stromen, maar ook de informatie die door producent en consument worden gevraagd en 

versterkt. 

2. Onderzoek de behoeftes en de financiële mogelijkheden van de klanten en geef die informatie door 

aan de aangesloten producenten. 

3. Verstrek informatie over kwaliteit en over kosten en prijzen. 
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4. Verbindt je aan producenten, handelaars, verwerkers en consumenten die overeenkomstige doelen 

nastreven. 

5. Probeer kwaliteiten en prijzen met elkaar in relatie te brengen. 

6. Bereken de marge zoveel mogelijk in centen in plaats van in procenten. De marge moet in 

verhouding zijn met het werk dat er voor wordt gedaan. 

7. Werk mee aan acties die de achtergronden van het veld in beeld brengen. 

8. Werk mee aan geldstromen die ten dienste van het geheel worden ontwikkeld. 

9. Maak geld vrij voor opleiding en ontwikkeling van de medewerkers, zodat ze het geheel leren 

overzien. 

 

KLANTEN 

1. Koop uitsluitend producten die je bevallen omwille van de kwaliteit, maar betaal dan ook de prijs 

die nodig is voor het produceren ervan. 

2. Verbind je aan een organisatie die een gelijksoortig streven heeft als het jouwe, maar doe dat dan 

ook werkelijk door lid te worden, abonnee te worden en / of geld te lenen aan die organisatie. 

Daardoor kan zo'n organisatie op je rekenen en is het mogelijk om tot afstemming te komen. 

3. Stel je op de hoogte van de informatie die gegeven wordt en probeer ook voor de wat moeilijkere 

onderwerpen interesse op te brengen. 

4. Wanneer je geconfronteerd wordt met initiatieven en / of ontwikkelingen die je belangrijk vindt, 

aarzel dan niet met het schenken van geld (naar draagkracht), om die ontwikkelingen mede mogelijk 

te maken. 

5. Verbindt je aan nieuwe ontwikkelingen door bij te dragen aan het leengeld dat voor investeringen 

noodzakelijk is. 

6. Reageer naar eer en geweten op vragen die gesteld worden om de behoeften en de tevredenheid 

van de klanten te onderzoeken. 

7. Laat zien dat de geleverde producten op een goede manier worden gebruikt. 

8. Laat zien dat geld verwerven ook niet zo eenvoudig is als het lijkt. 

 

PRODUCENTEN 

1. Richt je bij de productie in de eerste plaats op de kwaliteit die nodig is voor de voedselproductie. 

2. Ga in gesprek met je afnemers om te kunnen onderzoeken hoe zij met jouw producten verder gaan. 

3. Geef vorm aan een vastere relatie met de keten en de klanten door informatie te verstrekken en 

door vragen over prijsvorming en over geld voor investeringen te stellen. 

4. Laat zien dat het geleverde geld op een goede manier wordt gebruikt. 
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5. Werk mee aan maatregelen die de kwaliteit en het onderscheidend vermogen van de keten kunnen 

versterken. 

6. Werk mee aan activiteiten, die het bewustzijn bij de klanten kunnen versterken. 

Bron: Saal, J (2007), Vidar Brochure: Geldt verbindt de BD-voedselketen  

 

In het boekje wordt dit allemaal nog verder uitgewerkt. Het heeft ons alvast erg geïnspireerd!  

 

Het is niet moeilijk om Widar in dit verhaal te plaatsen. 

Widar is een grote dorpsgemeenschap waar alle 

verschillende schakels afhankelijk zijn van elkaar. Als we 

kijken welke weg een potje confituur hier aflegt, dan zijn 

daar enorm veel mensen bij betrokken. Van de mensen in 

de tuin die de aardbeienplanten verzorgd hebben, gewied 

hebben, preparaten gemaakt hebben, aardbeien geoogst 

hebben wanneer ze op hun lekkerst waren… Om ze 

vervolgens aan de verwerking te leveren waar er confituur 

van gemaakt wordt. De mensen van de verwerking kopen 

suiker en marmello aan bij de biologische groothandel om 

confituur te kunnen maken. De mensen van het kantoor 

zorgen voor alle nodige certificaten om dit product te 

mogen verkopen. Vervolgens verkopen we de potjes 

confituur aan klanten die het dan thuis op een lekkere 

(Widar-)boterham smeren.  

Op Widar proberen we om zo zelfvoorzienend 

mogelijk te zijn. Een groot deel van onze oogst is 

dus voor eigen gebruik. In die zin is het werk dat 

we hier doen heel erg zinvol en waardig werk. 

Mensen met een mentale beperking evenals 

medewerkers krijgen de ruimte om hun 

kwaliteiten verder te ontwikkelen en bij te 

dragen aan waardevolle producten. Van 

vervreemding is geen sprake. Het hele 

productieproces is hier nog te overzien. We zijn 

niet slechts een anoniem radertje binnen een 

onoverzichtelijk vaag proces waar aan een hels 

tempo gepresteerd dient te worden. Ieders werk wordt gezien en gewaardeerd. Waar we onze tijd, 

aandacht en liefde in steken, komt voor een groot deel weer op ons bord te liggen. Bewoners en 

medewerkers plukken op die manier de vruchten van het vele geleverde werk. 

Uiteindelijk komt alles wat op Widar geproduceerd wordt in onze winkel terecht. Verder leveren we 

ook aan een aantal natuurvoedingswinkels, Natuurpuntcentra, restaurants, etc.  
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Een juiste prijs berekenen voor een fles rauwe melk of een geweven handdoek is niet zo simpel. Alle 

energie en kosten dienen in rekening gebracht te worden om tot een eerlijke prijs te komen. We 

proberen hier zo transparant mogelijk over te zijn naar de klanten toe.  

Ook wij proberen op verschillende manieren de klanten te informeren over waar Widar voor staat en 

de manier waarop wij werken. De winkel is een eerste laagdrempelige ingangspoort om meer te weten 

te komen over Widar; door middel van een praatje, onze producten en materialen, foldertjes, 

enquêtes etc. Dit is natuurlijk tweerichtingsverkeer. Ook wij hebben oor naar wat de klanten 

bezighoudt. Verder nodigen we iedereen uit op onze jaarlijkse opendeurdag, het jaarverslag ligt ter 

inzage in de winkel, we organiseren regelmatig rondleidingen, of een boerenpicknick, er liggen folders 

van lezingen allerlei in de winkel, etc. Op die manier hopen we interesse te wekken in het bredere 

reilen en zeilen van Widar en in de antroposofie en biologisch-dynamische landbouw in het bijzonder. 

Wij willen ons alvast het komende jaar verder blijven inzetten om het bovenstaande verder in de 

praktijk te zetten. 
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Tuin 

Teeltseizoen  

2018 was een moeilijk jaar, omwille van de extreme droogte in de zomer. Het droogterecord van het 

fameuze jaar 1976 is net niet verbroken en dat wil wat zeggen. Concreet betekende dit dat er op 

Frankenberg veel water moest gegeven worden aan 

de planten. Dit was een intensieve bezigheid met 

tuinslangen en gieters. Anderzijds had het onkruid 

ook geen water, waardoor er bijna niet gewied 

moest worden. ‘Elk nadeel heb z’n voordeel!’ Toch 

zijn enkele teelten bijna volledig verloren dit jaar en 

was de kwaliteit van een aantal andere teelten 

ondermaats. De weersomstandigheden waren dan 

weer perfect voor pompoenen, wat een 

recordoogst opleverde. Gelukkig hadden we een 

groot tuinhuis om ze goed te kunnen bewaren. 

 

Personeel  

In 2018 is Lotte, na enkele maanden stage in het kader van Warmonderhof, aan het eind van haar 

opleiding gekomen. Samen met haar vriend is ze op wereldreis vertrokken. Mattan, die sinds vorig 

jaar in de tuin werkte, heeft er voor gekozen om in de landbouw te gaan werken na de zomer, samen 

met zijn vrouw Evelyne. Dit maakte plaats voor Ronald, die in augustus met zijn gezin op Widar is 

komen wonen om zijn plek in de tuin te vinden. Ronald is vooral bezig geweest met het vele fruit in 

het najaar. En - niet te vergeten - waren er alle stagiairs, WWOOFers en vrijwilligers, wiens helpende 

handen hebben bijgedragen in de tuin. 

Tuinuitstap  

Op uitnodiging van Jef en zijn familie bezochten we in september Park Vordenstein In Schoten. Het is 

een kasteelpark van 110 hectaren groot dat dateert uit de 14de eeuw. In het park werden we 

rondgeleid door de vele moestuintjes die er door vrijwilligers onderhouden worden. Jef wist ons het 

één en ander te vertellen over de geschiedenis van het park en we deden een rondgang door het 

park dat bekend staat om zijn collectie dahlia’s.  

Er was ook een grote kruidentuin waar er allerlei vragen op bordjes 

stonden, die door de bezoekers beantwoord konden worden. De vraag 

‘hebben planten seks?’ heeft ons nog lang na de uitstap bezig gehouden. 

Kortom we hebben veel geleerd die dag. 

Groentepakketten  

Het experiment met de groentepakketten voor medewerkers ging ook in 

2018 verder. Dit werd als positief beoordeeld. 

Verwerking van fruit  

Omdat er zoveel appels en peren waren in het najaar drong de vraag naar 

verwerking ervan zich op. Tot tweemaal toe zijn we naar De Sapmobiel 

gereden, éénmaal in Merksplas en éénmaal in Geel, om het fruit tot 

lekkere appelsap te laten persen. Dit was een hele belevenis. Het was 

fascinerend om te zien hoe onze appels er aan de ene kant ingingen en er 
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aan de andere kant mooi gevulde drankkartons uitkwamen. En nog was het fruit niet op! Meer dan 

één ton peren werden door Ronald, Jef en Wim tot bij de artisanale stroopstokerij van Vrolingen 

gebracht, waar ze in koperen ketels tot meer dan 100 kg lekkere perenstroop verwerkt werden. 

Verkoop  

De overvloedige pompoenenoogst zorgde ervoor dat er in de winter wel héél vaak pompoen op het 

menu stond. Zovéél pompoenen was nu ook wel wat teveel van het goede. Daarom haalden we de 

banden met de Bioshop in Turnhout aan en verkochten hen regelmatig wat pompoenen om in hun 

groentepakketten te steken. Ook leverden we een lading pompoenen aan T’Antwoord, een 

vereniging tegen armoede en sociale uitsluiting in Turnhout, na een pakkende getuigenis van enkele 

mensen op Widar bij het Sint-Maartenfeest. 

Nieuwe tuinhuis  

Last, but not least, werden de nieuwe schuur en het nieuwe tuinhuis ingericht en in gebruik 

genomen. Het was een hele puzzel om alle spullen uit het oude tuinkot een plekje te geven op de 

nieuwe locatie. Alles samen heeft het meer dan een maand in beslag genomen. Ook moesten we zelf 

wat wennen aan het nieuwe gebouw. Dat viel echter heel goed mee en het voelt nu al als een 

nieuwe thuis voor de tuin. 
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Landbouw 

 
In het werkgebied landbouw hebben we in 2018 afscheid 
genomen van boeren Adriaan en Hannes. Evelyne en 
Mattan hebben ons team versterkt. Ook in 2018 kwam 
Jeroen terug uit ziekteverlof. In de bewonersgroep is Bart 
erbij gekomen. Twee stagiaires van Landwijzer en een 
aantal stagiaires van de Steinerschool kwamen voor 
kortere of langere tijd helpen. Het thema ‘onder de 
mensen komen’ kan voor ons werkgebied omgedraaid 
worden: de mensen komen naar de landbouw! 
 
In het afgelopen jaar hebben we veel koeien geslacht. De 
slager was enkele keren op bezoek om de dieren uit te 
benen – voor de bewoners telkens weer een hele 
belevenis! Ook onze stier Sten is geslacht. De bewoners 
zijn mee een nieuwe stier gaan kiezen. Prince is nu bij ons 
in de kudde en heeft het naar zijn zin.  
Biggen halen is voor de bewoners een mooie jaarlijkse 
uitstap. Een praatje met de boer, de zeugen zien, biggen 
van verschillende leeftijden… 
 
De teelt van voederbieten is van Wortel naar het terrein aan de Acaciaweg verhuisd. Omdat het een 
hele hete en droge zomer was, hebben we er goed op moeten letten dat de bieten genoeg water 
kregen. Dankzij de goede zorgen en het vele zonlicht zijn de bieten reuzegroot geworden. 
 
In 2018 hebben we de graansilo’s boven de melkverwerking voor het eerst gevuld. 
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Bakkerij 

Alweer een jaar voorbij in onze bakkerij. Een jaar waarin we met nagenoeg hetzelfde vaste team weer 

veel brood, taart en koek gebakken hebben. Opmerkelijk was dat vooral onze koekjes en cakeverkoop 

bij de Natuurpunten de Liereman, de Klein Engelandhoeve en de Klapekster flink gestegen zijn. Menig 

wandelaars genieten dus regelmatig 

van onze lekkere koekjes of een stukje 

cake bij hun koffie. Dat doet ons veel 

plezier! Het is ook fijn voor onze 

bewoners om tijdens de broodtoer op 

deze plekken mee te kunnen leveren. 

Hierbij zien ze niet enkel onze vaste 

klanten waar we wekelijks komen, 

maar ook telkens weer nieuwe 

mensen. De ontmoetingen die 

ontstaan tijdens onze broodtoer zijn 

zeer waardevol voor ons en onze 

bewoners. Niet alleen werken we zo mee aan de korte keten, waarbij wij als producent rechtstreeks 

leveren aan de winkels en restaurants. Ja hoor, U leest het goed, ook 2 restaurants/brasseries 

gebruiken onze lekkere broden en koekjes bij hun menu's. We leveren zo al geruime tijd aan De 

Farmasie in Vosselaar en nu sinds kort ook bij het pas vernieuwde Veldekenshof in Turnhout. Zeker de 

moeite waard om daar eens te gaan proeven! Maar bovendien krijgen onze bewoners door deze 

dagelijkse ritten ook een extra kans om onder de mensen te komen. Ze kunnen trots hun eigen 

gemaakte product afleveren, maar ook een doodgewoon praatje maken over dagdagelijkse dingen.  
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Naast ons vast team van bakkers hebben we dit jaar ook twee nieuwkomers mogen verwelkomen. Op 

maandagnamiddag komt Doenja helpen om appels in stukjes te snijden. Zij maakt dit soms langdurige 

wat saaier werkje een pak vrolijker door haar fantasierijke verhalen. En op maandag en 

donderdagvoormiddag brengt Joris weer wat extra leven in de brouwerij. Joris komt al lange tijd op 

Widar, maar tot voor kort werkte hij in de plantsoenen onder de begeleiding van Kristof. Toch had hij 

ook toen al een verbinding met de bakkerij. Hij kwam steeds binnen voor een praatje en ging graag 

mee op broodtoer. Nu, sinds een paar weken, komt hij echt mee werken in de bakkerij. Hij is nog jong 

en eerder speels, maar toch draagt hij door kleine dingen zijn steentje al goed bij. Hij lijkt er wel van te 

genieten om nieuwe dingen te leren en bij een team te horen.  

Naast al dat bakken hebben we het afgelopen jaar ook tijd gemaakt voor een echte bakkerijuitstap. Dit 

vraagt wel wat organisatie, want dan moet er vooraf gebakken en geleverd worden, waardoor we dat 

niet zo vaak kunnen doen. Maar dat maakt het net extra bijzonder. Op 9 augustus trokken we dan ook 

met z'n allen richting Antwerpen. We maakten hiervoor gebruik van de bus en de tram. Dat alleen al 

was een leuke en soms ook spannende belevenis voor de hele groep. Bij aankomst dronken we eerst 

een tasje koffie bij de Pain Quotidien, dit is ook een biologische bakkerij en eethuis.  

 

Leuk om hen aan het werk te zien. Daarna wandelden wat door de stad, helaas was het die dag niet 

zo'n stralend weer en moesten we af en toe onze paraplu boven halen, maar dat lieten we niet aan 
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ons hart komen. 's Middags kozen we er voor om niet zo maar een frietje te eten, maar we namen 

onze bewoners mee naar een Turks Kumpir restaurant. Het is een klein eethuisje, maar ze maakten 

voor ons een grote lange tafel klaar, waar we gezellig samen konden genieten van een heerlijke 

gevulde aardappel in de schil. Iedereen genoot met volle teugen! Na de middag trokken we naar het 

Mas, met diegenen die wilden, beklommen we de vele trappen tot helemaal op het dak, om daar het 

mooie uitzicht te kunnen aanschouwen. We kregen nog een laatste drankje aangeboden en moesten 

daarna helaas alweer op zoek naar onze bus terug naar huis. Dit was makkelijker gezegd dan gedaan, 

want door wegenwerken konden we de bushalte niet onmiddellijk vinden. We liepen dan ook heel wat 

kilometers rond die dag. Bijzonder hierbij is toch wel dat ook Mark de hele dag vlot mee doorstapte, 

niets was hem te veel. Hij genoot er duidelijk met volle teugen van en wij ook minstens even hard van 

hem zo te zien! Het was voor ieder van ons een fijne dag, leuk om ook eens op en andere manier met 

elkaar om te gaan dan enkel tijdens het werk. Zo leren we elkaar toch weer wat anders kennen en 

maken we samen mooie herinneringen waar we nog lang over kunnen nagenieten. Wie weet lukt het 

ons volgend jaar opnieuw om er nog eens op uit te trekken! 

Als laatste wil ik nog graag een aantal bewoners aan het woord laten. 

Toen we Andres bijvoorbeeld de vraag stelde waarom hij zo graag in de bakkerij werkt, antwoordde 

hij op zijn eigen warme manier: “Omdat ik hier een thuisgevoel krijg.”  

Wat doet ons dat deugd omdat net van hem te mogen horen!  

Steven sprak er ook over dat hij zich thuis voelt in de bakkerij, maar ook dat hij graag dingen wil doen 

voor andere mensen. Lekker brood en koekjes maken waar anderen van kunnen genieten.  

Gerry wil ook graag blijven werken bij ons. Hij helpt graag met koekjes en pistolets maken en vindt het 

vooral leuk als er stagiaires komen ;-) 

Ook Peter wil graag blijven om nog veel pistolets te maken. Zijn motto is: “Alles komt altijd goed!” Heel 

vaak verwijzen we dan ook naar zijn uitspraak als er soms wel eens wat onduidelijkheden zijn. 

En als laatste zegt Elout dat hij er steeds voor 

zorgt dat 's avonds alles netjes afgesloten 

wordt. De koelkast goed dicht doen en de 

rolluik van de bloemvoorraad sluiten is zijn 

taak. Als dat geen mooie afsluiter is van ons 

verhaal! 
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                                                                                               Warme groetjes van Nele en de bakkers! 
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Weverij 

In de weverij is er ook dit jaar weer veel en hard gewerkt. En net als elk jaar zijn er ook enkele 

veranderingen te melden.  

We hebben afscheid genomen van Nadine. Zij heeft vele jaren met enthousiasme en kundigheid de 

weverij  en het poppenatelier geleid, waarvoor dank. We hebben dan ook met een groot feest afscheid 

genomen. Al wordt Nadine soms nog in de weverij gespot, ze komt ons met graagte af en toe 

ondersteunen of met raad en daad bijstaan.  

Nancy is wat uitgekeken op het weven en werkt nu elders. Ze komt nog steeds naar het poppenatelier 

en maakt daar de mooiste vogeltjes en andere dieren. We missen haar wel aan het getouw, maar nu 

krijgt Elout de kans om zich het weven eigen te maken. Hij komt elke woensdagnamiddag met groot 

plezier weven. We leren hem de kneepjes van het weven aan en merken toch wel dat het hem 

aanspreekt. Na de pauze wil Elout zich wel eens uitleven op de kaardenmolen en maakt hij mooie 

baarden. 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om een goed beeld van de weverij te geven hebben we enkele mensen geïnterviewd: 

 

Gerda (dagopvang) 

Gerda Palmaerts komt 4x per week in  ‘dagopvang ‘ naar de weverij 

- Hoe lang kom je al naar de weverij?  

Gerda: Al vier of vijf jaar 

- Hoe kwam je op Widar terecht? 

Gerda: Denise kwam mij thuis opzoeken nadat ze gehoord had dat ik op zoek was naar een zinvolle 

dagbesteding. 
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- Waarom koos je voor de weverij?  

Gerda: Vroeger was ik op internaat in een klooster waar ik verschillende handwerktechnieken leerde 

o.a. weven, borduren, naaien, breien, haken….Toen ik hoorde dat er op Widar een weverij is, was ik 

direct verkocht. 

- Wat weef je hier zoal?  

Gerda: Oh, dat is heel divers: place-mats, tasjes, 

toiletzakjes, lopers, sjaals. 

 

- Word je hier uitgedaagd, heb je hier veel bijgeleerd?  

Gerda: Jazeker! 

Naast linnenbinding weef ik saori, ribsweefsel, zomer en 

winter, wafelbinding. Ik leer constant bij. 

 

 

 

- Wat verwacht je van de weverij naar de toekomst toe?  

Gerda: Ik hoop hier nog lang te kunnen komen en nog veel nieuwe dingen te leren. Daarnaast vind ik 

het contact met de bewoners en begeleiders heel aangenaam. 

 

Zaïna (stagiaire) 

- Welke studie volg je?  

Zaïna: Ik zit in het eerste jaar ‘jeugd en gehandicaptenzorg (CLB volwassenonderwijs) 

- Wat vind je van je stageplaats in de weverij? 

Zaïna: Het creatieve van de werkplaats trok me direct aan. Het individuele begeleiden van bewoners 

ligt me wel en ik vind het boeiend om deel uit te maken van hun groeiproces. Het weven op zich kende 

ik eigenlijk niet maar ik merk dat het voor vele bewoners een zinvolle activiteit is. Het proces van losse 

draden tot mooie weefsels vind ik fantastisch. 

 

Ils Sas (bewoonster) 

- Hoe lang werk jij al in de weverij?  

Ils: Ongeveer vijf jaar. 

- Vind je het weven nog steeds boeiend?  

Ils: Ja, maar na de pauze doe ik toch wel graag iets anders. 

- Wat doe je dan zoal?  
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Ils: Samen met Ilse De Backer maak ik mooie vilten kunstwerkjes. Ik heb 

ook leren breien in de weverij. Sinds een half jaar zit ik ook in het 

poppenatelier.  

 

Nico Van Den Borne (bewoner) 

- Hoe lang werk jij al in de weverij?  

Nico: Ongeveer twee jaar 

- Wat doe je daar zoal?  

Nico: Ik heb hier leren weven en wol kaarden. Vilten doe ik ook soms.  

- Doe je dat graag en waarom?  

Nico: Weven doe ik nu wat minder. Wol kaarden is zwaar werk, ik draai dan aan de kaardenmolen en 

maak mooie baarden. Vilten is niet zwaar, dan rol ik bolletjes tussen mijn handen. 

 

Hilde Pauwels (bewoonster) 

- Hoe lang kom jij al naar de weverij?  

Hilde: In de winter kom ik al lang naar de weverij. Vroeger werkte ik in de tuin maar nu kom ik het hele 

jaar naar de weverij.  

- Wat doe jij zoal in de weverij?  

Hilde: Ik weef keukenhanddoeken en wanneer er 

een nieuw getouw wordt opgezet ga ik breien. 

Elke vrijdag poets ik de wc’tjes en de gang.  

- Voel je je goed in de weverij? 

Hilde: Soms is het er een beetje druk en daarom 

zet ik nu een hoofdtelefoon op met rustige 

muziek.  

 

Na deze blik in de weverij willen wij zeker onze vrijwilligsters Greet Goosens en Rita Corthout danken. 

Jullie zijn mee verantwoordelijk voor alle mooie werkstukken in het poppenatelier en de handdoeken 

en tassen die hier gemaakt worden. Hartelijk dank voor jullie inzet en enthousiasme.  
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Het weverijteam, 

Griet en Ilse  
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Boerderijkamp 

Dit jaar organiseerde Widar voor de 5de keer het boerderijkamp. En net als andere jaren was het dit 

jaar een groot succes.  

We kregen onze eigen kampeerplaats. De oude varkensstal, waar veel van de kinderen nog samen met 

de varkens hebben gespeeld, werd helemaal omgetoverd tot ons eigen plekje. Hier konden we ’s 

middags eten en even rusten.  

We maakten kennis met twee nieuwe begeleiders; Eddy kwam ons 

team af en toe versterken op drukke momenten. Waar we hem heel 

dankbaar voor zijn. Ook Caroline versterkte dit jaar ons team en zorgde 

mee voor onvergetelijke dagen op de boerderij. Wat ook bijzonder was 

dit jaar is dat er voor het eerst ook kinderen van medewerkers konden 

deelnemen aan het kamp. Het was heel fijn te zien dat alle kinderen 

zich thuis voelden op de boerderij.  

Ook dit jaar mochten we met z’n alle op de boerderij helpen. Elke 

ochtend zorgden we er voor dat alle dieren op de boerderij eten kregen. Zo gingen we samen de 

varkens, de kippen en de koeien eten geven, maar kregen we dit jaar ook de kans melk te geven aan 

de kalfjes op de boerderij. We maakten samen de stallen proper en strooiden ze terug in.   

Dit jaar konden we samen met de boren ook de strooibalen gaan ophalen op het veld. Dit was hard 

werken, maar we waren heel blij dat we de boeren konden helpen.  

 

 

 

 

 

 

 

In de bakkerij waren we dit jaar weer welkom om te komen bakken, 

met heerlijke koekjes als eindresultaat. Deze konden we mee naar huis 

nemen om te delen met onze mama’s en papa’s. Dankzij het goede 

weer dit jaar hadden we ook bij de bakkerij ons eigen plekje. We 

verhuisden de tafels van de bakkers naar buiten zodat we daar onze 

lekkere koekjes konden maken.  
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Terwijl de koekjes in de oven aan het bakken waren, speelden 

we verstoppertje of klommen we wel eens in de bomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de weverij mochten we mooie kunstwerkjes vilten. 

Deze mochten we ’s avonds mee naar huis nemen om 

thuis te laten zien.  

 

 

 

 

 

Voor het eerst mochten we ook in de 

kaasmakerij gaan helpen met enkele kinderen. 

Samen de ticketjes van de potten doen of er 

voor zorgen dat de potjes yoghurt gevuld 

konden worden om te verkopen in de winkel.  
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Soms gingen we ook op uitstap. Eén van onze 

favoriete uitstapjes was gaan zwemmen bij onze 

bakker of in de zwemvijver. Door het warme 

weer was deze verfrissing heel welkom.  

Wandelingen maken in Wortel-Kolonie met de 

hond en samen naar de speeltuin gaan hebben 

we dit jaar ook vaak gedaan. Met nadien een 

lekker ijsje als beloning.  Ook gingen we dit jaar 

een paar keer op stap met paard en kar. Samen 

met Dirk maakten we dan een ritje door Wortel-

Kolonie.  

 

 

 

 

We waren heel blij dat de verschillende huizen van 

Widar voor onze maaltijd wilden zorgen. Zo kregen 

we elke middag lekker eten op tafel en konden we 

na de middag terug vol energie aan onze 

activiteiten beginnen. Ook bedankt aan alle 

werkgebieden die ons elke keer weer iets 

bijleerden en waar we altijd welkom waren. Niet te 

vergeten, het enthousiasme van de kinderen dat er 

voor zorgde dat we elke dag opnieuw een fijne dag 

konden beleven. 

 

Het boerderijkampteam  
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Vrijwilligers aan het woord 
 

Enthousiaste verslagen van drie eet-beweeg momenten in Merksplas 

Deelnemers: Dominica, Chris, Fons, Leo, Paul en de nieuwkomers Jules en Ludo. En vrijwilligers: May, 
Catherine en André 
 

André 

Eet-beweeg is een maandelijks terugkerende activiteit waarin gezellig samen eten en daarna bewegen 

centraal staan. Op de dag zelf komen de altijd parate vrijwilligers Catherine en May rond 11 uur aan 

op Breidablik om van daaruit langs de huizen de deelnemende bewoners op te pikken. De deelnemers 

kunnen meestal wat extra beweging gebruiken, hetzij om er een kilo'tje of 5 mee weg te werken of om 

dreigende vastroesten van  gewrichten tegen te gaan. Of gewoon om er eens gezellig uit te zijn. 

En dit doen we samen met de senioren van Merksplas en bewoners van andere voorzieningen in het 

gemeenschapscentrum van Merksplas. Ondertussen doen we dit al verschillende jaren, waardoor 

iedereen elkaar al goed kent. Onze bewoners, het mag gezegd worden, zorgen steevast voor de nodige 

ambiance. Ik zie telkens weer glimlachende gezichten als Pieter-Jan uitbundig, luid en duidelijk met 

een "Goedemorgen allemaal" binnenkomt. Ook Fons gaat graag altijd even de tafels af om mensen te 

groeten 

Elke eet-beweeg begint met een maaltijd die bestaat uit een 3-gangen van soep, aardappels, groenten 

en vlees en de absolute topper van de dag, het dessertje. Ik ga al enkele jaren mee, maar nog nooit 

heb ik iemand daarover horen klagen. Na het dessertje is het dan de vloer op. 

Het turnen begint met opwarmoefeningen in een grote kring. Eenmaal opgewarmd, worden we dan 

in groepjes verdeeld om telkens een andere oefening te doen. Soms ook met de hele groep samen 

waarbij dan de ‘parachute’ altijd weer hilariteit teweeg brengt. Ook is het leuk om te zien dat 

tegenwoordig de senioren een handje meehelpen bij het begeleiden van onze bewoners tijdens de 

oefeningen. Jules bv mengt zich dan graag tussen de sterkere deelnemers. Na een half uur zweten zijn 

er wat ontspanningsoefeningen waarna iedereen weer topfit terug aan tafel gaat zitten voor een 

welverdiend kopje koffie of thee met een koekje. 

Na deze altijd weer (kei)-gezellige activiteit worden alle bewoners weer aan huis/werkplaats afgezet 

en kunnen we weer uitkijken naar de volgende eet-beweeg. 

May 

Hoi 

Onder een stralende winterzon werd er weer lekker gegeten en bewogen. 

Op het menu stond een groentebouillon, puree, broccoli en varkensgebraad. Mijn ‘vega’ waren ze 

vergeten maar dat vond ik helemaal niet erg ;) 

Na het eten begaf iedereen zich weer enthousiast op de turnvloer. Jules bekeek het liever eerst vanaf 

de zijkant maar sprong na een kwartiertje bij. Leuk is dan om te zien dat hij zich mengt tussen de 

grotere, sterkere deelnemers. 
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Marc gaf vooraf al aan alleen mee te gaan voor het eten, dit i.v.m. het herstellen van zijn 

tandenoperatie. En dat eten ging Marc goed af. Nu had ie ook wel geluk dat het puree was maar de 

fijn gesneden rest ging er ook vlot in. Ook het koekje bij de koffie.  

Fons deed ook weer gezellig mee. Fons waren we zelfs even kwijt tijdens het in een kring met 

parachute waaien. Hij bleek in zijn geheel onder de parachute te zijn verdwenen.  

Pieter-Jan werd wat overenthousiast bij het ballen gooien maar was over het algemeen weer de grote 

gangmaker.  

Chrisje (hupakee, hoplaaa) en Paul hadden er zoals altijd weer veel plezier in. 

Tot de volgende eet-beweeg!!  

 
Catherine  
Het menu heeft weer gesmaakt: 
Pompoensoep, bloemkool met witte saus, aardappels en vleesburger met saus. Dessertje weet ik niet 
precies wat dat was, maar wel weer heeeeel lekker en ieders favoriete gerecht. 
Zoals gewoonlijk ging het eten als vanzelf. Alle borden zijn grondig schoon gegeten. 
 
Nieuwkomers Jules en Ludo zijn grote eters en hebben het zich goed laten smaken. 
Ludo eet snel. Hij was al klaar nog voor de rest zijn vlees had gesneden. Allebei namen ze graag nog 
een (kleine) tweede portie. 
 
Jules was zeer aangenaam gezelschap aan tafel. Hij praatte honderduit en hoewel ik nog niet alles 
versta, merkte ik wel dat hij blij was met mijn luisterend oor. Ik meen wel vaak: ”Da moete leren, da 
kunde zomaar nie” verstaan te hebben. Hij praat graag over zijn werk en maakt graag grapjes. Hij heeft 
veel gelachen aan tafel. In eerste instantie gaf Jule aan niet mee te gaan bewegen, maar hij heeft de 
hele toer vanaf het begin meegedaan. En hoe.... Hij deed zelfs danspasjes tijdens de opwarmronde, tot 
algemene hilariteit van de rest. Hij laat graag zijn kracht zien door ballen zo hard mogelijk door de zaal 
te zwieren, maar hij is dan wel weer zeer attent en voorzichtig als hij de bal naar Paul moet gooien. 
Jules stoort zich dan weer wel aan Ludo die ook in ons groepje zit. Hij heeft aan alle spelletjes 
meegedaan en ook hier weer veel gelachen. 
 
Fons staart eerst naar zijn eten en pas als May hem aanmoedigt, begint hij te eten. En dan laat hij het 
zich goed smaken. 
 
Ludo had het ook helemaal naar zijn zin. In plaats van iedereen een hand te gaan geven, mocht hij bij 
elke tafel een algemene 'hallo' gaan zeggen van mij.  
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Paul eet alles met smaak . 
 
Ludo heeft ook aan alles meegedaan.  
 
Fons staat er wel overal bij om mee te doen maar gaat ook graag regelmatig zitten. 
 
Leo weet zelf dat hij het rustig aan moet doen en deed dat ook. Samen met Harry van de senioren 
Merksplas die op de hoogte was van Leo z'n beweegbeperkingen. Leo is er volgens mij ook altijd heel 
graag bij. 
 
Paul moet tijdens het opwarmen goed worden aangemoedigd, anders valt hij stil. Hij geeft zelf aan dat 
hij gewend is na het eten even te rusten. Hij doet graag spelletjes die te maken hebben met bal gooien 
of bal mikken in een emmer, en is daar ook goed in. 
 
Chrisje doet zoals gewoonlijk graag en goed haar best. 
 
Dominica had het deze keer wat moeilijk. Niet tijdens het eten, maar voor en na. Tijdens het 
opwarmen, waarbij we allemaal in een grote kring staan, zie ik haar in de verte dan weer wel meedoen 
met de bewegingen. Daarna gaat ze rustig zitten.  
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Retourquiz 

In de maand mei 2018 organiseerden  de organisatie - ondersteuners van CAW De Kempen in de 4 

Kempische gevangenissen een quiz. 

Het bijzondere aan deze quiz was dat gedetineerden en burgers uit de vrije samenleving samen een 

quizploeg vormden. 

Het hoofddoel was verbinding maken tussen gevangenis en maatschappij; twee werelden die letterlijk 

van elkaar gescheiden zijn.  De ontmoeting was dus minstens even belangrijk als de kennis.  

De ploegen streden elk om de eer, maar ook om een schenking aan een lokaal goed doel.  

Elke quizploeg kon uit een lijst een goed doel kiezen waarvoor zij wilden ‘strijden’. Het gekozen goede 

doel van de winnende ploeg, ontvangt dan de schenking. 

Per gevangenis was er een andere lijst met goede doelen. Er werd bewust voor gekozen om dit zo 

lokaal mogelijk te houden. 

Widar was een gekozen goed doel van winnende ploegen en daarom werd er tijdens een gezellige 

ontmoeting een check overhandigd ter waarde van 135 euro. 
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Bouw 

Huize Yggdalir 

Alle beschikbare kracht en aandacht gingen afgelopen jaar naar de bouw van huize Yggdalir en de 

omgeving van dit huis. Zonder twijfel kunnen we zeggen dat het om het grootste project gaat dat we 

in ons 37-jarig bestaan hebben gerealiseerd. Niet alleen het huis Yggdalir wordt nieuw gebouwd, maar 

ook de keuken van Den Bayerd, de sanitaire voorzieningen, de verwarming. Er wordt bovendien een 

professionele grootkeuken geïnstalleerd in Den Bayerd. Die gaat dan in de toekomst zorgen voor de 

maaltijden van geheel Balder.  

Vorig jaar konden we u melden dat de nieuwbouw ‘winddicht’ was toen het jaarverslag werd 

opgestuurd. Afgelopen jaar werd riolering, waterleiding, elektriciteit en verwarming aangelegd, de 

stukadoor kwam langs, alles werd goed geïsoleerd… We konden deze werken uitvoeren mede door 

een geweldig positieve respons op onze vraag voor financiële ondersteuning. We mochten voor 

€50.000 schenkingen ontvangen! Werkelijk hartverwarmend! 

We waren daardoor in het huis zover gevorderd dat de bouw klaar was voor het storten van de 

eindlaag van de vloer. Toen overkwam ons een grote pech: de mensen die de vloer kwamen maken, 

beschadigden grote delen van de leidingen van de vloerverwarming… Het verdikt was dat we de 

vloerverwarming helemaal opnieuw gelegd moet worden. Daarom liggen de werken nu stil en wachten 

we op een overeenkomst tussen de aannemers om alles weer te herstellen. We hadden graag begin 

2020 huize Yggdalir in gebruik genomen. We moeten nu rekenen met toch drie maanden vertraging.  

De Frankenberg 

Langzaamaan verandert de site, die jarenlang niet meer onderhouden werd, in een goed geordende 

omgeving. Zoals u kunt lezen in dit jaarverslag heeft de tuin de anderhalve hectare terrein mooi in de 

vorm. En de schuur is top ingericht als tuinwerkplaats: er is plek voor de vele machines die er nu 

bijgekomen zijn, de koelcel is in gebruik, het tuinhuis is de verzamelplek waar ieder met vreugde samen 

komt om van daaruit naar het werk te vertrekken. De eens zo vervallen schuur, staat nu weer fier en 

trots rechtop. De fruitbomen zijn duchtig gesnoeid en kunnen een tweede leven tegemoet zien. De 

honderdjarige eikenbomen aan de schuur… hun derde leven! 

Het woonhuis: huize Heimdal, kreeg nieuwe ramen, werd geïsoleerd en opgeknapt door onze 

onvolprezen bouwploeg hier in Widar. Het wordt voorlopig bewoond door een gezin van buitenaf. We 

oordeelden dat het beter is dat er iemand het huis gebruikt, dan dat het leeg staat. Straks kan het dan 

gebruikt worden voor de opvang van bewoners en intern wonende medewerkers.  

Het schob staat er een klein beetje beteuterd bij: de dakpannen werden geschonken aan de ‘kerststal’ 

van Merksplas. Zij waren al lang op zoek naar oude ‘Boomse pannen’ voor hun mooie Kerststal. Nu is 

het schob eigenlijk helemaal ontmanteld en staat er alleen nog een kaal karkas. Maar, er werd al aan 

de heropbouw gedacht; er is een nieuwe betonnen ondervloer gestort, riolering, alle nutsleidingen 

werden al naar de plaats gebracht… Het schob wacht op herstel! 

Het oude kippenhok en opslagruimte werd helemaal hersteld en terug opgebouwd. Het asbest dak 

werd verwijderd en vervangen door de oude pannen van huize Ekkehart, de muren werden 

geïsoleerd,… Het kleine gebouw kan vanaf nu ingezet worden als polyvalente ruimte ten dienste van 

de gemeenschap.  

De Frankenberg herleeft, dat mag gezegd worden! – Jan Borghs 
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Kantoor 

Terugblikkend op het afgelopen jaar zijn er vele dingen het vermelden waard. Naast 

de dagelijkse werkzaamheden wordt er opgemerkt dat het takenpakket langzaam aan 

het groeien is op het kantoor. Administratief zijn er meer dingen die op ons af komen; 

denk bijvoorbeeld aan het aantal bewoners in RTH dat groeiend is, het boerderijkamp 

dat groeit en dus de nodige administratie met zich meebrengt en de veranderingen in 

het zorglandschap van 2017 (pvf) dat nog administratieve zorg nodig had in 2018. 

 

2018 startte dan ook met de IDO’s van alle bewoners opmaken 

(individuele dienstverleningsovereenkomst) gesplitst in een 

pedagogisch en een administratief deel. Inge had al grondig 

vooronderzoek gedaan in 2017 en er was al een concept klaar. Nu was het zaak om 

alle persoonlijke info van de bewoner te verwerken en zorgen dat de 

bewoner/ouder(s)/voogd(en) deze op tijd kregen om te ondertekenen. Wat extra 

hulp van Hedwich was dan ook zeer welkom.  

Over digitalisering van de bewoners dossiers is het laatste nog niet 

gezegd, maar achter de schermen wordt ook hieraan gewerkt. Zo gingen 

Inge, Isabelle en Hedwich kijken bij een andere zorginstelling die al gebruik maakte 

van het digitale platform. Ook een 2-daagse cursus is gevolgd als vooronderzoek om 

op Widar de overstap te gaan maken. 

Er wordt opgemerkt dat de fysieke ruimte van het kantoor te klein 

wordt voor het aantal personeelsleden en alle papierenadministratie. Een ander 

praktisch probleem is ook de warmte tijdens de zomer. De zomer van 2018 was wel 

zo warm, dat de collega’s van de bovenverdieping vaak zuchtend en puffen naar 

beneden kwamen. Gelukkig werd er een zonnedoek geplaatst, wat de hitte iets tegen 

kon houden. Er zijn plannen gemaakt voor het nieuwe kantoor (het voormalige 

tuinhuis) waar wij als administratieve medewerkers ons zegje 

over konden doen. Wat is handig voor de toekomst: allemaal 

in een grote ruimte, of juist meer aparte kamers, hoe de balie 

indelen, wie gaat waar zitten, meer plaatsen voorzien? Dit zijn 

allemaal vragen waar we mee bezig konden zijn en zo het ‘ideale kantoor’ vorm 

te geven. We zullen het nog een aantal jaar kunnen volhouden in het huidige 

pand, maar het is altijd leuk om al te dromen van het volgende. 

Onder de collega’s heerst er altijd gezelligheid. Jolien is er 

graag bij en brengt een hoop gegiechel en vrolijkheid in 

het kantoor. Inge, Nathalie en Isabelle zijn van de 

bovenverdieping, Nicky, Louise, Jolien en Hedwich zijn de 

sfeermakers beneden.  

 

 

 

 

Inge 

Nathalie 

Isabelle 

Nicky 

Louise 

Jolien 
Hedwich 
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Wij zijn heel dankbaar voor de hulp het afgelopen jaar van: Nancy en Els, die de afwas verzorgden en 

voor een lege vuilbak zorgden. 

 

Voor ‘onze postbode’ Marc, die enkel komt opdagen als hij weet dat er een koekje klaarligt. Voor Diane 

die wekelijks voor een schone werkplek zorgt en voor Paul Ooms, die ons hielp met postzegels plakken, 

folders vouwen en meer. 2018 bleek ook een vruchtbaar jaar te zijn, eerst kondigde Hedwich haar 

zwangerschap aan en Nicky volgde even later ook! 

We kijken uit naar 2019, wat zal dit jaar weer voor ons in petto hebben? We gaan het zien en we 

hebben er zin in! 

Het kantoorteam, 

Isabelle, Nathalie, Inge, Nicky, Louise, Jolien en Hedwich 
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DE GEBRUIKERSRAAD VAN WIDAR  

een uniek experiment met inspraak en democratie. 

Sinds juli 2018 functioneert in Dorpsgemeenschap Widar een nieuwe gebruikersraad. Het unieke aan 

deze gebruikersraad is dat hij samengesteld is louter uit bewoners van Widar. Er zijn acht leden van de 

gebruikersraad, vier ervan worden bijgestaan door mensen die ze zelf hebben uitgekozen. Het gaat om 

twee zussen, een voogd en een medewerker van Widar. De begeleiding van de gebruikersraad gebeurt 

door iemand van buitenaf die ervaring heeft in het begeleiden van personen met een handicap. Hij 

vertaalt de soms moeilijk te verstane thema’s naar de taal van de bewoners. Hij helpt de voorzitter van 

de vergadering met het leiden en vormgeven van de besprekingen. 

Het spreekt vanzelf dat er met verwondering, soms met argwaan en in een enkel geval met spot 

gekeken wordt naar dit bijzonder experiment. We horen dat in gebruikersorganisaties als FOVIG met 

gemengde gevoelens gekeken wordt: nieuwsgierige belangstelling van het hogere echelon, ongeloof 

bij meer regionale groep. Toch past deze vorm in een jarenlange cultuur van Widar van het betrekken 

van de bewoners in het reilen en zeilen van Widar.  

Informatiestromen voor de bewoners: 

De opstart van een gebruikersraad, samengesteld dus door de echte gebruikers van Widar, is een 

onderdeel en een resultaat van een cultuur van inspraak in Widar. Er zijn drie formele instrumenten 

om die inspraak concreet te maken.  

Sinds de opstart van Widar bestaat de zogenaamde ‘bewonersvergadering’. Iedere maand komen alle 

bewoners in hun vergadering samen. Zij bepalen de onderwerpen van gesprek, de punten van de 

vergadering. Vele bewoners hebben zich in de loop van de weken voor deze vergadering al beraden 

over welk punt ze ter sprake zullen brengen. De punten worden één voor één besproken. Inhoudelijke 

punten komen eerst ter sprake, praktische punten meer naar het einde van de vergadering. Vaste 

rubrieken van de vergadering zijn: voorbereiden van de jaarfeesten, opvolgen van de 

bouwwerkzaamheden, komen en gaan van medewerkers en bewoners, … Thema’s inhoudelijk kunnen 

gaan van: ‘Wat is vriendschap?’, ‘Betekenis van ziekte?’, ‘Wat betekent het om gehandicapt te zijn?’, 

‘Hoe gaan mensen om met personen met een handicap?’… Er komen in het gesprek soms pareltjes van 

gedachten tevoorschijn die de aanwezige medewerkers ontroeren door hun eerlijkheid en helderheid. 

Voor alle duidelijkheid: medewerkers hebben in deze vergadering louter een begeleidende taak. Zij 

nemen niet deel aan de gesprekken, zij bepalen de agenda niet. Punten van algemeen belang worden 

meegenomen naar de pedagogische vergadering, het dagelijks bestuur en naar de gebruikersraad.  

Naast de bewonersvergadering hebben de bewoners per huis hun eigen ‘huisvergadering’. Daar 

worden die dingen besproken die met het wonen in het betreffende huis te maken hebben. Er is steeds 

een onderdeel waarin de medewerker onderzoekt of de bewoner tevreden is met zijn werk, zijn plaats 

in het huis,… Zo ook kunnen de bewoners te kennen geven dat ze liever van werkplaats zouden willen 

veranderen, of ze kunnen te kennen geven welke avondactiviteiten ze graag zouden meedoen. Punten 

van algemeen belang kunnen vanuit deze huisvergadering meegenomen worden naar de 

gebruikersraad.  

Dan is er nog de ‘weekopening’ op maandagmorgen en de ‘weekafsluiting’ vrijdagnamiddag. Daar 

wordt overlopen welke plannen er gemaakt worden voor de komende week, zowel in huis als in de 

werkplaats. En er wordt ’s vrijdags teruggekeken wat er werkelijk van de plannen gerealiseerd is. 

Bewoners tonen trots de resultaten van de werkweek in de weverij. Ze spreken over de hoeveelheid 
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melk in de kaasmakerij, over pasgeboren kalfjes, over wat er in de huizen gebeurde in de loop van de 

week. Het komen en gaan van stagiaires…  

Deze drie momenten: bewonersvergadering, huisvergadering, weekopening en-afsluiting, geven elke 

bewoner de gelegenheid zich uitvoerig te informeren over het reilen en zeilen van Widar. Een 

uitstekende informatiebron om daarmee naar de gebruikersraad te komen en goed geïnformeerd te 

kunnen deelnemen aan de vergadering.   

Bewoners representeren hun eigen initiatief 

In vele opzichten representeren de bewoners hun zelf opgebouwd project. Sommige bewoners 

hebben jaren lang meegewerkt aan de bouw van een huis (Bij die huizen die we in eigen beheer 

gebouwd hebben, duurt de constructie dikwijls vele jaren. Afhankelijk van voldoende financiële 

middelen, voldoende medewerkers…). Zo hebben ze het langzame ontstaan van een huis kunnen 

volgen. Als het dan af is, wordt het onderdeel van wat zij aanvoelen als: hun eigen onderneming. Ze 

dragen mee de trots over het geheel. Ze stralen dit uit en zijn blij dat ze deel kunnen uitmaken van hun 

huis of Widar als geheel. 

Eenzelfde proces ziet ge ontstaan in de relatie van de bewoners met een werkplaats. Daar spreken we 

dan over een verbondenheid met het beroep, een beroepseer en -trots. Men wordt dan in de loop van 

de jaren ‘bakker’, ‘boer’, ‘tuinder’… en gaat met de eigen werkplaats een persoonlijke betrokkenheid 

aan met dito verantwoordelijkheidsgevoel.   

In die huizen waar zeer lange periodes van continuïteit is van bewoners en vaste medewerkers ziet ge 

iets gelijkaardigs ontstaan. Een soort ‘karaktereigenschap’ van diegene die in Landvidi woont, of in 

Skirne, of in Ekkehart…Elk huis heeft zijn eigen huiscultuur. 

Door deze ervaringen worden onze bewoners met recht van binnen uit representant van Widar. Ze 

hebben zich verbonden, dikwijls voor tientallen jaren. Ze hebben zicht op het geheel van de werking 

van Widar. Widar is hun morele eigendom geworden.  

Vanuit die onderstroom kunnen ze dan met verantwoordelijkheidsgevoel deelnemen aan die 

vergaderingen waar belangrijke besluiten over de toekomst van Widar worden genomen.  

Specifieke opdracht voor Widar: 

Vanzelfsprekend wordt er van Widar bijzondere aandacht gevraagd om de werking van de 

gebruikersraad op een goede manier te begeleiden. De informatie moet op maat van de bewoner 

gebracht worden. Dat vraagt een duidelijke taal, eenvoudige begrippen voor dikwijls ingewikkelde 

thema’s. (Widar moet bijvoorbeeld jaarlijks de balansen en de cijfers van de VZW bespreken in de 

gebruikersraad.) 

Een gebruikersraad is ook pas echt als de inbreng van de deelnemers ernstig genomen wordt. Als de 

organisatie hun inbreng ter harte neemt en hun zorgen in actiepunten omzet. Anders zou de 

gebruikersraad maar ‘schijn’ zijn, en dat is niet de bedoeling. 

Juist door de zeer uitgebreide vergadercultuur en inspraakcultuur die er in Widar al decennia heerst 

tussen de organisatie en de bewoners, kan er op een constructieve manier vergaderd worden en 

kunnen de bewoners een reële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de gemeenschap waar zij het 

belangrijkste onderdeel van vormen. Dat hopen we dan in de toekomst te kunnen aantonen via de 

goede werking van de nieuwe gebruikersraad. – Jan Borghs 
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Enkele cijfers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2017 2018-2017

opbrengsten

bijdragen bewoners 486.335,37 496.095,09 -9.759,72

giften 112.478,56 171.503,50 -59.024,94

subsidies 2.606.139,90 2.539.728,87 66.411,03

andere 226.288,06 264.945,07 -38.657,01

Totaal 3.431.241,89 3.472.272,53 -41.030,64

kosten

grondstoffen 251.292,03 243.115,30 8.176,73

diensten en diversen 304.401,88 361.220,78 -56.818,90

lonen 2.598.412,73 2.491.677,24 106.735,49

afschrijvingen 160.039,44 154.300,25 5.739,19

voorzieninigen 0,00 590.000,00 -590.000,00

andere 23.813,35 34.164,61 -10.351,26

Totaal 3.337.959,43 3.874.478,18 -536.518,75

bedrijfsresultaat 93.282,46 -402.205,65 495.488,11

financieel

opbrengsten 12,11 45,19 -33,08

kosten -12.916,50 -30.920,15 18.003,65

resultaat -12.904,39 -30.874,96 17.970,57

uitzonderlijke

opbrengsten 50.577,60 440.750,04 -390.172,44

kosten -9,98 0,00 -9,98

resultaat 50.567,62 440.750,04 -390.182,42

resultaat 130.945,69 7.669,43 123.276,26
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activa 2018 2017

vaste activa

terreinen en gebouwen 2.860.873,72 2.879.967,27

installaties 27.309,31 22.212,04

meubelen en rollend materiaal 42.635,38 54.612,28

in aanbouw 955.475,34 471.513,15

totaal 3.886.293,75 3.428.304,74

financiële activa 7.482,00 7.482,00

totaal 3.893.775,75 3.435.786,74

vlottende activa vorderingen < 1 jaar 47.758,73 42.301,52

geldbeleggingen

liquide middelen 22.126,37 -6.568,20

totaal 69.885,10 35.733,32

totaal 3.963.660,85 3.471.520,06

passiva

eigen vermogen

kapitaal 132.885,55 132.885,55

overgedragen resultaat 614.615,29 483.669,60

kapitaalsubsidies 611.763,77 648.790,34

totaal 1.359.264,61 1.265.345,49

voorzieningen 880.000,00 880.000,00

schulden

> 1  jaar 927.204,07 657.302,93

< 1 jaar 496.341,83 375.761,38

leveranciers 226.165,92 230.581,76

overige 74.684,42 62.528,50

totaal 1.724.396,24 1.326.174,57

totaal 3.963.660,85 3.471.520,06
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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 

 

 

Open deur:  zondag 16 juni 
14u00 - 18u00  

Thema: Hoe kwaliteitsvol leven  
      met een beperking? 

 

Bezoek het nieuwe gebouw Yggdalir, Circus Locorotondo,  

randanimatie & muziek, lekker eten en drinken,… 
 

IEDEREEN WELKOM! 

Lipseinde 43 te 2340 Merksplas 

Openingstijden Widar-winkel: 
 

maandag:   maandagvoormiddag GESLOTEN! 

                                                van 14u – 17u30  

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 14u30 tot 17u30      van 10u30 tot 17u30 

   op zondag  

van 10u30 tot 17u30  

In de toekomst willen 

wij het jaarverslag méér 

digitaal verzenden. 

Graag uw 

mailgegevens 

doorsturen naar 

 


