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Wouter, Ils en Gerry

VOORWOORD
Beste lezer,
Voor u ligt het verslag van het wel en wee van Dorpsgemeenschap Widar voor 2013.
Wat betreft de medewerkers hebben we voor het eerst een ronde functioneringsgesprekken gehad
met alle 55 medewerkers. Uit die ronde kwam een bijzondere vraag naar antroposofische verdieping
van het werk. Als antwoord hierop zijn er afgelopen jaar meerdere initiatieven met
opleidingskarakter geweest.
Vijf mensen volgden de oriëntatiecursus sociaaltherapie. Drie van onze medewerkersploeg hebben
de tweejarige opleiding applicatie sociaaltherapie afgesloten met een eindpresentatie hier in onze
blauwe zaal. Een verdiepingscursus werd door gemiddeld zeven mensen gevolgd. In deze cursus
stond het gesprek over de innerlijke scholingsweg centraal. En in onze pedagogische vergadering
hebben we iedere week een boeiende inhoudelijke bijdrage. Voor diegenen die niet kunnen
aanwezig zijn op de vergadering, hebben we om de twee weken een avond waar we dezelfde inhoud
herhalen en verder verdiepen. Aan deze avonden namen gemiddeld 15 medewerkers deel. Als we dit
alles optellen, kunnen we stellen dat minstens de helft van onze medewerkers het afgelopen jaar
antroposofisch inhoudelijk hun werk hebben kunnen verdiepen. Een bijzonder verheugend aantal. Ik
hoop dat dit de toekomst en de ontwikkeling van de zorg in Widar zeer ten goede zal komen.
Onze bewonersgroep werd in 2013/14 uitgebreid met 5 opnames noodsituatie. Het gaat hier om
mensen die om zeer dringende redenen gedurende 70 dagen in Widar konden verblijven. Bianca was
de eerste persoon die we zo hebben leren kennen. Jammer genoeg is Bianca nog tijdens haar
opname overleden. Zij kan de ontwikkeling van Widar – samen met alle overledenen die met Widar
verbonden zijn- vanuit de geestelijke wereld verder volgen en zeer zeker ook ondersteunen.
Daarnaast hebben nog drie mensen Widar in kortverblijf leren kennen. En twee bewoners verblijven
het hele jaar 2014 in onze gemeenschap in de vorm van opvang nà noodsituatie. Marcel is na meer
dan 20 jaar verblijf terug naar zijn broer vertrokken. Daisy kwam in zijn plaats. En tenslotte kwam
Jaimy, vijf jaar, in onze gemeenschap wonen. Hij woont in pleeggezinvorm in huize Iduna…ons
achtste huis! Een huis, dit keer voor kinderen met een handicap.
Wat betreft infrastructuurwerken bouwden Gie en Luc twee nieuwe daken: één op ons vakantiehuis
in de Ardennen en één op huize Yggdalir in Wortel Kolonie. In het vakantiehuis worden nu 9
individuele kamertjes gemaakt. We hopen vanaf de zomer weer gebruik te kunnen maken van onze
zo rustgevende plaats in Spa.
De TV had afgelopen jaar interesse in Widar. Er kwam een mooi beeld van Widar in het programma
“Dagelijkse Kost” en het programma “Iedereen beroemd” filmde een hele dag voor een rubriek
‘Samen onder één dak’.
Nog een nieuwe ervaring in Widar: de eerste twee medewerkers gingen op pensioen! Luc en Anne
genieten nu van een ‘actieve’ rust na meer dan 20 jaar dienst in Widar.
We maakten in Widar ook een (alhoewel heel korte) tijd mee dat alle, werkelijk alle woonruimtes
voor intern wonende medewerkers volzet waren. Tel daar de voortdurend aanwezige groep
stagiaires, vrijwilligers, passanten en WOOF-fers (Working On Organic Farms) bij en dan komen we al
gauw aan een gemeenschap van rond 80 personen.
Dit bereikten we na 33 jaar hard werken aan de opbouw van Widar. Eén generatie lang hadden we
de tijd om het ideaal dat in 1981 ontstond te laten ontwikkelen en rijpen. Dat enthousiast werken
aan het ideaal: het samen leven en werken met mensen met een hulpvraag, dat kunt u ervaren als u
de volgende pagina’s leest…
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DORPSGEMEENSCHAP WIDAR
DE HUIZEN
Skirne

Het jaar 2013 is voorbij gevlogen! Dezelfde bewoners en hetzelfde team, toch tot en met augustus.
Geert nam vanaf dan zijn vakantie en daarna ouderschapsverlof op voor 3 maanden. Hij werd
vervangen door een oude bekende: Marlies de Nijs. Zij heeft een jaar of 9 geleden op Midgard en
Skirne gewerkt, en is toen gestopt wegens zwangerschap. Nu pakte ze de draad gemakkelijk weer op,
en het was alsof ze niet weggeweest was! Haar contract zou voor 4 maanden zijn.
De verpleegsterkamer verhuisde naar Breidablik en wij palmden de vrijgekomen ruimte in als
kantoortje voor de medewerkers. Daar kan nu het computerwerk en de overdracht gebeuren, zodat
dat uit het leven van de huiskamer weg is. Ook heeft deze kamer een functie als logeerkamer, want
maandelijks zal Paul C bij ons logeren als hun huis voor het weekend gesloten is.
Skirne heeft ook een logé voor enkele nachten per week: Diny van de winkel/verwerking komt elke
dinsdag tot donderdag werken en sluit aan bij ons huis voor eten en slapen. Dit is een verrijking!
Ze helpt mee met de permanentie te verzorgen en staat mee op de afwaslijst, wat niet onbelangrijk
is. Zij verwent ons met overheerlijke broodsmeersels, die ze met de Widar-producten maakt.
Tijdens de zomermaanden is Martine Leicher weer voor een week of 6 in ons huis komen wonen en
werken. Dit doet zij al voor het 3e jaar, deels om de huisouders de kans te geven om verlof te nemen.
Voor onze bewoners, die van vaste gewoontes houden, is zij een vertrouwde aanwezige, en daardoor
kan het gewone leven op de bekende manier doorgaan. Zij is euritmiste, en ook dit jaar heeft zij
samen met Rutha net zolang geoefend, tot ze voor een mooie voorstelling konden zorgen voor onze
gemeenschap. Rutha, ook een trouwe vakantiewerker, heeft haar euritmie-opleiding vorig jaar
afgerond. Met heel Widar zijn we op 1 juli naar Lier gegaan voor de afsluitende voorstelling van haar
klas. Het was prachtig, al die kleuren, bewegingen en snelle pasjes….iedereen heeft genoten van deze
danskunst.
Een totaal andere voorstelling mochten wij meemaken op de boerderij. Daar werd een
buitenvoorstelling gegeven door een theatergroep, die een verhaal vertelde, begeleid door een
tamme kip, en jawel, onze koeien! Het was niet zo warm, maar we kregen allen een zitplaats in een
open tent, met een deken over de knieën. De kip liep over onze benen en de koeien graasden
rondom. Een fantastische belevenis!

Dorpsgemeenschap Widar

-3-

Jaarverslag 2013

September, oktober en november kwam Gulo hier op Skirne stage doen.
Gulo is een medewerkster van Khedeli in Georgië. Dat is een initiatief
voor ontwikkelingsgestoorde volwassenen aldaar en wij steunen dit
project al vele jaren. Geen woord Vlaams sprak ze, wel enkele woordjes
Engels. We hebben veel met handen en voeten moeten uitleggen. En
aangezien de cultuur zo anders is, waren er veel ‘mis-understandings’.
Gulo wilde graag Widar in al haar facetten leren kennen, en zodoende
werkte zij in huis, tuin, bakkerij en weverij. Zij is een sterke vrouw en kon veel werk aan. Zij leerde
ijverig haar Engels, maar de communicatie bleef een struikelblok. Af en toe kon ze bellen met haar
familie, en skypen naar Khedeli. En dan hoorde je ze ratelen, lachen en toonde ze haar expressie.
Gulo heeft onze bewoners in haar hart gesloten: ze liep vaak gearmd met Isabella over onze hofpad
om ze weer rustig te krijgen. Ik denk, dat ze met een grote ervaring rijker weer terug naar huis is
kunnen gaan. Er zijn heel wat traantjes gevloeid bij haar afscheid.
Van onze familie zijn er ook enkele dingen te vertellen: Op 1 februari is onze familie uitgebreid met
de geboorte van Marijke Sofie. Zij is de 3e dochter van Arthur en Asa, dus een halve Zweedse. Zij is
ons 7e kleinkind. Verder is de eerste getrouwd in Frankrijk: Geertrui heeft haar ja-woord aan Raf
gegeven, met hun 2 kinderen aan hun zijde. Sigurd en Sarah zijn in juli verhuisd naar een klein dorpje
in de Zwalmstreek. Vanaf september zal hij ook hier enkele nachten per week overnachten, want hij
geeft hier nog les op de school in Turnhout.
En ook Hedwich is het hele jaar internationaal bezig geweest: in het voorjaar 3 maanden stage in
Indonesië, terug naar hier om af te studeren en dan de rest van het jaar voorbereiden om terug naar
Java te gaan. Zij heeft 4 maanden in Utrecht gewoond en gewerkt, en op 3 december zwaaiden we
haar uit, nu voor onbepaalde tijd, naar het verre Indonesië. En aangezien Roos nog in Luxemburg
woont, is onze blik telkens op het buitenland gericht. Er zijn ontmoetingsmomenten in de winter hier
op Skirne, en dan hebben we ook wel het hele huis nodig!! Dus de bewoners, die geen
vakantiebestemming hadden, moesten tijdelijk in andere huizen opgevangen worden.

Gezellige koffiepauzes op Skirne!

Frieda zéér tevreden met het
bloemetje dat ze kreeg wegens
haar 25 jaar op Widar!
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De bewoners van Skirne willen ook laten weten hoe het met hen gaat:
François leeft van de ene vakantie naar de andere, en werkt tussendoor in de weverij
en huize Idafeld. Hij legt de afstand van 800m alle dagen te voet af, en is weer
helemaal ‘de oude’ na zijn dip van 2 jaar geleden. Schrijven en toespraken houden is
zijn favoriete bezigheid.
Bart heeft eindelijk zijn droomreis mogen doen met het vliegtuig. Samen met zijn
vader op hotel in Tunesië. Hij is nog steeds vol van vliegers, luchthavens en treinen.
Zijn werk op Idafeld en de bakkerij is een continuïteit in zijn leven.

Willy gaat als vrolijke gast door het leven. Hij werkt in Midgard en de landbouw. Zijn
zakken en zijn bed liggen vol met autootjes en lege doosjes vult hij met geknipte
plaatjes uit de tijdschriften. Zijn familie komt altijd op de eerste plaats; hij heeft echter
voor iedereen een grote plek in zijn hart.
Nancy wil graag laten weten, dat zij met haar familie in Disneyland in Parijs is geweest.
Zij heeft er enorm van genoten. Nancy werkt in huize Midgard en in de
winkel/verwerking.

Frieda heeft af en toe een pijntje hier of daar, waardoor zij niet meer 200% kan
werken. Zij gaat graag naar de activiteiten van de OKRA in Merksplas en bouwt een
vriendenkring op hier in de buurt. De laatste maanden stond dit stil wegens problemen
met de bloeddruk, maar vanaf januari mag zij weer alleen over straat gaan, dus kan ze
weer plannetjes gaan maken.
Hilde heeft nog regelmatig last van ‘kriebeltjes’, en weet niet altijd waar zij ermee
moet blijven. Zij is nog steeds heel productief in de tuin en in de wintertijd in de
weverij. Met haar mama gaat ze grote fiets- en wandeltochten doen in de omgeving
van haar thuis.
Yvonne is niet altijd tevreden hier op Skirne en in Widar. Zij werkt in de tuin en in de
weverij. Sinds september werkt zij ook een halve dag in Skirne, vooral voor de strijk te
doen. Dit doet zij netjes en correct, net als de recyclage van het afval. Waarom nog
klagen? Ze kan er zelf geen antwoord op geven…eigenlijk is ze graag hier, maar ze zou
zich het liefst omgeven met alleen maar leuke mensen. Gelukkig is er nog haar familie,
waar ze af en toe heen kan.
Isabella voelt zich goed in de tuin en in de weverij. Zij volgt nog altijd hetzelfde
programma. Al haar dagelijkse activiteiten zijn vastgelegd in picto’s, die ze volgen
moet. Zij eet middag- en avondmaaltijd op haar kamer. Dit heeft ze nodig om niet
teveel geprikkeld te worden door de mensen om haar heen. Ook in de tuin vraagt ze
vaak individuele aandacht en zorg. Sinds kort is er voor in de weekends extra
ondersteuning van personeel, om met Isabella iets te ondernemen, zodat de rest van
de groep een uitstapje kan gaan doen.
Skirne-groetjes van Joke!
Dorpsgemeenschap Widar
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Midgard
4 augustus 2013 was ons heerlijke huis 32 jaar een Widar-huis.
Eerst heette het huis Widar, tot 1 maart 2001 toen veranderde de naam in Midgard.
Konden de muren maar praten....wat zou er allemaal wel niet gebeurd zijn in dit huis, wie woonden
er, wat is er allemaal ontwikkeld aan plannen en ideeën door al die jaren heen?
Wij weten het niet.
Maar....van 2013 tillen wij een tipje van de sluier op:
Het zijn dezelfde bewoners als in 2012:
 Michel en Florent, met hun kamers beneden.
 Els, Ilse, Megan en Dominic hebben ieder een kamer boven in dezelfde (vrouwen)gang.
 En helemaal achteraan in die gang, achter de deur is de kamer van Pieter-Jan.
Bij de medewerkers is er helaas wel wat verandering geweest in 2013:
 Gil, en haar zoontje Felix die in het huis Midgard woonden, verhuisden. Gil werkt niet meer
op Midgard en staat vanaf 1 september op Ekkehart.
 Voor Sangita werd alles in de loop van de zomer wat veel, en zij ging op ziekenverlof.
 Veerle ging in december 2012 op zwangerschapsverlof en kreeg 21 maart een zoontje: Arion.
Op 1 oktober 2013 kwam Veerle terug werken op Midgard.
 Nadine werkte al veel jaren zowel in de weverij als op Midgard, maar sinds oktober 2013
staat ze volledig in de weverij te werken.
 Ellen "van Ekkehart", Joke Mertens en Nele Helsen vielen langdurig in op Midgard. Dat was
voor ons allemaal fijn.
 Leen, die in het appartement woont, en ikzelf bleven gelukkig het hele jaar op Midgard.
Als je op Widar woont als bewoner of als medewerker of als je alleen werkt op Widar als
medewerker - er is een grote overeenkomst:
JE GEEFT WAT VAN JEZELF AAN WIDAR EN JE KRIJGT WAT TERUG VAN WIDAR.
Iedereen geeft wat die kan geven: iets waar je goed in bent, iets waar je overschotskrachten van hebt
of dat wat je ontwikkelt.
Iedereen krijgt ook van Widar. Wat je krijgt, ervaart ieder op haar eigen wijze. Voor de een is het dit,
voor de ander is het iets totaal anders.
Iedereen van Midgard stelde ik de vraag wat die denkt dat die geeft en wat die krijgt van Widar.
Hier volgen de antwoorden:
MICHEL zegt "Ik werk in de landbouw, kuis de varkensstal, maak aanmaakhoutjes: hele
dunne blokjes met een kapmes op een groot blok hout". In ons huis veegt Michel na
elke maaltijd de vloer onder de tafel.
Michel vertelt ons trouw wie er jarig is en dat de dagen aan het lengen of aan het
korten zijn, of het warmer of kouder gaat worden... Michel zegt dat hij sinds 1988,
toen hij hier is komen wonen, een goede woonplek van Widar krijgt, en dat hij heel blij
is met de jaarfeesten.
FLOR zegt dat hij heel veel brood maakt voor Widar en voor andere klanten in winkels
en supermarkten.
Op woensdag gaat Flor mee om de broden weg te brengen. Flor schudt na elke
maaltijd het tafelkleed buiten uit en doet op donderdagavond samen met Michel de
afwas. Flor is blij met alle feesten zegt hij. Zijn verjaardag vindt hij het belangrijkste
feest. "Voor mij is Midgard een soort villa. Ik vind het prachtig".
Dorpsgemeenschap Widar
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ELS gaat de voormiddagen naar Skirne. Met Nicky kuisen vindt Els het fijnste. "Dat is
een vriendin van mijn zus". Els is in de middagen altijd in de verwerking. Daar vindt Els
groenten snijden leuk. In de verwerking maken ze allerlei groentensmeerseltjes voor
de Widar-huizen.
Op de vraag "Wat krijg je van Widar" zegt Els: "Even nadenken...., in bad gaan vind ik
leuk, en mijn kamer, daar ga ik knutselen, knippen en uit het raam kijken. Dat vind ik
leuk".
DOMINIC is niet zo heel duidelijk in haar antwoorden. Dominic geeft in haar werk op
Landvidi. Daar helpt ze met groentjes snijden en met koken en dessertjes maken. In de
namiddagen weeft Dominic op een klein raampje in de weverij met allerlei mooie
kleuren wollen draden. Twee namiddagen mag Dominic lang slapen, zij heeft daar dan
behoefte aan. Dominic brengt op Midgard vreugde doordat ze zo graag plaagt en
kietelt. Zo maakt ze ons aan het lachen.
"Feesten", "Pasen", "de Sint". Ja…daar geniet Dominic enorm van. Heerlijk dat er zo
vaak feesten zijn binnen Widar.
Wat geeft MEGAN aan Widar? "Soms maak ik brood voor de huizen en soms pak ik
knabbelstokken in. Ik ga ook elke woensdagmiddag mee op broodtoer om brood en
groenten en knabbelstokken weg te brengen naar Beerse en Vosselaar en Ekkehart is
de laatste stop. Als ze dan zeggen "doorstappen" tegen mij dan doe ik dat. In de
bakkerij doe ik goed mijn best.
In de weverij, vind ik bloemekes en bollekes vilten leuk".
"Wat krijg jij van Widar Megan?" "Ik krijg vriendschap van iedereen van ons huis. Hier
in huis is het gezellig en op mijn werk ook. Bewonersvergadering vind ik ook leuk. Ik
bedenk wel eens een puntje om over te praten."
PIETER-JAN helpt de voormiddagen op Breidablik en in de middagen werkt Pieter-Jan
in de tuin. Daar wiedt hij vaak. Wat Pieter-Jan ook ons zeker geeft is "Goed nieuws".
"Goed nieuws" zijn de woorden waar Pieter-Jan altijd mee binnenkomt op Midgard.
Het maakt niet uit of hij terugkomt van een thuisweekend of dat hij uit de tuin, of van
het zwemmen op maandagavond terugkomt.... Altijd is Pieter-Jan even enthousiast en
start een druk verteld verhaal met "Goed nieuws, luister..." Kunnen wij hier iets van
leren???
Toen ik Pieter-Jan vroeg wat hij krijgt van Widar, was zijn antwoord kort: "Feesten,
drinken, worst" Pieter-Jan krijgt zeker ook veel gezelligheid in huis. Hij krijgt ook ritme
en structuur en werk dat hij met veel plezier doet.
ILSE antwoordt op de vraag wat zij aan Widar geeft: "In de tuin werken. Het leukste
vind ik met de grelinette, dat is een ding om de grond los te maken. Onkruid wieden
en boomkes planten doe ik ook. De tractor maakt de gaten en ik doe soms de
boomkes erin. Da's nie makkelijk. Ik werk ook in de landbouw, daar ga ik ook boomkes
planten en de dieren eten geven. Het is leuk werken met de boeren Wim en Fie."
En wat krijg je van Widar? "Ik krijg niet zoveel, alleen met Sinterklaas. Ik moet alles zelf
kopen. Het eten is goed, maar niet altijd. 's Morgens en 's avonds eet ik alleen in de
keuken. Soms is het te druk aan de grote tafel. Ik ben heel blij op Midgard, maar soms
mis ik mijn mama. Ik moet soms ook hard lachen omdat het grappig is."
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Voor de medewerkers is het ook zo dat wij geven en krijgen van Widar. Het zou te ver voeren als ik
van iedereen die in 2013 op Midgard werkte dit afzonderlijk hier zou neerzetten Daarom alleen wat
algemene punten: de medewerksters zetten zich in, geven tijd, liefde, vriendschap, begrip,
enthousiasme, kennis, inzicht, creativiteit, betrokkenheid......
De medewerkers krijgen arbeidsvreugde, liefde en vriendschap van bewoners en van collega’s, een
fijne werkplek vanuit de antroposofie, eerlijke materialen om mee te werken, ontwikkelingskansen,
zelfontplooiingskansen, zekerheid, geld en soms ook stress.
Maar ook weleens een heerlijke Widar-boterham met een plak Widar-kaas en een kommetje Widarplatte kaas met Widar-besjes erop...
Midgardgroeten van Marjet
Enkele sfeerbeelden van Midgard

Surprise-avond
Dominique aan het spelen met Arion, zoontje van
medewerkster Veerle.

Bram & Joke die samen met hun dochtertje Sam (2,5 jaar) in februari 2014 zijn komen inwonen.
Bram werkte al een tijdje in de bakkerij.
Dorpsgemeenschap Widar

-8-

Jaarverslag 2013

Breidablik
Bevindingen van 2 nieuwe medewerkers:
Voorstelling van Jessica:
Dag iedereen,
Ik ben Jessica en ik werk sinds begin juli 2013 in Widar.
Ik werk in huize Breidablik waar ik onder andere op donderdag de
kamerpoets van enkele bewoners ondersteun.
Ook heb ik samen met Catherine en de bewoners op woensdag
avonden aan aquarel gedaan waar zeer mooie werken uit
tevoorschijn zijn gekomen.
Verder was ik ook aanwezig bij buurtavonden, jaarfeesten,...
Zo heb ik ook met een heel aantal bewoners de moedsproef gedaan en van het Driekoningenspel
mogen genieten etc.
En zat ik achter de piano bij het kerstspel.
Verder heb ik al heel veel ervaring mogen opdoen in Widar.
Waarvoor zeer veel dank,
vriendelijke groetjes,
Jessica Jochems

Voorstelling van Kristof:
Beste collega’s, bewoners, ouders, …
Mijn naam is Kristof en
ik ben een medewerker van Widar,
voornamelijk sta ik in het huis Breidablik
waar ik samen met 8 andere bewoners het huis
proper hou, eten voorzie en de was doe.
Turnen deed ik op dinsdagavond samen
met 8 bewoners van Widar.
Dit was van 8 uur ’s avonds tot 9 uur ’s avonds…
Lopen, salto’s maken, klimmen, dansen,…
alles kwam aan bod.
Gedurende de werkdagen werd er hard gewerkt,
maar steeds met een vrolijke lach ! !
Stoom afblazen en plezier maken werd voornamelijk
tijdens de weekenden gedaan.
Zo gingen we:
musea bezoeken, winkelen, bowlen, wandelen, cafés bezoeken,…
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Jokke

Paul C. is tevreden 

Stefan is ook content.

Marc aan het werk in de winkel.

Bartho

Dieter met Steven
Dorpsgemeenschap Widar
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Idafeld
2013 is een bewogen jaar geweest voor Idafeld, met veel veranderingen. Niet altijd even gemakkelijk
voor onze bewoners, maar samen hebben we er het beste van gemaakt.
In het begin van het jaar mochten we nog genieten van het gezelschap van Arwen, daarna is hij naar
Frankrijk vertrokken, we wensen hem nog veel succes.
Vanaf nu waren het enkel externe medewerkers die insliepen, onze bewoners hebben hier wel van
genoten, elke dag een andere medewerker die kwam logeren. Op deze manier voelden wij ons ook
meer verbonden met het huis. In deze periode is ook Lotte ons team komen vervoegen, zij stond al
enkele maanden op Midgard en de overgang ging voor haar dan ook erg vlot.
In april had Eveline heel leuk nieuws, zij en haar vriend Tom verwachtten een kindje. Ondertussen
zijn ze trotse ouders geworden van een flinke dochter Flore.
Minder aangenaam voor ons was dat we dan afscheid moesten nemen van haar toen ze op
zwangerschapsverlof ging, maar Eveline had een mooi afscheid voor ons gepland. We mochten met
het hele huis met haar een weekend naar zee.
Elien kwam Eveline vervangen, ook zij was geen onbekende voor ons, want had hier al stage gedaan.
Zij wist snel een plekje te veroveren in ons huis, maar na de zomer kreeg Elien een job aangeboden
dichter bij huis en heeft ze de beslissing genomen om daar te starten. Maar niet zonder een afscheid,
met alle medewerkers en bewoners zijn we naar de Beekse Bergen geweest.
Tijdens de zomer is er opnieuw een interne medewerker gekomen. Fie werd de nieuwe boerin en
kwam op het appartement op Idafeld wonen. Met volle overgave is zij aan de slag gegaan in de
boerderij, onze bewoners genoten opnieuw van de aanwezigheid van een interne medewerker.
Niet lang nadat Fie kwam inwonen, besliste Paul om terug te keren naar Idafeld, hij is in september
verhuisd van Landvidi naar Idafeld. Nu zijn we dus weer compleet.
Met de jaarwisseling waren er heel wat wissels op Widar, ook Idafeld deed mee. Katrien vond een
nieuwe plaats op Landvidi en Mariëlle kreeg een nieuw plekje op Breidablik. Eveneens mochten we
nog een nieuwe medewerker verwelkomen, Ninke kwam in december. Ook geen onbekende want
Ninke heeft nog ingewoond op Midgard en Skirne. We kunnen op Idafeld dus spreken van een nieuw
team, maar nog altijd met hetzelfde doel, het onze bewoners zo aangenaam mogelijk maken.
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Cis: ik ben heel blij dat Fie bij ons woont. Het is leuk om samen met haar aan tafel te
zitten bij de maaltijden. Het was niet plezant dat Mariëlle naar Breidablik ging. Ninke is
gekomen en zij krijgt een kindje, geweldig. Wim is ook terug bij ons komen wonen en
dat is heel gezellig.
Wim: Ik ben terug op Idafeld komen wonen in november. Het was een grote
verandering. Ik heb geruild met Lindsay. Nu werk ik `s morgens op Midgard en in de
namiddag in de tuin. Het liefst zou ik de hele dag buiten willen werken.
Nico: Ik werk in de voormiddag in de landbouw samen met Wim en Fie. Dat is heel
leuk werk dat ik wil blijven doen. In de namiddag werk ik in de tuin met Stijn. Mijn
vaste taak is om compostbakken in orde te houden. Ik doe dat heel graag. Paul is hier
komen wonen in september. Ik vind dat leuk.
Elout: Ik werk `s morgens in de tuin, in de namiddag in de winkel/verwerking. In de
winkel moet ik veel potten afdrogen: ik doe dat graag. In ons huis zijn heel veel
mensen weg gegaan: Mariëlle, Eveline, Katrien, Lotte. Andere mensen zijn hier komen
werken: Geert, Ninke. Fie en Paul wonen nu bij ons.
Steven: Ik vind het moeilijk dat er zoveel veranderingen geweest zijn op Idafeld. In
augustus kwam Fie hier wonen en ik moest daaraan wennen. Ook toen Paul in
september terug naar hier verhuisde. Ik werkte in de landbouw. Het was moeilijk toen
Jonathan en Liefwin vertrokken. Dat was geen gemakkelijke periode. Maar nu voel ik
mij goed op de landbouw en op Idafeld. Ik ben blij dat ik niet ben verhuisd.

Andres: Soms heb ik ruzies in huis. Ik vind dat moeilijk. Maar er zijn ook leuke dingen.
We gingen op uitstap naar de Beekse Bergen: olifanten kijken. Ook zijn we een
weekend naar Zeeland geweest, toen namen we afscheid van Eveline. Ik werk in de
bakkerij. Het is leuk dat Patricia terug is en dat Bram erbij gekomen is.

Wouter: Ik had last van al die veranderingen in huis, vooral dat Mariëlle in Breidablik
moest gaan werken. Het was wel fijn dat Fie kwam inwonen en dat Paul in september
verhuisde. In december kwam Ninke werken en dat was goed. In april werden mijn
wijsheidstanden getrokken. Ik was heel bang maar het viel goed mee. In januari had ik
een liesbreuk en moest geopereerd worden. Het was moeilijk maar al bij al viel het
mee.
Gerry: In maart is Lindsay naar Ekkehart verhuisd. Op 1 juli is Fie bij ons komen
wonen. Katrien en Mariëlle gingen naar een ander huis. Eveline is trotse mama
geworden van een dochter. Vanaf september ben ik bij de tekenschool. In november is
Wim terug naar Idafeld verhuisd. Paul kwam terug op Idafeld wonen. Groetjes van
Gerry
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Landvidi
Een terugblik op het jaar 2013 door onze bewoners en medewerkers.
Een klein interview met Mike Claes een nieuwe bewoner in huize Landvidi.
Hoelang ben ik hier al?
Ik ben in november aangekomen. Ik ben naar hier
gekomen omdat het thuis niet meer zo goed ging, ik
heb wel nog contact met mijn papa.
Van waar ben je afkomstig?
In woonde in Geel bij mijn vader.
Wat zijn je hobby’s?
Ik voetbal graag, ik zat in Geel in de G- ploeg van SintDimpna. Gamen vind ik leuk, de leukste spelletjes vind
ik die met actie.
Heb je hier al vele vrienden leren kennen?
Ik kende Wim en Gerry al van Idafeld, die hebben ook
op de Mast gezeten. Net zoals Steven, Ilse, … Ik weet
niet hoelang ik daar heb gezeten. Ik heb Stefaan hier
leren kennen en Johan, ik kom met iedereen goed
overeen.
Wat vind je van het eten hier op Landvidi?
Ik vind het wel lekker. Ik heb gemerkt dat er hier niet veel vlees wordt gegeten, af en toe. Bij mijn
vader aten we iedere dag vlees. Rode bieten kende ik niet en pastinaak aten we ook niet veel.
Groot verschil tussen naar school gaan en hier op Widar werken?
Het grootste verschil is dat je hier moet werken, vroeg opstaan naar de bakkerij, werkkledij aandoen.
In school moesten we gewoon lessen volgen zoals WO, taal, …
Wat vind je het leukst?
Ik was iemand die niet graag naar school ging, maar ik had daar wel goede vrienden zoals Michael en
toffe juffrouwen. In de bakkerij werken vind ik het leukst!
Ik vind het ook leuk dat we op uitstap gaan. De surprise-avond vond ik heel leuk.
Stefaan
Het was een goei jaar! Omdat Luc op pensioen ging, werk ik nu hele dagen in de
landbouw. Kevin is hier een tijdje komen logeren. We zijn begonnen met
boompjes te planten in Wortel. Ik vind het heel leuk dat Wim is komen inwonen,
onze boer!
Kelly
Vele leuke babbels met Dorien. Ze krijgt een kindje en daarom is ze gestopt in
oktober. Fijne vakantie gehad met ons huis in de Ardennen. Wandelen,
vogelshow, lekker eten, …

Dorpsgemeenschap Widar

- 13 -

Jaarverslag 2013

Paul
Ik ben dit jaar niet op bezoek geweest bij mijn zus in Noorwegen, wel naar mijn
broer. Vele bezoekjes aan kinesist Bert afgelegd. Heel fijn dat Wim is komen
inwonen. Paul (Van Meerbergen) is teruggekeerd naar Idafeld en Maria is bij ons
komen inwonen.

Joeri
Ik ben Joeri, ik heb graag vrienden en vriendinnen. Op Landvidi voel ik mij
gelukkig en heb ik goede contacten. Ik heb vast werk op Breidablik en in de tuin.
Ik maak veel plezier met anderen, dat vindt mijn moeder fijn, zij wil dat ik
gelukkig op Landvidi. Daarom reken ik op de vaste medewerkers die heel goed
voor mij zorgen.
Johan
Ben verleden jaar op reis geweest naar het Gardameer, ik heb daar Joris leren
kennen. Stefaan is mijn beste vriend op Landvidi. Ik verzorg de kippen die Maria
meebracht toen ze hier bij ons kwam wonen.

Staf
Ik ben naar Parijs op vakantie geweest met Maria omdat ik 50 werd. Ook heb ik
voor mijn verjaardag heel Widar uitgenodigd en was er een kraampje met
pannenkoeken en wafels. Het was heel leuk. Maria en Wim zijn komen
inwonen, allemaal goedgekeurd! 

Katrien Verpoucke
Begin 2013 ben ik op zwangerschapsverlof gegaan, toen was ik 6 maanden zwanger. Na lang wachten
werd op 9 april 2013 mijn tweede zoontje Warre geboren. De hele zomer heb ik thuis lekker kunnen
genieten van het mooie weer en mijn gezinnetje. In september ben ik terug komen werken in
Landvidi, eindelijk! Want de afgelopen twee jaar ben ik veel thuis geweest doordat mijn zoontjes snel
na elkaar zijn gekomen.
Toen ik goed en wel terug aan werken was, werd Dorien Lemmens zwanger, zij is in november
gestopt met werken. De babyboom in Landvidi is dus nog niet gedaan!
Ik ben blij dat ik terug ben en dan we er 2 leuke inwonende medewerkers hebben bij gekregen.
Katrien Engelen
Ik ben sinds september tewerk gesteld op Landvidi voor enkele blokken, maar ik werkte ook nog
enkele blokken op Idafeld. Dit vond ik niet zo fijn omdat ik dan geen echte verbintenis had met 1 huis
en ook niet meer op de hoogte was van allerlei zaken. Vanaf november ben ik dan volledig gaan
werken op Landvidi.
In het begin was dit wel een hele aanpassing omdat de werking in huis anders was als op Idafeld en
ook andere bewoners die ik nog niet heel goed kende. Maar nu ik hier al een tijdje ben, heb ik mijn
draai goed gevonden, met de ‘nieuwe’ bewoners en de collega’s.
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Maria
In november is Maria op Landvidi komen inwonen. Zij heeft met haar poes het appartement van Paul
Van Meerbergen betrokken. Maria was al snel helemaal thuis en vindt het nu heerlijk niet meer over
en weer te hoeven rijden. Ze ervaart meer rust en is blij met de extra tijd die ze kan besteden aan
zorg voor o.a. huis en bewoners . Haar poes “Melodieke” heeft het moeilijker gehad. Dankzij
Jannemieke, de vogeltjes van Johan, heeft zij uiteindelijk toch de drempel van de woonkamer
overschreden: de vogelkooi hangt nu veilig aan het plafond!

Landvidi anno 2013
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IDUNA
Op de website van Widar kon u in maart het volgende lezen:
“In het Turnhoutse is er een groot tekort aan mogelijkheden voor opvang van kinderen met een
handicap. Zij moeten zich vooral richten tot de grote instellingen rond Antwerpen. Aan deze nood wil
Widar tegemoet komen. Binnen korte tijd beginnen we aan de opvang van vier kinderen die een
matige tot ernstige mentale handicap hebben. Hiervoor hebben we een groot huis ter beschikking
gekregen in Vosselaar.
We zijn blij dat Widar hiermee een -al is het zeer bescheiden- steentje kan bijdragen aan de
ontwikkeling van de antroposofische heilpedagogie in Vlaanderen. Laat ons hopen dat we in de
toekomst zo vele kinderen op weg kunnen helpen in hun leven.”
Mijn vrouw en ik stelden ons vorig jaar kandidaat om in te trekken in dit mooie huis aan de
Commerdaelseweg in Vosselaar, om er ons leven te delen met pleegkinderen. Onze dochter Jutta
was toen een half jaar oud en had in deze beslissing dus geen zeggenschap. We zijn er echter zeker
van dat het voor haar, en later voor al onze kinderen een ware verrijking zal bieden.

Ik ben Geert en werk al enkele jaren als
medewerker binnen Widar. Momenteel
zie je mij het vaakst in Huize Idafeld. Mijn
vrouw Joyce is opvoedster in het Giels
Bos, waar ze in het nachtteam werkt. Ik
volgde de applicatiecursus Steinerorthopedagogie en we proberen ons ook
te verdiepen in de heilpedagogie, die
binnen onze gezinssituatie toch nieuw is.

We hechten erg veel belang aan het bieden van een “zo normaal mogelijke” leefomgeving voor
kinderen met een beperking. Het werken met pleegkinderen sluit bij die gedachte zeker nauw aan.
Die samenwerking met de verschillende diensten voor pleegzorg
zorgt wel voor een erg trage gang van zaken. In april gaven we te
kennen dat we kandidaat waren om kindjes met een
verstandelijke beperking een thuis te bieden. Na een vragenlijst
en
enkele
gesprekken
volgden
we
een
zestal
vormingsmomenten in Antwerpen. We werden “bekwaam”
bevonden om pleegouders te worden. Er werd gezocht naar
pleegkinderen. In overleg werd beslist dat er kinderen welkom
waren vanaf 1 september. Ons geduld werd erg op de proef
gesteld en vanuit allerlei hoeken kwam de vraag: “Is er al een
pleegkind op komst?”. Begin december kwam dan een
telefoontje. 2 dames van pleegzorg kwamen enkele dagen later
een kindje voorstellen en … we waren meteen verkocht. We
kenden toen de voornaam van de jongen en zijn achtergrond en
huidige situatie. We hadden Jamie dus nog nooit gezien, maar
we voelden ons er toch al erg mee verbonden.
Dochtertje Jutta, met Joyce en Jamie, ons pleegkindje.
Dorpsgemeenschap Widar
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Een volgende stap was een bezoek bij de huidige pleegouders.
Het was nog niet meteen de bedoeling om Jamie te ontmoeten,
maar we hadden zoveel vragen dat we daar nog waren toen hij
van school thuis kwam. Jamie kreeg een gezicht. Dat was een
heel bijzonder moment.
In de kerstvakantie vonden er bezoeken plaats bij Jamie thuis en
bij ons. In januari bracht Jamie de weekend bij ons door. Zo
konden we hem al wat leren kennen en een beeld schetsen van
zijn wensen en noden. Zijn biologische moeder en vader
kwamen Jamie bezoeken bij ons thuis. In die maand brachten we
een bezoek aan 2 scholen voor bijzonder kleuteronderwijs. Het
was niet mogelijk om hem op zijn school in Geel te kunnen laten
blijven. De autorit naar Geel is ’s morgens een ware beproeving
en hij zou daar steeds geconfronteerd worden met zijn
pleegbroers –en zussen die daar ook school lopen. Daardoor zou
de overgang naar ons gezin moeilijker kunnen lopen.
We genoten erg van deze weekends met Jamie, al waren ze erg vermoeiend. We ontdekten ook al
snel dat een uitgebreid netwerk van mensen en voorzieningen voor hem zal zorgen: Zijn biologische
ouders, wij, de pleegzorgbegeleidster, Widar, het CLB, de school, het Vlaams Agentschap, … Dat
maakt dat de dingen soms trager zullen gaan dan in een doorsnee gezin en dat Jamie ook op een
heleboel mensen moet vertrouwen. Dat is veel voor een jongen van 5 jaar.
Op 31 januari verhuisde Jamie definitief naar
ons gezin. Volgend jaar leest u hoe we zijn
komst hebben beleefd en welke uitdagingen dit
met zich mee zal brengen. Zowel voor hem, als
voor ons start nu een nieuw hoofdstuk in het
leven.

Ten slotte wil ik al de mensen bedanken die ons
tot nu toe in dit avontuur hebben gesteund. We
kregen al een heleboel lieve aanmoedigingen,
maar ook speelgoed, meubels en kleding.
Mocht u nog wat hebben liggen … altijd
welkom!

Ook konden we al rekenen op financiële steun van Rotary Club Hoogstraten. Met die bijdrage wordt
de achtertuin omheind met een draadafsluiting en plaatsen we een kippenhok. Zo kunnen de
kinderen op ontdekking gaan in de tuin in alle veiligheid! Ook de Lions Club Hartevrouwe Turnhout
bekijkt momenteel op welke manier ze Huize Iduna kunnen ondersteunen.

Geert Wouters
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EKKEHART
Tja, als het weer zover is om te schrijven over het voorbije jaar en je begint samen te vertellen wat er
allemaal is gebeurd, dan moet je toch een selectie maken om geen boek te gaan schrijven! Ik heb aan
de bewoners gevraagd aan wat of aan wie zij nog regelmatig denken. Zo krijg je toch een beeld van
het leven in Wortel anno 2013!
Tom: Vorig jaar werkte ik in de voormiddag binnen en namiddag buiten. Buiten werkte
ik met Sven, binnen werkte ik samen met Erna, Eva, Ellen en Stef. Toen ik jarig was,
zijn Joke en Ria komen mosselen eten. Och, zo lekker! Ik kreeg leuke cadeautjes! Op
een avond zijn we gaan luisteren naar de brassband van Wortel. Ze speelden ook een
liedje van Samson en Gert!
Nico: Waar ik altijd aan denk, is dat ik met Sven mee mocht rijden met de tractor. Ook
met de bus meerijden om kasten enz. te gaan halen, vind ik onvergetelijk. Vorig jaar is
hier een school uit Breda op kamp geweest. Toen deed Dirk of een andere
medewerker ons met de bus naar de wei waar we de houtwal moesten snoeien. Een
enkele keer reden we met de kar en de tractor. Ik werk altijd buiten, behalve op
zondag dan werk ik in Den Bayerd. Als je daar ’s zondags iets komt drinken, zal ik je
met plezier bedienen!
Lindsay: In 2013 ben ik hier op Ekkehart komen wonen. Het is hier rustiger voor mij.
Mijn werk is hoofdzakelijk buiten. Ik weet nog dat ik een keer de toiletten mee poetste
in Den Bayerd. Dat was echt niet leuk! Het was wel leuk als er iets te doen was, zoals
die wandeling van Okra. Ik mocht met een mevrouw aardbeien verkopen en natuurlijk
af en toe eentje snoepen! 1 mei was ook een drukke dag met de koetsentocht. Zo zijn
er regelmatig activiteiten in Den Bayerd waarbij we allemaal meehelpen. Vorig jaar
zijn we begonnen met de bos- aanplant hier in Wortel. Na de kerstvakantie gingen we
verder in Merksplas.
Fons: ik herinner me niet zo veel meer van vorig jaar. Ik ben met Frans en Rit naar de
Ardennen geweest in de zomer. Mits ze aan het werken waren aan Fagne Marron,
hadden ze een ander huisje gehuurd. Dat was wel even wennen voor mij! Ik doe na de
koffiepauze de afwas en verzorg de kippen. Namiddag werk ik weleens buiten, als het
mooi weer is en als ik zin heb. Anders zit ik rustig binnen. Ik leef van dag tot dag en
word al snel 70 jaar! Marcel is vorig jaar bij zijn familie gaan wonen. Ik weet dat hij
content is en het goed heeft, maar ik mis hem wel!
Glenn: ik weet nog dat we op uitstap gingen naar Archeon aan Alphen-aan-de-Rijn. Bij
de Romeinen mocht ik een helm opzetten en we keken naar een arenagevecht. Dat
was niet echt, maar om te spelen. Dat bloed was ketchup! In de middeleeuwen waren
we te gast bij een barbier-chirurgijn. Hij zette glaasjes op Jan Dictus zijn buik en Jan
kreeg daarvan twee rode bulten! Dat was lachen! We hadden picknick mee en ’s
avonds gingen we een frietje eten. In september zijn we gestart met houtbewerking
op maandagnamiddag om de twee weken. Eerst mochten Lindsay en ik meedoen met
Jan en Frans. We hebben disteltangen gemaakt.
Doenja: ik herinner me dat ik vorig jaar verjaarde op carnaval. Ik had van thuis een
tijgerpakje meegekregen. Vorig jaar werkte ik altijd buiten tot september, toen mocht
ik weer koken in de namiddag. Er is in de zomer ook een kamp geweest met kinderen
en ouders uit Groningen. Dat was ook heel fijn. We hebben samen barbecue gedaan
aan de loods. Daar aten we voor het eerst van de patatjes uit onze eigen tuin.
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Natuurlijk passeerden er ook tal van stagiaires: Suzy, Jasper, Hadewich,… en misschien zijn we er toch
enkele vergeten?
We mogen ook niet vergeten dat we hier een leuke buurt hebben. Hoeveel ijsjes hebben we niet
gekregen van onze buren van De Beestenboel? En hoe vaak zijn we niet de Klapekster binnengelopen
om te vragen welk eitje of welk beestje we hadden gevonden?
Tenslotte stelt Daisy zichzelf aan u voor. Zij kwam hier in december 2013 op proef. Het beviel haar zo
goed dat ze 3 januari 2014 hier is komen wonen.
Daisy: Ik ben Daisy Heyns. Ik ben geboren in Turnhout op 27 november 1990. Ik heb altijd met mijn
pleegmoeder in Meerhout gewoond. Mijn echte broer Bram woont daar ook. Ik heb ook nog
pleegbroers en –zussen. Ik zie af en toe mijn echte papa nog. Ik ben meter van Joery en ik ben ook al
vaak tante. Fietsen, zwemmen, lopen zijn mijn hobby’s. Ik luister ook graag naar de muziek van Get
Ready en Christoff. Ik wandel ook graag met mijn hondje Pitoe. En ik heb het hier erg naar mijn zin!
Erna

Den Bayerd
Op 23 juni 2005 was het zover: het ‘casino’ opende zijn deuren als cafetaria. Alles was toen nog in
experimentele fase. Er waren allerlei ideeën zoals jeugdherberg, bio restaurant, enz.…
Nu, anno 2013, is alles geëvolueerd en is er al een stevig fundament gelegd. Van de opstartende
beginnersploeg is er nagenoeg niemand meer die meewerkt in ‘den Bayerd’, annex het Casino. Niet
alleen de naam is veranderd, ook de ploeg die er rond staat en de plaats in het geheel.
Sinds Erna en Dirk in Huis Ekkehart wonen met zeven bewoners, zijn zij de dragende en sturende
kracht achter den Bayerd. Stef, Ellen, Nico, Daisy, Glenn zijn voornamelijk de mensen die het café
draaiend houden. Maar er zijn er meer die regelmatig invallen: Mike, Gerry, Margriet, Dirk, Erna en
Nancy.
Er zijn nu ook tal van activiteiten die er plaats vinden zoals muziekoptredens, paardenmennerstocht,
hondenclubwandeling, carnaval , verjaardagsfeestjes, jaarfeesten, spelnamiddagen van de KWB,
jogging enz.…, en regelmatig is den Bayerd in het weekend privé verhuurd.
We kregen controle van de voedselveiligheid en waren verplicht om onze keuken te renoveren en te
optimaliseren. Er kwam dus een nieuwe keukenunit die voldoet aan de HCCP-normen. Het zal zeker
nog een tijdje duren voor de volledige renovatie klaar is.
Financieel lukt het ook vrij aardig. Meestal draaien we break-even of met een kleine winst. We
kunnen dus spreken van een gezonde werkplaats.
Openingsuren van het zomercafé:

Openingsuren van het wintercafé:

= van 15 juni tot 15 september
op woensdag t.e.m. vrijdag
van 14.00 tot 17.30 uur
op zondag van 10.30 tot 17.30 uur

= van 16 september tot 14 juni
op zondag van 10.30 tot 17.30 uur

Op andere dagen staat de zaal ter beschikking voor (familie)feesten en andere activiteiten.
Huren kan via ons kantoor = tel : 014/63.92.71.
Dorpsgemeenschap Widar
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DE WERKGEBIEDEN
Melkverwerking
Het verloop van ...
...de melkverwerkers
Begin 2013 hebben Eva, Wouter en Kelly voor de zuivel gezorgd.
Van Gerry hebben we afscheid genomen, hij had zelf aangegeven dat hij liever niet meer in
de melkverwerking werkte.
Daarentegen heeft Kelly zichzelf wel meer kunnen inwerken in de melkverwerking.
Tegen de zomer hebben we dan weer afscheid genomen van Eva en is Bart terug in de
melkverwerking komen werken.
... de melktoer
Op maandag, woensdag en vrijdag kijken de huizen uit naar de verse melk van onze eigen
koeien. Een van de bewoners van Widar zorgt hier steeds voor. Toch was hier ook een
verloop. We hebben Johan, Staf en Leo zien passeren om zo uiteindelijk bij Cis terecht te
komen die met veel plezier zijn fiets neemt om de zuivel rond te delen bij de verschillende
huizen.
... het tijdsbestek
Vanaf de zomer is de melkverwerking met minder uren gaan werken.
We kregen meer tijd omdat we de voedselteams in Antwerpen niet meer bedelen.
Wat niet wil zeggen dat we minder zijn gaan produceren, integendeel: we bieden nog steeds
hetzelfde zuivelaanbod aan.
... het zuivelaanbod
Afgelopen jaar zijn we steeds op zoek geweest om
de zuivel nog lekkerder te krijgen.
Af en toe kregen we wel eens te horen dat de
platte kaas of yoghurt te zuur was. We vonden dat
hier wel iets aan gedaan moest worden. Zo hebben
we het productieproces een klein beetje aangepast
zodat de platte kaas en de yoghurt zachter van
smaak geworden zijn. En blijkbaar is dat wel naar
ieders wens geworden.
Met pijn in ons hart is de productie van onze Widar kazen vanaf de zomer sterk gekrompen.
Enkel bij grote melkoverschotten maken we nog kaas.
Uiteraard blijven we ons ook hiervoor graag inzetten om lekkere kazen te blijven
produceren.
Door middel van een nieuwe pekel en een aangepast productieproces komt er nu een kleine
voorraad te liggen van goede kazen.
We hopen in de toekomst deze lijn te kunnen doortrekken! Niet evident als je weet dat de
melk van de koeien in de winter en de zomer heel anders van samenstelling kan zijn
waardoor je het productieproces soms moet aanpassen.
Een echte ambacht dat kaas maken ! 
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... Kelly
Na een volledig jaar in de melkverwerking te staan willen we toch even kort weten hoe het
voor jou is om mee de melk van onze koeien te verwerken tot zuivel.
Vind je het leuk om in de melkverwerking te staan?
Ja, vind ik wel leuk om mee dingen te maken zoals de platte kaas en de yoghurt en de
kaaskelder te poetsen.
Vind je de taken die je doet dan ook wel leuk? Wil je in 2014 misschien nieuwe dingen leren?
Ik vind eigenlijk alles wel leuk, soms twijfel ik nog wel eens. Maar bij twijfel vraag ik het wel
aan Bart of Wouter helpt me soms ook wel.
Wat vond je van het afgelopen jaar en hoe kijk je uit naar het volgende jaar?
Jammer dat Eva gestopt is, maar wel goed dat Bart is komen werken zodat melkverwerking
blijft bestaan.
Vind het ook leuk dat we toch nog af en toe kaas maken en er soms van mogen proeven. 
Ben wel benieuwd hoe het gaat zijn voor ons als de nieuwe stal er zal zijn.
... de toekomst
Zoals Kelly het al zei kijken we er inderdaad met het ganse team naar uit hoe het gaat zijn als
de nieuwe stal er staat.
Gaan we dan in de huidige melkverwerking blijven of gaat er een nieuwe
melkverwerking komen aan de stal zelf?
Zodat we minder over en weer moeten lopen, zodat we nog hygiënischer kunnen
werken, zodat we wat ruimer kunnen werken, ...
Heel wat vragen maar alleszins wel iets om naar uit te kijken dit jaar!
Het zuivelteam

Kelly
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Winkel & verwerking
Ieder zijn deel:
Kijk van Ilse
Wat opvallend veranderd is aan onze werkplaats winkel/ verwerking, is dat we onze dag beginnen
met werkkledij aan te doen. De medewerkers hebben eerst overleg na het lezen van de weekspreuk.
Iedereen die hier werkt, heeft een aantal vaste taken.
Sinds we onder controle staan van Federaal Voedselsagentschap (Favv), hebben we allerlei lijsten die
we aftekenen als we een taak hebben volbracht. Zoals Gerry die de ijskast poetst, Ils Sas die het
broodrek afveegt, Wouter die de kaastoog rein houdt en Marc die de winkel mee afstoft. Els helpt
mee deuren en ramen proper houden. Marc maakt de vuilbakjes winkel leeg en Wouter maakt dan
de grote vuilbakken leeg in het containerpark. Zo zijn er allerlei onderhoudklusjes.
Andere taken zijn het brood snijden voor de huizen en
klanten. Vooral Nancy doet dit elke dag en kan dit
helemaal zelfstandig. Els bergt ‘s avonds het brood op in
plastic bakken.
Boodschappen
klaarzetten
doen
verschillende
bewoners, maar Marc weet ondertussen alles staan. Hij
zet alles vanuit de winkelrekken in een blauwe kist om
daarna door iemand anders weg te laten brengen met
de Widar-winkelkar naar het juiste huis.
Drie keer in de week lopen ofwel Gerry , Ils en Nancy met de kar naar de melkverwerking om de
bestelling voor de winkel op te halen. Zo kunnen klanten verse, rauwe en gepasteuriseerde melk,
yoghurt en platte kaas kopen in onze winkel.
Paul Ooms helpt mee koekjes in te pakken waarop dan Wouter het etiket kleeft met de juiste
gegevens zoals lotnummer, houdbaarheidsdatum en prijs. Paul brengt ook de bestellingnota’s naar
het kantoor; dit motiveert om in beweging te blijven.
Wouter zet ook elke week een blauwe kist met eigenbereide producten klaar om te verdelen aan de
huizen. Want in de productieperiode maken we allerlei fruit (bv. peren op siroop) en groenten (bv.
rode biet zoet zuur) in glas. Deze glazen potten komen leeg terug en die sorteert Paul dan weer in de
kelder op het juiste schap.
Elout is een manusje van alles, maar helpt heel graag bij
de productie van bv. broodbeleg zoals tuinboonpesto.
Potten vullen of roeren. En ook den afwas.
Boodschappen wegdoen naar huizen hier vlakbij.
Els helpt ook heel graag, ook met allerlei, maar ook liefst
met bereidingen, snijden van groenten. Ook afdrogen
doet Els veel.
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Op vrijdag schrobben we de vloer en in de namiddag ligt het accent op de winkel: vele klanten voor
de lekkere broden, rozijnenbollen en sandwiches en appel en rijstvlaaikes. En het afladen van de
leveringcontainer, daar komt de Florent graag voor om te helpen.
Stefan heeft als taak om het kantoor te helpen met de vuilbakken daar leeg te maken en de
koffietasjes af te wassen. Als hij daar mee klaar is, dan, helpt hij ons met etiketten knippen en
plakken. Op maandagnamiddag brengt hij de boodschappen naar Skirne.
We hebben een koffiepauze in de voormiddag. Dan staat de koffie en thee met koekje klaar in
Midgard. Heerlijk!!! In de namiddag om vier uur maken wel zelf thee en sap met koekjes in Skirne.
We vragen aan Nancy of Els of Stefan de glazen en tasjes klaar te zetten. En daarna het afwasje met
een beurtrol.
Elke dag sluiten we de werkplaats met broodmachine kruimels verwijderen, kaasmes afwassen, de
grond vegen en het brood opbergen in plastic bakken. Dan kleden we ons weer om op de zolder. Dan
bergen we de werkkledij op in de lokkers.
Ilse

Kijk van Diny
Twee september 2013 - de dag van mijn 33ste verjaardag - stond er een bericht op mijn
antwoordapparaat. Het was Nele, met het blijde nieuws dat ze opnieuw zwanger was en op zoek
naar iemand die haar kon vervangen. Ik had Nele al eerder vervangen tijdens haar eerste
zwangerschap van november 2011 tot september 2012. Ik was dus een jaar weg bij Widar en eerlijk
gezegd werd ik een beetje wanhopig van alle vacatures die ik op dat jaar tijd gezien had op zoek naar
nieuw zinvol werk. Het telefoontje van Nele kwam dus als een geschenk uit de lucht vallen: een echt
verjaardagscadeautje!
Nog geen week later stond ik terug op Widar in grote potten te roeren, boodschappen klaar te
zetten, 50 keer per dag te controleren of iedereen haar/zijn handen netjes gewassen had, grote
hoeveelheden appelen te persen tot sap, confituurpotten te wecken, brood te snijden, klanten te
bedienen, lotnummers en houdbaarheidsdata te noteren - dit alles samen met de bewoners, ieder
volgens haar/zijn kunnen. Na een paar dagen voelde alles weer net als voordien, met als enige
verschil dat we nu een uniform aanmoesten. Nooit gedacht dat ik ooit nog zo vaak een broek zou
dragen - niet mijn favoriete kledingstuk!
De schappen van de voorraadkamer beneden in de
kelder stonden al goed vol: het was blijkbaar een goed
bessen- en aardbeienjaar geweest. Maar er moest nog
bij: Ilse had berekend hoeveel potten sap en confituur
we nodig hebben om alle huizen en werkgebieden een
jaar lang te bevoorraden. September en oktober waren
mooie maanden, de bomen waren zwanger van rijpe
vruchten, we persten veel appelen tot sap, maakten
appelmoes, probeerden appelstroop te maken, sneden
kweeperen tot ze de bewoners hun oren uitkwamen,
maakten kweeperengelei en -diksap.
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Af en toe haalden we wat uit de diepvries - oogst die in de zomer niet direct verwerkt kon worden:
mirabellen, frambozen, bessen, rabarber. We bakten wafeltjes en maakten notenpasta. Op het einde
van het jaar begonnen we opnieuw met mayonaise maken.
Monique, onze vrijwilligster op dinsdagnamiddag,
maakte smeerkaas. We verzorgden de maaltijden voor
de BD-conferentie (biologisch-dynamische landbouw).
Als kers op de taart kregen we nog mispels waar we
gelei van maakten.
En nu - hop - naar 2014! We plantten alvast de zaadjes
om er een mooi jaar van te maken! In de woorden van
Nancy, één van de bewoners: 'ik heb goesting om te
werken!' That's the spirit!
Diny

Kijk van Kim
En zoals dat gaat is er weer een jaar verstreken.
In februari 2013 hebben we de Blauwe Bloem uitgenodigd om op Widar
een voordracht te komen geven over associatieve economie. Dit was voor
ons een inspiratiebron.
De Blauwe Bloem is een winkel in Gent. Zij (man en vrouw) werken al
sinds 1981 op deze manier.
In De Blauwe Bloem willen ze werken aan een productie en verhandeling van producten, die
gebaseerd zijn op een werkelijk uitgesproken vraag. Immers, alleen wanneer van de echte behoefte
van de klant wordt uitgegaan, zal er doelgericht geproduceerd en verhandeld kunnen worden.
Overproductie zal dan nagenoeg niet plaatsvinden.
Ook het vervoer van de producten zal doelmatig geregeld kunnen worden en productiebedrijven en
handelsorganisaties zullen de meest geschikte vestigingsplaats kunnen kiezen. Investeringen en de
financiering daarvan zijn nauwelijks riskant.
Om dit mogelijk te maken dienen de vertegenwoordigers van de drie partijen in het economische
leven (klant, handelaar en producent) regelmatig overleg met elkaar te voeren. In dit overleg kunnen
de verlangens, mogelijkheden en onmogelijkheden van elk der belanghebbenden uitgesproken, met
elkaar vergeleken en tegen elkaar afgewogen worden.
Dit overleg, deze oordeelsvorming die aan het organiseren van productie en handel voorafgaat, is het
kenmerk voor een nieuwe economie. De oordeelsvormingsorganen noemen we associaties, zodat
we ook kunnen spreken van een associatieve economie.
Na de voordracht zijn dan ook aan de slag gegaan met hun ervaringen.
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We werken nu in de winkel al een stuk efficiënter. We verpakken de granen en bloem op voorhand.
Ze worden per 2,5kg verpakt door Wouter. Dit is zijn vaste taak en hij kan dit zelfstandig. Ook de
etiketten erop plakken doet hij zelf. We doen dit op deze manier dan heeft Wouter een zinvolle taak
en als we een bestelling krijgen kunnen we deze sneller afwerken.
Op vrijdag als de levering van de groothandel er is. Dan wordt niet alles meer per stuk geprijsd.
Bijvoorbeeld bij koffie daar schrijven we de eenheidsprijs op en dit wordt gestockeerd in de winkel.
Als een huis dit besteld, dan krijgen zij een volledige doos koffie. Zo gaat dit ook met de honing,
pindakaas, appelstroop,… op deze manier is de bestelling voor de huizen ook sneller klaar.
Voor de voordracht deden al de huizen hun bestelling in de namiddag. Dit bracht veel drukte en
chaos met zich mee. Als medewerker was je vaak verschillende dingen tegelijk aan het doen (klanten
helpen en bewoners helpen bij de bestelling). Vooral omdat het in de namiddag drukker is in de
winkel. Nu werken we dus anders. De huizen doen hun bestelling in de voormiddag. We kunnen de
bestelling afwerken en wegbrengen. Dit werkt beter omdat er in de voormiddag minder klanten
komen. De klanten die in de namiddag komen, kunnen we nu beter helpen door onze persoonlijke
aanpak.
We vinden het fijn dat we naar aanleiding van een voordracht dit ook in de praktijk kunnen
omzetten.
Kim
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Tuin
2013 was een bewogen jaar in de tuin
We begonnen het jaar met twee zieken. Marina had een ontsteking aan haar rug en Stijn was van
een schouderoperatie aan het revalideren.
Het uitvallen van beide medewerkers, werd goed opgevangen door Arwen en Lori. Zij hebben veel
werk verricht met zowel het hout en als het zaaien.
Ook de landwijzerstudent Tim was een vaste waarde in 2013. Bijzonder was toch wel dat, wegens de
vele zieken, Tim diegene was die het meest aanwezig is geweest in de tuin. Doordat hij al twee jaar
op Widar was, kende hij het werk en de bewoners goed. Hij is door zijn continuïteit een grote hulp
geweest in de tuin.
Niet enkel voor het medewerkersteam, maar ook voor de tuin, was het een druk jaar. In het begin
van het jaar zijn de bouwvakkers namelijk begonnen met de bouw van het nieuwe kippenhok. Dit
zorgde voor vele nieuwsgierige blikken wanneer dat, bijvoorbeeld het beton werd gestort of er
gemetst werd.
Ook een prachtige nieuwe houtwerkplaats is door de
werkmannen gemaakt.
Deze is ook snel in gebruik genomen, want er zijn al vele bomen
in verzaagd.
De nieuwe houtwerkplaats
Voor de nieuwe houtwerkplaats hebben we de oude houtkoten en compostvakken afgebroken. Er
zijn nieuwe compostvakken door de werkmannen gemetst. Deze bevinden zich nu achter de glazen
serre. Halewijn heeft er voor gezorgd, dat deze gemakkelijk te bereiken zijn door het plaatsen van
betonplaten.

Halewijn heeft ons in 2013 ook goed geholpen. Hij
stond het merendeel van het jaar in de tuin en heeft
met kracht en werklust veel werk verzet.
In de zomer hebben we ook veel hulp gekregen van
Anna, Hedwich, Maria en Rutha.
Door de overvloedige oogst van de bessen was deze
hulp zeker geen overbodige luxe.

Na de zomer hebben we afscheid genomen van Tim. Dit
hebben we kunnen doen met een tuinuitstap. Het was
al vier jaar geleden dat we een dergelijke tuinuitstap
hebben gedaan. Het werd dan ook een erg fijne dag.
Met twee bussen vol zijn we naar Kalmthout gereden
om het bijenmuseum te bezoeken en te wandelen op
de heide. In de namiddag hebben we het arboretum
bezocht.
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In het tweede deel van het jaar hebben we de hulp
gekregen van Julia en Gulo. Ook zij hebben ons bijgestaan
met goede werklust en inzet. Ook Steven kwam in de tuin.
Na jaren in de landbouw te hebben gewerkt is hij samen
met Wim de tuinploeg komen versterken.
De oogsten van onze groenten en fruit waren heel erg
goed. Hierdoor hebben we voor de eerste keer in een
lange tijd, alle huizen in de maand januari van 2014,
kunnen voorzien van eigen groenten. Dit op de uien na.
Hier kan onze tuinploeg trots op zijn.
Het was dus duidelijk een bewogen, maar vruchtbaar jaar in de tuin!
De tuinploeg
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Landbouw
2013. Een bewogen jaar op de boerderij van Widar. Het verkleinen van de huidige veestapel, het
afbouwen van het kaasmaken, de aanvraag en goedkeuring! ( + subsidiering) voor het bouwen van
de nieuwe stal, het afscheid nemen van boer Liefwin en boer Jonathan, het verwelkomen van boer
Wim en boerin Fie en boerderijhond Ninja,...je leest het; vele veranderingen, vele indrukken, veel
beweging.... hieronder geven onze bewoners hun beleving weer van het reilen en zeilen op de
boerderij in 2013:
Bewoners vertellen hun belevenissen:
Dieter:
Samen met Jonathan en Liefwin hebben we veel
winterwerk gedaan. We hebben veel hout gezaagd in het
bos. Mijn vaste taak was toen de grote koestal
uitmesten. Jonathan en Liefwin hebben mij geleerd om
de koeien vast te zetten, maar dat vind ik wel moeilijk.
In de zomer zijn Wim, de boer en Fie, de boerin op de
boerderij komen werken. Het is plezant op de boerderij.
We zijn ook in Diest gaan kijken naar een nieuwe stier.
Michel:
In de winter hebben we veel hout gezaagd, gekapt en gekliefd. Mijn vaste taak zijn de varkensstallen
uitmesten.
Ik vond het fijn met boer jonathan en boer Liefwin op de boerderij. Nu vind ik het fijn om andere
dingen te leren met boer Wim en boerin Fie. De zomer vind ik de leukste tijd op de boerderij. Het is
heerlijk weer, de dagen zijn langer en ik moet niet denken aan een jas. Sinds vorig jaar help ik soms
mee in het weekend op de boerderij. Dat vind ik fijn. Ik vind het niet moeilijk om zo vroeg op te staan
(6u) en dan is het ook leuk om met de fiets te rijden want er is dan weinig verkeer.
Nico:
Met Liefwin en Jonathan vond ik het niet zo fijn, zij waren strenger. Wim en Fie kunnen soms ook
streng zijn als ik een taak niet goed heb gedaan. Het leukste vond ik het halen van de kalkoenen in
de zomer bij mijn papa. We hadden ook geitenijs gekregen, die mijn papa zelf maakt. We hebben het
ijsje opgegeten op de boerderij en nadien hebben we de kleine kalkoenen in hun hok gezet.
Ik ben graag op de boerderij!
Stefan:
Met Jonathan en Liefwin was het heel plezant op de boerderij, nu vind ik het ook goed dat Wim en
Fie de nieuwe boeren zijn. In het voorjaar hebben we de grote wei gemaakt en zijn we zoutblokken
gaan halen voor de koeien. Soms gaan we rogge halen voor de varkens en koeien en als ze lijnzaad
brengen spuiten ze dat met een machine op zolder. Ik vind het altijd heel leuk als er kalfjes geboren
worden. Floor en Mindy vind ik heel leuke koeien. Vorig jaar zijn Femke en Tinne weggegaan (dit zijn
ook koeien).
We hebben ook de zolder opgekuist en hebben dode ratten gevonden! Binnenkort komt er een
nieuwe stier op de boerderij. Ik werk graag op de boerderij! Vooral de mestplaat proper maken en de
goten proper maken vind ik leuk werk.
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Ilse:
Ik werk sinds september op de boerderij. We
hebben de stal geverfd en dat vond ik wel leuk.
Verven is mijn hobby. Ik zou graag nog eens verven,
maar koeien verven doe ik niet.
Ook hebben we gaten geschept voor de weipalen.
Dat vond ik leuk, maar ook wel een beetje moeilijk,
want je hebt er best wel veel kracht voor nodig.
Ik werk graag op de boerderij, maar als het buiten
kou is, vind ik het niet zo leuk. Het is leuk
samenwerken met de andere bewoners, toch moet
ik soms eens aan hun oren trekken.
Stagiaires durven me wel eens opjagen en dat vind ik niet leuk. Ik vind dieren verzorgen echt leuk. Zo
geef ik graag de kalfjes eten, maar het zwarte kalfje is een echte deugniet.
Staf:
Vorig jaar zijn er kleine koeien geboren. Met Jonathan en Liefwin hebben we bomen gezaagd. De
boeren werkten met een kettingzaag en ik moest het hout stapelen.
Ik wil graag dat er meer bieten en aardperen bijkomen. Bieten uitdoen vind ik leuk werk, maar
bieten malen niet. Ook wil ik schapen, een ezel en een paard op de boerderij. Dan moeten we daar
ook stallen voor bouwen. Ik help soms mee in het weekend op boerderij en dat is een goedgekeurd
idee!

Willy:
Ik vind het leuk op de boerderij! Het leukste vind ik de koeien binnen zetten en eten geven. Ook de
varkentjes eten geven, vind ik leuk. Het erf vegen is leuk en hout zagen vind ik ook leuk.

Bartho:
Ik heb geen interesse in de koeien. Koeien zeggen me niets, paarden wel, maar ja die zijn hier niet.
Wel op Ekkehart. Waarom ik dan toch graag in de landbouw werk? Wel, omdat ik alles wat met hout
te maken heeft leuk vind (zagen, klieven, stapelen). Ik vind het leuk met Wim en Fie op de boerderij.
Met Liefwin had ik soms woordenwisselingen. We hebben de deuren van de stal geverfd en soms
doe spinnenwebben weg in de stallen. De landbouwgroep is een fijne groep! Ik vind het ook fijn als
er stagiaires komen. Ik had een fijne tijd met Tim, Hannelore, Laurence, Helene, Elisa en Maxime op
de boerderij. Zij werkten hier als stagiaires het voorbije jaar.

Leo:
Leo kunnen we niet aan het woord laten, daar hij thuis aan het
revalideren is van een gebroken heup. We wensen Leo via deze weg
veel sterkte bij de revalidatie en missen hem enorm op de boerderij!
Leo is ons manusje van alles en werkt zo graag dat we hem al een
keertje letterlijk op een karretje gezet hebben om hem af te leveren
bij huize Landvidi, zoniet was hij misschien nu nog steeds hout aan
het stapelen.
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Een boerderonsje met boer Wim en boerin Fie:
Kan je jezelf eens kort voorstellen?
Boerin Fie: Ik ben Fie Van den Eynde en ben 29 jaar. Ik
ben afgestudeerd als sociaal - cultureel werkster en heb
voordien met jongeren gewerkt die zich moeilijk kunnen
aarden in onze samenleving. Het sociaal werk ligt me
wel, toch ontdekte ik al gauw dat ik iets met mijn
handen wou doen en vooral graag buiten werk. Zo ben ik
in contact gekomen met Landwijzer vzw, waar ik
begonnen ben met de opleiding biologische
(bio – dynamische) landbouw. Nadien heb ik 2 jaar in Frankrijk op een melkveebedrijf gewoond en
kaas gemaakt. Vorig jaar heb ik rondgetrokken met een kudde schapen in de Kempen en nu woon en
werk ik op Widar.
Boer Wim: Ik ben Wim Quirijnen, 30 jaar en heb een zoontje Axel van 2,5 jaar. Ik ben opgegroeid op
een boerenbedrijf in Meert. De stap om te gaan boeren was dan ook een logische stap. Mijn hobby’s
zijn mountainbiken en spelen met mijn zoontje Axel. Ik woon in huize Landvidi.
Wanneer ben jij beginnen werken op de boerderij van Widar?
Boerin Fie: Ik ben hier begonnen op 1 juli 2013.
Boer Wim: Ik ben een maand later begonnen, dus in augustus 2013.
Hoe ben je op Widar aanbeland?
Boerin Fie: Ik las op www.bioforum.be een vacature voor de functie van inwonende zorgboer(in).
Omdat ik ook graag dicht bij de boerderij woon en ik ook zin had om samen te werken met onze
bewoners op de boerderij, heb ik gesolliciteerd...en nu woon en werk ik hier al bijna 7 maanden.
Boer Wim: Toen ik op een zomerse dag aan het mountainbiken was in Wortel, ging ik mijn dorst
lessen op het terrasje van de Bayerd. Hierdoor kwam ik in contact met Widar. Mijn nieuwsgierigheid
was geprikkeld en daaropvolgend heb ik me opgegeven als vrijwilliger te Widar. Ik heb dus eerst als
vrijwilliger ten huize Midgard gewerkt. Een tijdje later waren ze op zoek naar een nieuwe boer en zo
begon de bal te rollen.
Hoe is het voor jou als boer/ boerin op Widar?
Boerin Fie: Goh, in het begin was het heel hectisch. Boer Liefwin vertrok net toen ik hier aankwam,
dus alles was helemaal nieuw voor mij. Een maand later kwam boer Wim toe en samen vormen we
een goed team. De kleinschaligheid van de boerderij geeft de ruimte en tijd voor het welzijn en goed
verzorgen van de dieren. Ook het samenwerken met onze bewoners maakt dat elke dag een nieuwe
dag is vol verwondering en afwisseling. Ik vind het een mooie uitdaging om op deze boerderij te
mogen groeien in mijn functie als opvoedster en als boerin.
Boer Wim: ‘’Vandaag of gans de periode dat ik hier werk?’’ Vandaag een beetje minder want ik
moest de koeien vastzetten in Wortel en dat was echt topsport. Ik zat tot aan mijn knieën in de
modder. Wel, mijn eerste periode hier als boer ervaar ik als positief. Het is leuk werken met de
bewoners. Als ik slecht gezind ben, kunnen de bewoners me weer opmonteren. Ook heb ik een fijne
collega, wat toch ook niet onbelangrijk is. Anderzijds is het ook wel een hele aanpassing. Zelf heb ik
steeds als gangbare boer geboerd en nu kom ik terecht in een biologisch dynamische boerderij. Dat is
toch best wel een groot verschil!
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Heb je een wens of een voornemen voor het komende werkjaar?
Boerin Fie: Ik hoop dat onze bewoners zich mogen blijven goed voelen op de boerderij, want dat is
toch wel het allerbelangrijkste. Ook wordt het best wel een spannend jaar met de bouw van de
nieuwe stal. En voor de rest wens ik mezelf, boer Wim en onze bewoners een jaar vol genot,
samenwerken, samen zweten, samen lachen, ...toe. En de anderen wil ik graag uit nodigen om een
kijkje te komen nemen op de boerderij.
Boer Wim: Ik wens dat de landbouw op Widar nog lang mag blijven voortbestaan. Ik hoop dat we de
bewoners een fijn werkgebied kunnen aanbieden, zodat we samen kunnen groeien naar een mooi
geheel.
BOER WIM EN BOERIN FIE
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Bakkerij
Op weg naar een Biodynamische Demeter - bakkerij !
Het jaar 2013 startte in januari met het even uit beeld zijn van trouwe medewerker Patrick. Hij viel
voor een langere tijd uit en zou pas in oktober terugkomen als Patricia, we ondersteunden haar
moedig proces, het was een bijzondere ervaring voor ons en de bewoners.
Begin februari krijgen we een eerste onverwachte controle van het federaal agentschap voor
voedselveiligheid: hoewel we steeds netjes werken, krijgen we een hele waslijst van to do's: er komt
een gans nieuwe gegoten vloer met poetsvriendelijke randen, een nieuw afwasbaar plafond, een
aparte omkleed en opslagruimte. Onze charmante pauzes in de werkplaats verdwijnen naar de
woonkamer van Skirne en we kopen voor een prikje de inboedel van een grootkeuken van het
OCMW rusthuis van Hoogstraten, dit via de vrouw van bakker Gie die daar werkt. We hebben nu
plotseling een overschot aan mooi materiaal voor alle werkplaatsen, en zelfs de nostalgisch oude
rieten rijsmandjes worden vervangen door kunststoffen.
Verder komt er een heus vast poetsplan, aftekenlijsten en veel administratie. Hierdoor verdwijnt er
ook wel wat charme uit de bakkerij, maar op deze manier gaan we ook mee met onze tijd en stellen
we de toekomst van de bakkerij veilig voor de komende jaren.
Maart en april stonden dan ook helemaal in teken van de verbouwing. Widar heeft meteen het
moment aangegrepen om de werking van de bakkerij eens intens te evalueren.
Wij leggen nu andere accenten, de productie wordt wat verminderd en goede verzorgde producten
zetten we voorin de kijker.
Wij stoppen onze leveringen aan de Voedselteams in Antwerpen, maar gaan dan weer dichterbij
brood en gebak leveren aan de Barzoen , de cafetaria van de Warande, dat is fijner en past ons beter.
De bakkerij wordt een juweeltje om bezoekers te tonen en we luisteren nauwer naar het ritme van
de bewoners.
Bakker Gert komt in april Patricia vervangen, hij brengt buiten zijn vakkennis ook een pak humor
mee. Dit wordt in mei mee getoond op tv, het immens populaire kookprogramma " Dagelijkse Kost "
maakt een portret van onze bakkerij, het werd een filmpje waar we heel trots op zijn.
In dezelfde drive en beweging past ook de omschakeling van biologisch naar biodynamisch brood in
juni, sinds toen zijn we in de bakkerij van start gegaan met biodynamisch meel uit de Nederlandse
polders.
Na een periode van experimenteren slagen wij erin het typische Widar-brood te maken van
biodynamische kwaliteit. Op deze manier maken we de verbinding met de idealen van Widar nog
sterker, we gaan op weg naar het Demeter keurmerk voor de bakkerij, een grote uitdaging !
We willen hiermee bereiken dat het dagelijkse brood van onze bewoners, gemeenschap en klanten
niet alleen gezonde biologische grondstoffen bevat, maar ook tot levenskrachtig, gezondmakend
naar mens en aarde , dynamisch voedsel strekt.
De bewoners gaan met gans de processen fantastisch om, iedereen zet zijn enthousiasme en liefde
voor de bakkerij om in een bereidheid om aan alle de veranderingen een goed vervolg te geven , dit
gebeuren is een heel bijzondere ervaring voor allen die de processen van dichtbij of op afstand
volgen.
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Vanaf juni komt ook Bram die eerst als vrijwilliger kwam helpen het team versterken, hij brengt met
zijn enthousiasme voor het vak en met zijn filosofische insteek als dokter in de wijsbegeerte ook
weer nieuwe kwaliteiten binnen. Zijn enthousiasme voor Widar straalt door op zijn vrouw Joke en
dochtertje Sam, tegen het einde van het jaar trekken ze in het medewerkershuis op Midgard.
Dochtertje Sam wordt een hartendiefje van vele bewoners, de bakkerij en de gemeenschap worden
een enthousiast koppel rijker!
Samen met Flor, Bart, Megane, Andres, Kelly, Gerry , Ilse, Steven, Paul, Marc, Bartho en de bijdragen
van stagiairs, met in bijzonder de Spaanse Juanjo, de Georgische toetsen van Gullo die 4 maanden
komt werken, zorgen wij voor een bijzonder vruchtbaar jaar. In ons jong team ontwikkelen een
aantal bewoners bijzondere bakkers- en sociale vaardigheden. Wij hebben een mooi, sterk team !
Vanaf oktober komt Patricia terug, wij moeten afscheid nemen van Gert en ook bakker Gie gaat er
voor 10 weken uit: hij gaat voor 4 weken met de motor naar Gambia via de “Challenge
Antwerpenbanjul”, een humanitair project waar ons Sint Maartensfeest dit jaar zijn delen project van
maakte . Gie gaat ook nog voor 3 weken meewerken in het mooie Khedeli in Georgië, ons
zusterproject, hij probeert er de bakkerij wat nieuwtjes bij te brengen en een impuls te geven.
2013 sluit dan ook mooi af: veel impulsen en nieuwe gezichten brengen nieuwe vormen en een
mooie blijde kijk op het welvaren van onze werkplaats, dit voelt erg goed om zien!
de bakkerijploeg Bram en Gie
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WEVERIJ
In maart was er een bijeenkomst van alle weverijen die aangesloten zijn bij de groep “weven met
beperking”. Dit keer ging de bijeenkomst door op Widar in de Blauwe Zaal van Breidablik. Er was
verse soep en veel zelfgemaakte taarten. Na het officiële gedeelte ‘s morgens, gaf Griet in de
namiddag een heel interessante workshop over “Woven Shibori”, dit is een bepaalde verftechniek.
Het was een héél geslaagde dag!
Op een andere mooie dag in de lente deden we met zijn allen een wandeling rond Bootjesven,
gevolgd door een gezellige dronk in de Bayerd samen met huis Ekkehart.
In juni gingen we kijken naar een tentoonstelling in het cultureel centrum van Baarle-Hertog. Ieder
jaar zijn daar de werken te bezichtigen van alle leerlingen van de verschillende kunstvormen die daar
te volgen zijn.
Ergens in juli was er nog een andere tentoonstelling die we bezochten met de weverij. Namelijk een
vilt/textieltentoonstelling in het gemeenschapshuis “De Meerloop” in het begijnhof in Turnhout.
We hebben dit gecombineerd met een bezoek aan het begijnhofmuseum waar we zelfgedraaide
hosties konden proeven en een mooie film zagen over het leven en werken van de begijntjes in lang
vervlogen tijden.
’t Was mooi dat Monique er die dag ook bij kon zijn! Daarna genoten we nog van de reeds lang
beloofde traktatie van François op een terras met uitzicht op de vijver van ’t kasteel in Turnhout.
Bianca die gedurende enkele maanden elke namiddag in de weverij was, waar ze heel geduldig steek
na steek mooi borduurwerk realiseerde, is in augustus ernstig ziek geworden. Ze is dan toch nog
plotseling overleden op 14 september, ze is net geen 45 jaar geworden. We zijn met een groep van
het huis en van de weverij naar haar begrafenis geweest. Het was een aangrijpende innige
gebeurtenis met heel veel hartewarmte . Er was ook veel warmte en dankbaarheid naar Widar toe.
In oktober is Griet 14 dagen in Georgië geweest om eens te zien hoe de weverij van Khedeli nu
draait. Met voldoening kon ze constateren dat de weverij daar nu in een goed ritme werkt. Er
werden al mooie producten gemaakt, het blijft voor hen echter moeilijk om aan mooie grondstoffen
te geraken. We blijven dit project van nabij volgen en ondersteunen.
Nog in oktober was er een 2de vergadering met de verantwoordelijken van de verschillende
weefateliers. ’t Was in Olst in Nederland met als thema de voorbereiding van het tweejaarlijkse
evenement in de Flint in Amersfoort van de vereniging “Weven met beperking” Titel: ”Binnenste
Buiten en Buitenste Binnen”. Verder was er nog een workshop met Mr Louet die ons allerhande tips
gaf om technische problemen met getouwen op te lossen; en dat was héél leerrijk !
In de weverij werken we nu alleen nog maar met bio-cotolin en bio-katoen zodat onze geweven
producten nu echt helemaal aansluiten bij het algemeen beleid van Widar.
En tegenwoordig is alles wat naar de winkel gaat, nu ook voorzien van een mooi Widar-labeltje!
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In het streekproductenpakket wordt er ook een mooie handgeweven theedoek aangeboden zodat dit
ons hoofdproduct blijft.
Het viltproject voor het kantoor is eindelijk afgeraakt en is nu daar te bezichtigen.
Ilse Verhulst werkt niet langer in de weverij, maar doet nu meer buitenwerk. Dat bevalt haar prima,
maar wij missen wel een goeie weefster.
Paul Craninx heeft dit jaar zijn heup gebroken en was lange weken uitgevallen. Met de mensen van
de weverij gingen we wekelijks op bezoek en we zagen dat het daar ondanks alles nog zo slecht niet
was!
De echte wevers van de weverij zijn al wat ouder en komen ook wat minder vaak; dat maakt dat de
weefproductie op een lager pitje is komen te staan.
Dit jaar werd er ook veel gevilt in het atelier , meestal was dit Griet samen met Megan.
Een greep uit de realisaties :
 Viltproject voor ’t kantoor met zijn vele bloemetjes
 Gevilte tasjes in verschillende modellen en kleuren
 Experimentele sjaals
 Prachtige gevilte bloemen
 Héél veel bolletjes die dan dienen als poppenhoofdje in ons poppenatelier

Het viltproject voor het kantoor ziet er pràchtig uit!
Monique is na haar lange ziekteperiode niet naar de weverij teruggekeerd, maar werkt sedert januari
2014 in de tuin.
Soms is het wel héél druk in ons atelier : we hebben een Andres die ons vertelt over den Efteling en
àllerhande machines en die niet op zijn plaats te houden is. Frieda kan heel enthousiast zijn en fijn
werken, maar ze kan ook luidkeels mopperen; en ook Yvonne bepaalt door haar diepzinnige
levensvragen en grote angsten dikwijls de sfeer in het atelier
Maar meestal is het gewoon gezellig, met klakkende getouwen en tikkende breinaalden en een
viltende Megan die altijd vrolijk is.
Griet en Nadine
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Kantoor
Stage op het kantoor van Widar
Ik ben Jolien Adriaensen, bijna 23 jaar. Ik
zit in Merksplas op school in De Mast,
een school voor buitengewoon secundair
onderwijs.
Vorig jaar zocht ik een stageplaats waar ik
eenvoudige administratie taken zou
kunnen doen. Tijdens de opendeurdag
van Widar ging ik daar eens kijken om er
te informeren voor een mogelijke
stageplaats. Widar is vlakbij mij thuis
want ik woon op de Strikkeweg.
De mensen daar waren heel enthousiast en al vlug kreeg ik een positief antwoord. Ik kreeg de kans
om er een halve dag per week stage te doen op het kantoor. In oktober begon ik er als stagiaire.
Elke maandagvoormiddag doe ik er eenvoudige administratieve taken zoals: kopiëren, plastificeren,
de kassa’s tellen, gegevens ingeven in Excel , de post sorteren en klasseren.
Deze stage loopt nog zeker tot de paasvakantie. Ik hoop dat dit nog verlengd kan worden. 
Jolien
Noodsituaties? – Prioritair Te Bemiddelen? – Rechtstreeks Toegankelijke Hulp?
Ik hoorde het in Keulen donderen!
2013 was het jaar dat er het één en het ander veranderde op het
gebied van mogelijkheden om bewoners op te nemen. En dat hebben
we geweten op de administratie.
Half mei boden zich 2 noodsituaties aan: 2 mensen met een handicap,
die dringend opvang nodig hadden, maar deze opvang in het reguliere
circuit niet vonden! Deze mensen werden met open armen op Widar
ontvangen, maar…op administratief vlak stonden we met onze mond
vol tanden. Noodsituaties? Hoe moeten we dat registreren? Hoe lang
mag dat? Hoe moeten we dat factureren? En wat na de noodsituatie?
Ah, ja, dan wordt dit een dossier Prioritair te Bemiddelen! Oh? En hoe
moet dat dan administratief?
Gevolg: een heleboel telefoontjes en mailtjes naar het VAPH en een
heleboel papieren die afgedrukt werden met handleidingen, die
allemaal bestudeerd moesten worden. En...zelfs op het VAPH konden
ze niet altijd een duidelijk antwoord geven wegens: dit is ook nieuw
voor ons! Dit werd dus zelfstudie! En leren met vallen en opstaan of
zoals ze bij ons zeggen: met schaai en schand!
Maar ondertussen…heb ik de situatie ‘nood’ (bijna) helemaal onder de
knie. Laat maar komen nu!!!
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Maar alsof de noodsituaties nog niet voldoende waren, kwam Jan Borghs ook met de melding dat
Widar mee in het project ‘Rechtstreeks Toegankelijke Hulp’ gestapt is. Vanaf half 2013 kan je bij
Widar terecht voor tijdelijke woonopvang en dagbesteding voor mensen die voor een korte periode
niet meer thuis terecht kunnen.
Ook hier weer hetzelfde stramien. Uren en uren heb ik de handleidingen zitten te bestuderen. Wie
komt wel in aanmerking, wie niet. Welke documenten moet ik aanmaken? Hoe moet ik op de
website van het VAPH een begeleidingscontract opmaken? Stress, stress, stress.
Maar ook op het gebied van RTH stroomt het water wat rustiger door de rivier en begint de
administratie ook hier in zijn plooi te vallen.
Alhoewel …volgens Jan is dit nog maar het begin van alle veranderingen. Dus…waarschijnlijk is er de
komende jaren nog stof genoeg om over te schrijven.
Dus je ziet…moest je denken dat administratie saai is…denk toch maar anders.
We leren hier elke dag bij!
Inge

Ingang van ons kantoor waar u reeds verwelkomd wordt door een bloemenpracht.
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Verpleging
Uitwendige therapie: Junge oliedispersiebaden
Het oliedispersiebad heeft voor alles een therapeutische functie . In de behandeling streeft men naar
ontplooiing van de genezende eigen vermogens, die bij de zieke mens weer opgewekt dienen te
worden. Bij het oliedispersiebad gaat het voornamelijk om het stimuleren van de krachten in het
lichaam die warmte vormen.
Door de bijzondere bereiding van het bad met olie, wordt het menselijk warmteorganisme in het
bloed gestimuleerd. Het gevolg hiervan is dat een intensieve warmte ontstaat die van binnenuit alle
delen van het lichaam doordringt
Het bad is uit te voeren met verschillende oliën. De basisolie is over het algemeen olijfolie, verrijkt
met extracten van bijvoorbeeld basilicum, rozen, lavendel, die elk een specifieke werking hebben.
Allereerst wordt het bad geprepareerd met olie en het dispersieapparaat.
Dit instrument is handgemaakt van glas, wordt gevuld met olie en aan de doucheslang aangekoppeld.
De werveling die het apparaat teweeg brengt, verbindt de olie zodanig met het water dat de olie in
het hele badwater aanwezig is.
Vervolgens wordt de temperatuur van de bader opgenomen. Dit heeft 2 functies: vaststellen van de
therapeutische waarde van de badtemperatuur (1 à2 graden onder lichaamstemperatuur) en zo de
verandering van de temperatuur bij de bader door het nemen van het bad te staven.
De bader betreedt het bad en zal 7 minuten volledig stil in het bad blijven liggen. Nu vormt zich een
laagje olie op het lichaam. Dit laagje werkt ontspannend, maar biedt ook bescherming als een warme
deken tegen het afkoelende water. Om de doorbloeding van de huid te intensiveren, gebeurt een
ritmische borstelmassage. De massage wordt met twee borstels uitgevoerd. Hierdoor wordt de
olieopname van de huid extra aangesproken.
Een bad duurt ong. 20 minuten. Na het bad wordt de bader in warme dekens gewikkeld en dient de
rustpauze zich aan. De totale behandeling beslaat ongeveer 60 à 90 min., afhankelijk van de narust
die minstens 30 min. tot 1 uur kan zijn.
Sinds september 2013 geef ik baden. Telkens krijgt de bewoner gedurende 7 weken een bad. Ik merk
dat vooral het gebruik van de borstels een opening biedt. Zelfs voor hen die met schrik de eerste keer
in dat grote bad gaan waar ze als het ware in drijven. Door aangeraakt te worden, door de borstels te
voelen die ritmisch over de huid strijken, hard of zacht, komt er na enkele baden een bereidheid tot
overgave, tot loslaten, merkbaar in het bad en in de rustfase.
Greet
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Fagne Marron
Kort verslagje door vrijwilligers Frans & Rit:

De XXII werken in FAGNE MARRON
Deze week zijn we enkele dagen in het huis in Fagne Marron gaan helpen. Gie en Ewout waren daar
bezig; wij hebben (schoon)broer Jos en Nico (van Ekkehart) meegenomen.
Op de bijgevoegde foto’s een stand van zaken. Gie plaatste er net het laatste VELUX-raam vooraan
zodat het dak nu afgewerkt is, voor en achter. Alleen het dak van het kleine zijgebouwtje moet er
nog af; daar komt een plat dak met een raam/deur die als nooduitgang kan dienen. Boven zijn er dan
9 slaapkamers waarvan enkele best ruim, een badkamertje en 2 toiletten.
In de garage komen ook 1 slaapkamer, een badkamer en toilet; één raam was al geplaatst. Verder
blijven beneden ook het slaapzaaltje en de slaapkamer .
We zijn er begonnen met het naar boven dragen en plaatsen van de GYPROC-platen. De plafonds zijn
bijna klaar; nu moeten er nog tussenwanden in en bekleding tegen de muur… .
Streefdatum blijft 1 mei. Maar dan zal er nog heel wat werk moeten verzet worden. Elektriciteit en
sanitair, vloer en deuren, schilderen … .
Gie verdient zeker een PLUIM voor het werk dat hij er verzet (heeft) en ook één voor al zijn helpers!
Groetjes,
Rit en Frans – 9 maart 2014
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Vakantieweekend sevenum 27-30 december 2013
Jokke -Marc - Flor - Nico -Staf met medewerkers Ilse en Stef en hun zoon Jens
Omstreeks 14 uur gepakt in de bus vertrokken
richting Nederlands Limburg Sevenum in de buurt
van Venlo. Na een rit van ongeveer een klein
uurtje aangekomen, sleutel ontvangen en ons
geïnstalleerd in een gezellig huisje. Met een tasje
koffie of thee en een lekker stukje gekregen
kerststol keken we uit over een mooi meertje met
mooie huisjes rondom.
Iedereen zijn slaapplek gevonden: Marc en Flor
samen beneden. Staf en Nico samen op een grote
kamer boven. Jokke en Stef gezellig samen. En ik
sliep samen met mijn zoontje Jens (8 jaar). Een
badkamer beneden en een douche boven. Dus genoeg plaats voor iedereen fris te houden. Een
handige keuken met afwasmachine. Dus geen afwasbeurten te verdelen! Echt vakantie!
We hebben echt rustig aan gedaan: zaterdag
een wandelingetje naar de winkel op het
domein. Nico, Jens en Stef namen een duik in
het zwembad. De rest heeft even gekeken hoe
ze rondspartelden. In de namiddag, na een
rustig middagmaal en pauze zijn we naar Venlo
gereden. Daar was het nog volop kerstsfeer.
IJspiste, kribbe en allerlei verkoopstalletjes.
Terug in het huisje dronken we koffie met een
lekker koekje. ‘s Avonds keken we even televisie
tot het tijd was om lekker onder de wol te
kruipen.

‘s Zondags rustig ontbijten met verse pistolets. Staf en Stef liepen hiervoor naar de winkel. Opnieuw
mooi weer dat ons uitnodigde voor een mooie wandeling rond het meer op het domein. Eendjes en
ganzen die snaterden, zelfs een Walibi en konijntjes om te bekijken.
In de namiddag gezellig samen koffie en chocomelk met appeltaart of stroopwafel: voor iedereen
een gezellig moment. Flor genoot van zijn kamillethee. Jokke lust graag slagroom!
Nico en Jens speelde ook nog indoor-minigolf. Marc en Staf zaten ondertussen gezellig op de bank
naar spelende kinderen te kijken.
Maandagochtend alles opgeruimd en weer ingepakt en richting Merksplas gereden.
Het was een gezellig weekendje!
Ilse
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Een terugblik op 25 waardevolle Widar-jaren
door
Anne Devel
Op 2 november 1988 begon ik op Widar te werken. Er waren toen 8
bewoners, waarvan Yvonne, Michel en Bart de enige overblijvenden zijn.
Samen met Michel deed ik de poets.
Eenmaal per week kwam Hilde, om geleidelijk aan vertrouwd te raken met
andere mensen. Met veel geduld en allerhande trucjes, leerde ik haar om
niet bang te zijn van aarde en vloeren. Prachtig om zien hoe graag ze nu in
de tuin werkt.
Af en toe was ik interim-bakker. Als ik soms twijfelde, stelde Bart mij gerust.
We waren een goed team.
Externe medewerkers deden nog geen avond- of weekenddiensten.
In 1990 kwam ik op Landvidi, waar toen 3 bewoners waren: Francois, Mario en Dirk.
Ik deed meerdere huishoudelijke taken, temidden van allerlei verbouwingen.
Bv. noodkeuken op verschillende plekken, van kleine naar grote woonkamer ....
Naarmate dit vorderde, sijpelden er ook nieuwe bewoners binnen. Een voordeel : ondanks de drukte,
had je tijd om nieuwe bewoners vertrouwd te maken met hun nieuwe thuis.
De bewonerskamers verzorgen deed ik graag. Al werkend kon je, op hun vertrouwde plekje,
diepzinnige gesprekken voeren.
In 1995 maakte ik terug de overstap naar huis Widar, het huidige Midgard.
Ik kreeg tevens de nieuwe opdracht om, via de centrale wachtlijst, geschikte bewoners te zoeken
voor onze uitbreiding tegen 1998.
In 1998 kreeg het leven op Widar een totaal nieuwe wending : een verdubbeling van huizen,
bewoners, personeel ...
Geen vergaderingen meer rond de huistafel, anders organiseren ...
Vroeger kende je alle bewoners. Nu ken je er een aantal heel goed. Anderen ken je enkel van
toevallige ontmoetingen.
Gedurende 13 jaren was ik verbonden aan huis Midgard. Het boeiende was de combinatie van jonge
kinderen en bewoners. De onbevangenheid van de kinderen openden vele perspectieven voor
bewoners. Er was ook een keerzijde: kinderen die plots hun ouders moeten delen met bewoners, is
niet altijd evident.
Hierdoor wisselden verschillende gezinnen elkaar af en bleef ik het 'vertrouwde ankerpunt'. Hoe
dikwijls heb ik uitgelegd dat mensen niet vertrokken om bewoners 'in de steek te laten'.
Om inwonende gezinnen te ondersteunen, ontstonden de avond- en weekenddiensten voor
externen. Efkens wennen, vooral privé, maar een verrijking. De zorg voor de bewoners en de
aandacht voor de 'kleine, waardevolle, non-verbale dingen' werden nog meer mijn specialiteit.
Mijn allermooiste ervaring was de geboorte van Johannes in 2003. Voor de allereerste keer in mijn
leven, mocht ik een pasgeborene in mijn armen nemen en verwelkomen. Soetkin verwoordde het
mooi: eigenlijk is Anne een oma voor ons. Zalig!
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2004 zal ik nooit vergeten: de nacht voor mijn verhuis naar Schoonbroek, kreeg Roger een
herseninfarct. De solidariteit en hulp van Widar was enorm. Omdat ik niet wist waar Roger de
composthoop zou maken, stak men het snoeisel in de koffer en de bewoners droegen het naar de
Widar-composthoop.
Met pijn in het hart vertrok ik in 2008 uit huis Midgard.
In Breidablik was de nood groter. Toch bleek dit een goede verandering. Hier zijn een aantal 'verbale
kleppers' en ook mensen die je subtiel 'uit hun kot' moet lokken.
Op een avond wou ik een verhaal vertellen, maar er waren geen boeken. Toevallig had ikzelf een
boekje bij met Turnhoutse verhalen, ook in het dialect.
Wat hebben we gelachen: eerst het dialect en dan legde ik het uit. Vele leuke vertelavonden volgden.
Door mijn zoekwerk, zijn er nu meerdere verhalenboeken in huis.
Ik koester ook de bijbelavond met vooral mooie terugblikken, waarbij ik ook de stille mensen aan het
woord liet. Bartho genoot hiervan, maar bij belangrijke voetbalmatchen verdween hij snel.
Ik mis de grapjes van Paul en Dieter, de voet- en massagebaden waar Jokke intens van genoot, de
twinkelende ogen van Marc ...
Chris zorgde ervoor dat mijn bril niet meer vindbaar, in de naaidoos verdween.
Ils vroeg dikwijls om pannekoeken te bakken. Stefan was hierbij mijn trouwe, aangename helper.
Met de laatste 'heilige avonden' op Widar droomde ik dat Jokke een spraakwaterval zou worden als
hij iets kleurigs zou dragen. Dank je Jokke, voor dit unieke geschenk. De droom werd werkelijkheid.
Zelfs de tafelspreuken ken je perfect.
De 'kleine, aandachtige dingen' wierpen uiteindelijk hun vruchten af.
Op 31 mei 2013, mijn laatste werkdag: “Anne, we willen je
dat nog eens naar de pedagogische vergadering komt.” Ik :
“Waarom? Ik bouw toch niet meer aan de toekomst? Laat
mij maar bij de bewoners.”
Mits wat aandringen, ging ik toch.
Later begreep ik het: alle bewoners en medewerkers van
Widar maakten, muisstil, een erehaag. Toen ik
nietsvermoedend buitenkwam, een overweldigend
handgeklap. Een laatste kus, een laatste woordje en ...
toen begon een nieuw, zelf gekozen, hoofdstuk in mijn
leven.

Dank je, lieve mensen, voor de grote rijkdom aan ervaringen die jullie mij schonken!
Ik geniet nu van wandelingen in de natuur, meer tijd voor vrienden ......
Zorgen voor ..... staat nog in mijn agenda, maar situeert zich meer in het privé-leven.
Veel liefs,
Anne Devel
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Enkele cijfers
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opendeurdag
Graag nodigen wij u allen uit
om een kijkje te komen nemen op
onze opendeurdag!
Die gaat door dit jaar op
Kolonie te Wortel!
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Widar VZW
Lipseinde 43
2330 Merksplas
Tel: 014/ 63 92 71
Fax: 014/ 63 92 99
e-mail: info@widar.be
website: www.widar.be
Schenkrekening: 230-0227101-44
Fiscale aftrekbaarheid vanaf 40 €
Openingstijden Widar-winkel:
Maandag tot vrijdag: 9.00–12.00 uur en 14.00—17.30 uur
Vers brood vanaf 14.00 uur
Café den Bayerd (Wortel Kolonie):
Openingsuren van het zomercafé:
= van 15 juni tot 15 september
op woensdag t.e.m. vrijdag
van 14.30 tot 17.30 uur
op zondag van 10.30 tot 17.30 uur

Openingsuren van het wintercafé:
= van 16 september tot 14 juni
op zondag van 10.30 tot 17.30 uur

Op andere dagen staat de zaal ter beschikking voor (familie)feesten en andere activiteiten.

Open deur: zondag 15 juni
14.00—18.00 uur
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