JAARVERSLAG 2014

VOORWOORD
Beste lezer,
33 jaar… die bijzondere verjaardag voor Widar hebben we in 2014 uitvoerig gevierd. Eerst intern en
intiem op 4 augustus, de exacte datum voor deze verjaardag. Daarna openbaar op 28 september. We
nodigden voor deze gelegenheid alle mensen van het eerste uur uit. Een mooie reünie van mensen
die Widar al die tijd in hun hart hebben gedragen. We nodigden ook jonge mensen uit om naar de
toekomst van Widar te kijken en om hen te vragen Widar voor de volgende dertig jaar in hun hart te
dragen. Deze verbinding van gerealiseerd verleden en wat nog naar ons toe moet komen was
werkelijk een heilig moment.
Harriët Boortman maakte een schilderij waarop Widar en Baldur verbonden worden.
Thorvald Dudok van Heel maakte voor Widar een kunstwerk “Verbondenheid”. Het symboliseert in
graniet de twee tijdsstromen. We verbinden datgene wat als sociale impuls ontwikkeld werd de
afgelopen drie decennia met de wereld. Daar kan de impuls de volgende dertig jaar tot rijping komen.
De foto van het kunstwerk staat op de voorpagina.
Eveneens staat het symbool voor alle verbondenheid die Widar heeft, met jullie, met de bewoners,
met medewerkers, met de wereld…
Verbonden… waren we vanaf het allereerste prille begin van Widar met Mevrouw van Beuningen. In
vele opzichten met recht de moeder van ons initiatief te noemen. Ze gaf ons de eerste moed, ze
geloofde in het project, ze vertrouwde op de kracht en de wil van de pioniers. Ze drukte dat uit in
ruime financiële ondersteuning via de Iona Stichting in Amsterdam, waar zij bestuurslid was. Ze
drukte dat uit in het intensief opvolgen van de ontwikkeling van Widar. Ze was mee enthousiast voor
alles wat lukte, ze voelde mee met alles wat op weerstand stootte. Die verbondenheid kreeg
afgelopen jaar een totaal andere dimensie. Door haar overlijden op 99 jarige leeftijd zal zij vanuit de
andere kant haar verbondenheid realiseren. Het is aan ons om wakker waar te nemen waar ze ons wil
helpen.
Weerstand… Huize Iduna in Vosselaar, waar we met groot enthousiasme een project voor opvang van
kinderen aankondigden, kan in de vorm die we ons voorstelden, niet verder ontwikkelen. We hebben
besloten het huis te verkopen en dichter bij Widar de opvang voor kinderen verder te zetten. Dichter
bij Widar betekent ook: meer mogelijkheid om gezamenlijke krachten te bundelen voor opvang van
kinderen. Het betekent ook een voortzetting van initiatieven die we al namen afgelopen jaar:
wekelijks komen er nu kinderen over de vloer die het moeilijk hebben om op school goed te
functioneren. In de vakantie komen groepen van kinderen met een zorgvraag genieten van de
infrastructuur van Widar voor boerderijkampen.
Nieuw… er rijst aan huize Landvidi en Idafeld een totaal nieuwe stal uit de grond. Samen met de
Europese Unie, die plattelandsontwikkeling steunt, vonden we voldoende middelen om een nieuwe
stal te bouwen voor onze melkkoeien. De oude stal wordt omgebouwd tot ontmoetingsruimte voor
ieder die met de boerderij verbonden is.
Ons vakantiehuis in de Ardennen werd helemaal opgeknapt. Een nieuw dak, nieuwe badkamers en elf
individuele kamers werden gebouwd. We kunnen weer genieten van de rust en het prachtige
landschap.
Plannen… dringende nood is er nu aan “huize Yggdalir” in Wortel Kolonie. De bouw ervan werd
doorkruist door het werk aan de nieuwe stal en het vakantiehuis. Nu beiden bijna klaar zijn, zullen we
ons door niets meer laten afleiden. We werken vanaf dit jaar door tot Yggdalir ten dienste kan staan
van bewoners die bijzondere zorg nodig hebben.
Lieve mensen rondom Widar, zonder de brede steun van jullie was Dorpsgemeenschap Widar niet
mogelijk geweest. Ik dank jullie daarvoor, van ganser harte.
En wens jullie veel leesplezier bij dit jaarverslag van 2014.

DORPSGEMEENSCHAP WIDAR
DE HUIZEN
Skirne
Frieda: vierde in februari, met een traktatie, haar 25-jarige aanwezigheid hier op
Widar. Zonder moeite haalde zij die eerste dag in haar herinnering, en de
omstandigheden van de pionierstijd. Verder waren er enkele ziekenhuisopnames,
vanwege medicatie, die juist afgesteld moest worden. In
de loop van het jaar heeft Frieda enkele van haar geliefde
privileges
moeten
inleveren,
vanwege
evenwichtsproblemen. Zij beweegt zich nu met een
rollator door het huis. Dit geeft haar veel verdriet en
frustratie. Toch doet zij dapper door, en zal nog enkele halve dagen per week
in de weverij te vinden zijn! Weven doet zij dan niet meer, maar sokken
breien…dat kan zij nog, weliswaar op haar tempo. Op de 24e december werd
haar 75e verjaardag gevierd. Er was een groots feest voor haar georganiseerd,
waar heel Widar, haar familie, haar vrienden, en een grote delegatie van de
Okra bij aanwezig waren. Ze was het middelpunt van de dag!
Nancy: de reis naar Zweden, naar Arthur, was al lang een grote wens, die
eindelijk uitgekomen is. In de eerste week van juli was het zover. Ze heeft er
enorm van genoten! Ze kent Zweden, want ze is er al 4 keer geweest. Maar deze
plek kende ze nog niet. Verder heeft Nancy nog iets heel bijzonder meegemaakt:
ze heeft contact gekregen met haar biologische zus en broer. Zij had die nog
nooit gezien wegens allerlei omstandigheden. Ook zus en broer kenden elkaar
niet. Een eerste ontmoeting vond in de herfst plaats. Nancy liet trots haar huis en
werkplaats, en alles op Widar zien. Ze had na dit bezoek wel moeite om het juiste
onderscheid te maken tussen deze nieuwe zus en haar pleegzus, die een goed
contact met haar onderhoudt. Nancy is weer op uitwisseling naar het
Maartenhuis in Texel geweest. Daar werkt ze in de weverij mee.
François: heeft in november ook de hele gemeenschap getrakteerd wegens zijn
25-jarig verblijf op Widar. Ook hij kon haarfijn vertellen, hoe hij hier kwam
langsgereden, en de mensen op Widar ‘gevonden’ had, als bij toeval. Zijn
herinnering aan de eerste tijd op Landvidi, is nog kraakhelder. Hij is in
verschillende huizen geweest, en is nu alweer enkele jaren op Skirne. Hij werkt in
huis Idafeld in het huishouden, en in de namiddagen in de weverij, waar hij
vooral wol pluist voor de viltmadammen. François is een heer, en voelt zich op
zijn 59e nog zeer belangrijk.
Isabella: is een tevreden dame. De middag- en avondmaaltijd neemt ze op haar
kamer; ook de pauzes zal ze steeds alleen doen. Dit is noodzakelijk, omdat de
groepssituaties voor haar niet gemakkelijk zijn. Ze werkt in de tuin, en kan
zelfstandig wieden. In deze periode loopt ze mee met degene die bomen snoeit,
en weet precies wat ze met de afgeknipte takken moet doen. Door de jaren heen,
heeft ze veel geleerd. De weekends zijn moeilijk, omdat er dan een andere
structuur van de dag is. Daarvoor hebben we extra uren gekregen, om de
moeilijke momenten op te vangen.
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Bart: heeft een fantastische reis gehad met de groep van Skirne naar Zweden. En
in september heeft hij met een fuif zijn 50e verjaardag gevierd. Den Bayerd was
ter zijner ere versierd met vlaggetjes en ballonnetjes. Er waren toespraken, die
hij ongeduldig aanhoorde, want het leukste van de avond was wel, dat hij DJ was
voor de dansmuziek, samen met zijn vader. Hij heeft er nog lang van genoten,
want de gemeenschap schonk hem een uitstap naar Schiphol, met zijn
aandachtspersoon Eva, met de trein. Een groter plezier kun je Bart niet doen.
Zijn vader heeft ook nog een reis naar Tunesië met hem gedaan in december.
Dus het jaar 2014 was voor Bart een ‘topjaar’.
Yvon: we hebben veel moeite gedaan om ook Yvon mee te nemen naar Zweden,
maar ze kon niet over haar vliegangst heen, daardoor heeft ze haar vriend
Arthur niet op zijn plek kunnen meemaken, wat ze eigenlijk wel wenst. Het jaar
is ‘gewoon’ verlopen: haar bezorgdheden, haar vrienden en vijanden, haar
volgeschreven schriftjes, haar goede en slechte momenten, haar dromen en
angsten…ze zijn van alle tijden, dus ook van het vorig jaar. Ze is erachter
gekomen, dat ze aan de luie kant is.
Willy: heeft als werk de winkel/verwerking gekozen, waar hij alle namiddagen
gaat werken. Hij doet graag loopwerkjes. Hij neemt ook de verantwoordelijkheid
om alle dagen de varkensemmer te gaan legen op de boerderij; en als we hout
in de keuken nodig hebben, of er moet een afwas extra gedaan worden…Willy
meldt zich spontaan als vrijwilliger. Zijn beste en liefste vriendin is nog altijd Els,
die hij wekelijks trouw gaat bezoeken. De reis naar Zweden was voor Willy de
max! Hij heeft maandenlang met het fotoboekje rondgelopen, om die aan
iedereen te laten zien, en telkens zelf nagenietend van de beelden.
Hilde: heeft misschien het allermeeste van allemaal genoten van de reis naar
Zweden. Zeker, omdat het de eerste keer was, dat ze in een vliegtuig zat. Ze
heeft de groentetuin bij Arthur aangepakt en netjes gewied achtergelaten. Ook
hier op Widar is Hilde de beste wiedster van de tuin, onmisbaar! In de vrije
weekends blijft Hilde meer hier in huis, of ze gaat logeren in een ander huis: dat
vind ze ook heel leuk.
Voor ons huis is het afgelopen jaar een rustig jaar geweest. In ons team is Nele D. in oktober
bijgekomen, vanwege de zorgvragen van Isabella en Frieda. Ook zijn er flink wat stagiaires hier
gepasseerd. Aangezien er elke voormiddag wordt gekookt, gewassen en gepoetst, kunnen we zeker
alle helpende handen gebruiken om een goede zorg te leveren aan onze bewoners. Af en toe lukt het
om een uitstapje te doen met één of meerdere bewoners, wat de welkome afwisseling is voor het
dagelijks leven. Zo zijn we vorig jaar, in plaats van aparte cadeautjes op de verjaardagen, met ons
team en alle 8 bewoners naar Archeon in Nederland gegaan. Zo’n dag organiseren geeft voor- en
napret. Wel moeilijk voor degene, die lang op zijn cadeau moet wachten.
Een bijzonder bezoek kregen wij uit Zweden in de eerste week van november. Trajanus, een knecht
op de geitenboerderij bij Arthur in Zweden, kwam hier een week stage doen op onze boerderij. Hij
werkte met ons samen in de zomer, en ging op de uitnodiging in om een tegenbezoek te brengen. Hij
werkt liever met koeien, en heeft ze hier heerlijk kunnen soigneren.
Op 1 augustus werd Emme geboren, en Eva werd moeke! De geboorte heeft lang op zich laten
wachten, het was heel spannend voor iedereen hier.
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Vanaf 1 september kwamen er 3 PAB’ers mee-eten in ons huis op woensdag en vrijdag. Het zijn Jaric,
Cedric en Joris en Kristof, hun begeleider. Zij komen meewerken in de tuin en in de landbouw. Leuk,
om zo’n jonge mannen mee aan tafel te hebben. Frieda is heel content, want zij doen op vrijdag haar
afwas!
In de zomervakantie was Alva hier in huis aan het werk, zij is één van de 4 stagiaires uit Spanje van
een pedagogische opleiding. Zo te zien, gaat Skirne ‘Europees’.
Joke

Verslag Zweden

Eindelijk was het zover: met onze bagage ingepakt volgens de strikte regels van de vliegmaatschappij
achterin de bus rijden we naar Charleroi. Een gemengde stemming van opwinding, blijheid, spanning
voor wat komen gaat, zitten Bart, Willy, Nancy, Hilde, Tom, Staf, Joke en Nicky in de bus.
Daar aangekomen zwaait Jan ons uit en begint het avontuur: in ganzenpas tussen Joke en Nicky in
om maar niemand kwijt te raken, stappen we richting douane. Wat een beleving als iedereen
schoenen, jassen, riemen, etc. uit en weer aan moet doen! Daar krijg je het behoorlijk warm van.
Gelukkig hebben we daarna tijd genoeg en kijken we hoe de vliegtuigen opstijgen en landen totdat
ons vliegtuig vertrekt.
Voor sommigen is het de eerste keer in een vliegtuig, voor anderen, meer ervaren vliegers, toch nog
steeds spannend als we opstijgen en landen. Dit gaat dan ook gepaard met een gilletje van Tom, een
giechel van Hilde en een uitleg van ervaren Bart. Na een rustige vlucht haalt Arthur ons op met een
busje en brengt ons naar ons huisje: een mooi en rustig plekje met voor iedereen een eigen
slaapkamer.
We worden hartelijk onthaald door Arthur en zijn gezin: vrouw Asa en de kinderen Gerda, Alva en
Marijke. Ook maken we kennis met Trajanus: de knecht waar Arthur veel hulp van krijgt. Hij verstaat
en spreekt zelfs bijzonder goed Vlaams, dus dat is heel fijn.
We helpen mee op de geitenboerderij van Arthur en beginnen
met de mestplaat zuiver te zetten, hout stapelen, aardbeien en
vlierbloesem plukken voor confituur en sap. De volgende dagen
hebben we op de akker gewied en mest tussen de mais verdeeld.
De kinderen helpen ons graag mee, wat zorgt voor extra
gezelligheid tijdens het werken.

De zorg voor de geitjes in de stallen en het melken is ook erg fijn
om te doen.
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Anderen helpen dan weer graag binnen met de maaltijd voorbereiden of bonen pellen. Wat een fijne
ontspannen sfeer op dit mooie plekje, waar we steeds welkom zijn voor de maaltijden en
gezelligheid: iedereen geniet!

Elke dag ontdekken we een stukje Zweden: de mooie natuur in de omgeving, Kultuurhuis Järna,
dorpjes in de omgeving waar we onder andere een heuse oldtimershow kunnen bezoeken, ook een
speciaal schooltje midden in het bos. We zoeken steeds de mooiste plekjes uit voor een picknick, met
zicht op het water en de mooie uitgestrekte natuur. We smeren het brood op onze schoot, wat zorgt
voor grappige taferelen.

Het prachtige Kultuurhuis Järna
Bart en Hilde waagden zich aan een duik in de mooie grote meren met Nicky, maar het water bleek
erg koud. Alva en Gerda bleken wel geoefende ijsberen en doken zo in het meer!
We maakten ook een daguitstap met een bijzondere oude stoomboot die
nog echt met kolen werd gestookt, deze werd door een heuse kapitein in
uniform bevaren. We voeren over de uitgestrekte meren mee tot aan het
Vikingeiland Birka. Hier kregen we een stukje geschiedenis mee van het
Zweden van vroeger: we zagen hoe de Vikingen leefden, wat ze droegen,
wat ze aten, welke voorwerpen ze maakten en gebruikten. Alles was
precies zo nagebouwd, zowel in het groot als op schaal.
Staf ging 2 dagen logeren bij Job, een vriend van Arthur, die Staf goed kent. Joke bracht hem weg
met Nancy, Willy, Hilde en Tom. Ze bewonderden de enorme en moderne koeienstal. Staf was zo
onder de indruk dat hij de eerste dag met een riek in zijn voet stak. Hij heeft hier nog wel een tijdje
last van gehad.
In een mum van tijd brak de tijd weer aan om te vertrekken. Iedereen zorgde dat het huisje weer
netjes was en na een fijne afscheidsbarbecue bij Arthur op de boerderij vertrokken we weer naar de
vlieghaven. Daar zagen we Staf terug met Job en zijn dochtertje. Zij zou met ons terugvliegen naar
België. Na een mooi zicht op Zweden vanuit het vliegtuig en een rustige vlucht gingen we landen.
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Tom zette joelend een applaus in en het hele vliegtuig volgde lachend zijn voorbeeld: we waren veilig
terug!
Heel laat die avond kwamen we terug op Widar en kropen, tevreden terugkijkend op een mooie reis
en ervaring, onder de wol!
Nicky

Heerlijk genieten van het uitzicht.

Tom genoot en Staf was helemaal in zijn nopjes samen met Nicky.

Hemels vertoeven bij Arthur, Asa en de kinderen Gerda, Alva en Marijke.
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Midgard
Mijn naam is Sam, en ik ben drie jaar. Ik woon in huis
Midgard met mijn mama Joke en mijn papa Bram. En nog
heel veel andere mensen.
's Morgens moet mijn mama eerst de andere mensen in
ons huis wakker maken. Ze gaat dan aan de grote tafel
ontbijten. Dan moet ze zorgen dat Pieter-Jan geen lawaai
maakt en dat Dominic niet teveel choco op haar
boterham smeert. Ik moet dan eigenlijk met mijn papa
aan de kleine tafel eten, in ons eigen huisje. Daar mogen
Pieter-Jan en Dominic niet komen hoor. Omdat ik veel
liever bij mama zit, ga ik altijd toch aan de grote tafel nog
een boterham eten. Als ik dan klaar ben om naar school
te gaan, ga ik nog een zoen en een knuffel geven, en zegt
iedereen aan tafel 'dag Sammeke.'
Mijn papa gaat dan broodjes bakken in de bakkerij. Soms
bakken we in het klasje ook een broodje, en dan kan ik
dat aan de bakkers laten proeven en vinden ze het
allemaal heel lekker. Ik krijg er van iedereen rozijntjes en
nootjes. Soms maakt Florke voor mij speciaal een klein
broodje.
Ze vinden me allemaal heel lief. Kelly vind ik de allerliefste – die
mag me wel oppakken. Ik moet dikwijls zeggen 'niet te dicht
komen!' – anders komt iedereen me zomaar vastpakken en over
mijn bolleke aaien.
Mijn mama Joke is nu ook kaarsen aan het maken. Die moet je
heel vaak soppen in een grote pot. Dan moet ik wel héél
voorzichtig zijn. Ze maakte speciaal voor mij een klein kaarsje.
Met mama en papa wandel ik vaak naar de boerderij om naar
de varkentjes en de koetjes te gaan kijken. Onderweg komen
we altijd wel iemand tegen die we kennen, of zien we dat de
spruitjes klaar zijn, of horen we kikkers kwaken.
Soms is er een kalfje pasgeboren! Eerst was ik een beetje bang
van de grote koeien in de stal, maar nu niet meer. Ze zeggen dat
ik een echt boerinneke ben.

Samen met Ils op de boerderij

Lieve groetjes
Sam van Midgard
Mijn mama Joke en mijn papa Bram.
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Iedereen van Midgard werd geïnterviewd over 2014, hier volgen de antwoorden:
MICHEL: van 2014 herinner ik me mijn reizen naar Lissabon, Portugal en Benidorm in Spanje. Ook dat
mijn stem op zeker moment verdwenen was en ik er voor de rest veel last van had. Op mijn werk was
het goed. Het was een rustig jaar. In 2015 wens ik weer veel reizen, veel plezier en minder geruzie
met andere bewoners in de landbouw.
FLOR: hij herinnert zich nog goed de MG-uitstap naar de Efteling. Alles was mooi. En
er was een zwevend spookhuis.
In zijn werkgebied, de bakkerij, was er ook een Spanjaard die de hele tijd liedjes floot
en zong en “dat vind ik heel plezant”.

ELS: werken op Skirne vond ik heel leuk. Voor de rest weet ik het niet meer.

DOMINIC: de zetel naast de verwarming op MG is definitief Dominics favoriete
hangplekje geworden. Op vragen naar vorig jaar komt er een grinnikend
schouderophalen, alsof ze wil zeggen, waar kom je nu nog mee af, ik leef lekker in het
nu, gezellig in mijn Midgardzetel.
MEGAN: ze weet nog van 2014 dat haar papa lang in ’t ziekenhuis heeft gelegen, dat
ze aan de Midgardbegeleidsters goede vriendinnen heeft, dat ze het leuk vind dat
Bram en Joke er bij zijn gekomen in huis. Bij de MG-uitstap naar Fagne Marron was zij
toch wel net jarig: haar zus had voor een feestje in een zak gezorgd: allerlei lekkers en
moois om op die dag haar verjaardag goed te vieren met de MG’ers, ze vond dat echt
een goed idee van haar zus. Voor 2015 hoopt ze dat er geen ruzie meer zal zijn.
PIETER-JAN: belangrijk voor PJ waren in 2014 gebeurtenissen rond Moeke en Vake
en Eline, Charlotte en Jürgen en dan vooral dat zijn zus verhuisd is. Ook met MG naar
de Ardennen, Fagne Marron, is hem bijgebleven, het was daar mooi. Hij sliep met
Michel op de kamer. In de Efteling - een andere uitstap met huis MG - heeft hij in een
molen gezeten. Voor 2015 hoopt hij nog op veel meer uitstapjes.
ILSE is in de zomer van MG vertrokken, hier wonen was erg moeilijk geworden voor
alle partijen. Ditzelfde gold ook voor Jan Dictus die in een laatste poging om op Widar
te aarden, het toch maar een paar maanden uithield op Widar, bij ons op MG.
GERRY: sinds januari 2015 woont Gerry bij ons op Midgard – hij herinnert zich van
2014 het volgende nog: ik ben met Els naar een concert van Matthias Lens geweest
in ’t Zwart Goor, dat was een hoogtepunt voor mij, net als het spel van de Belgische
ploeg in het WK. Een dieptepunt was voor mij dat Johan van Widar vertrokken is, dat
vond ik wel erg spijtig en moeilijk. Net als Hannelore die zo lang ziek was, en de dood
van Paul’s schoonzoon. Wel fijn was dat ik in 2014 ben nog eens achternonkel ben
geworden en dat Bernard erbij is gekomen op Widar. Ik werkte in 2014 voltijds in de
winkel en dat vond ik goed, het zijn leuke collega’s. Voor 2015 hoopt hij dat hij vaak
naar Cindy zal kunnen gaan en dat PSV en Geel kampioen worden!
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Dag allemaal,
Mijn naam is Dorien. Op 15 september begon ik terug te werken op Widar. Ik had al enkele jaren op
Breidablik gewerkt, maar was er nu toch wel 1,5 jaar tussenuit geweest. Dit door de geboorte van
mijn dochtertje.
Op Breidablik was er veel veranderd en dus werd Midgard mijn nieuwe
werkplek. Dit viel net samen met het uitvallen van Marjet. We wensen
haar ook via deze weg veel beterschap!
Ook Leen ging in een ander huis werken. Het was een bewogen periode
om te starten, maar ondertussen valt alles in zijn plooi en zijn we een
echt team met geweldige bewoners.
Dorien
Marjet die we helaas een tijdje moeten missen.
Enkele sfeerbeelden van Midgard:

Pieter-Jan, Els en Willy.

Joke en Leen.

Gerry en Pieter-Jan.

Pieter-Jan, Dominique,
Els en Sam.
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Breidablik
Voor dit verslag heb ik nog eens door de agenda van 2014 gebladerd. Man, man, man – dit is een
uitdrukking die Bartho veel gebruikt – dus: man, man, man, wat een boordevol jaar hebben we
achter de rug!
Panta rhei… alles beweegt. Alleen de bewoners blijven een constante. Samen met hen hebben Els en
John als huisouders de rode draad doorheen het jaar vastgehouden.
Laat ik hiermee beginnen: enkele hoogtepunten van het “uitgaansleven” van de Breidablikkers waren
ongetwijfeld:
 de uitstap naar de Beekse Bergen (NL) – een Safaripark – waar ons busje van de giraffen een
gratis wasbeurt kreeg.
 het koffiekoekenfeest dat de gemeente Merksplas ons aanbood. Ja…smullen… dat kunnen
we als de besten!
 de musical 1814 in Hoogstraten – met Napoleon in de hoofdrol was ook een voltreffer.
Binnen de eigen muren volgden de feesten in een wild tempo elkaar op: jaarfeesten, gewone
verjaardagsfeesten en grote verjaardagsfeesten van de ronde getallen. Onze John was bij de
laatsten!
Jammer genoeg ook afscheidsfeestjes van mensen die ons dierbaar waren geworden: stagiaires en
medewerkers.
Van de 4-daagse eind november in Fagne Marron hebben we allemaal erg genoten. “Waarom kan
het niet altijd vakantie zijn?” Vroegen enkelen onder ons zich af.
In ons huis mochten we veel toffe stagiaires verwelkomen die van ons iets wilden leren en wij van
hen.
 Zo hebben we in de zomer allemaal Spaans geleerd van Maité en Alba. Van Ellie leerden we
Engels. Ellie heeft trouwens ook het wandkleed gemaakt dat nu onze living siert.
 De halve wereld kwam naar ons toe! Asmae had dan weer Marokkaanse roots. Zij heeft voor
ons heerlijk gekookt in een tajine.
 Rajid, een Algerijnse mohammedaanse jongen, kwam hier enkele keren mee eten en rolde na
de maaltijd z’n gebedsmatje uit voor het middaggebed.
 En Bartho had meer dan eens de kans om z’n Duits wat bij te schaven, o.a. met de kersverse
euritmisten uit Berlijn.
2014 was het jaar waar Kristof en Jessica Breidablik verlaten hebben en waar Mariëlle, Sangita en
Martine ons kwamen vervoegen.
2014 was een gezegend jaar:
 Paul kreeg een super-zetel (een relax)
 Ils een vriendje
 Marc een baardje
 Chris super-schoenen (orthopedische)
 Stefan kreeg les in klussen van John (er zijn hier altijd veel klussen!)
 Bartho kreeg een “plat-dak-verbod” (goed voor het dak en voor hemzelf)
 Dieter kreeg de zoveelste kip (van Sinterklaas)
 And last but not least: Jokke kreeg weer meer engelen geduld.

Dorpsgemeenschap Widar

-9-

Jaarverslag 2014

In de woonkamer van Breidablik - Paul in zijn nieuwe zetel

Beekse Bergen - Gezellig picknicken

Beekse Bergen – Paul wou even zijn benen strekken en Felix ontdekt het comfort van zijn rolstoel 
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Beekse Bergen – Echte olifanten hebben we ook gezien maar deze was gemakkelijker te benaderen en
te fotograferen (Ils en Stefan)

Frituur – de afsluiter van een geslaagde uitstap (Bartho)
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Idafeld
2014 op Idafeld…
Zoals andere jaren ging het leven op vele vlakken gewoon zijn gangetje. Iedereen overdag stevig aan
het werk en ’s avonds toch nog energie voor activiteiten of gezelschapsspelletjes. We vierden met
veel betrokkenheid de jaarfeesten en zagen door onze ramen aan de eettafel in het prachtige
landschap de seizoenen in elkaar overgaan. Vele dingen hebben zich herhaald, maar ook dit jaar zijn
er veel bijzondere dingen gebeurd.
De bewoners vertellen jullie er graag wat over:
Wim: Ik woonde op 4 november een jaar op Idafeld. Antonio heeft bij ons in de
zomer gewerkt. Dat was leuk. Ook Ludovic heeft even op Idafeld gewoond. Wij
hebben samen muziek gespeeld. We spelen allebei gitaar. Hedwich heeft op
het appartement gewoond. Ninke heeft een kindje gekregen: Emme Elizabeth.
Ook Geert die bij ons werkt kreeg een kindje; Bent. Mijn vader moest op 31
december naar het ziekenhuis. Dat vond ik heel erg. Ik werk terug in de
landbouw en dat vind ik heel leuk. Ik heb zelfs met de tractor mogen rijden. Als
er kalfjes geboren worden dan zorg ik voor ze.
Nico: Hedwich woonde bij ons. Dat was goed. Hedwich woont nu niet meer
hier. Paul’s vader was ziek geworden in december. Toen was Paul er niet zo
vaak. Boer Wim kwam toen helpen bij ons en bleef ook logeren. Nu is Paul’s
vader overleden.

Steven: Mijn nonkel is 9 februari gestorven. In de zomer is Dimitri overleden,
de schoonzoon van Paul. Ik babbelde met hem wel eens over de bakkerij. Ik had
dit jaar een vriendin, maar nu is het uit. Het was in 2014 opening van Iduna, het
huis in Vosselaar. Ninke heeft een kindje gekregen. Toen kwam ze na de
bevalling in november terug werken. Hedwich was teruggekomen uit Indonesië
en is toen bij ons komen wonen. Ik vond dat wel plezant en ik heb geleerd van
Hedwich dat ik alles eerst moet vragen en niet zomaar dingen mag beginnen
doen. Dat is goed dat ik dat geleerd heb. Ze zijn een nieuwe stal aan het
bouwen bij ons op het terrein. Ik heb geholpen met betongieten. Nu is het nog
niet klaar, maar ze werken er aan verder. Ik heb het hele jaar 2014 gespaard
om in 2015 een feest te geven, ik word dan 30. Iedereen is dan welkom!
Cis: Ik vind het spijtig dat Fie is weggegaan. Ze woonde bij ons voordat Hedwich
kwam. Fie is in de zomer weggegaan. Ik vind het spijtig dat Hedwich na de
zomer ook is weggegaan. Mijn papa is om de twee weken bij mij op bezoek
gekomen, dat vond ik leuk. Ninke was zwanger geworden van haar kindje.
Ninke had een hele dikke buik en ik mocht wel eens voelen of het kindje
bewoog. Maar meestal durfde het kindje niet te bewegen. We hebben voetbal
gekeken: WK Rode Duivels. We zijn bij Ninke haar mama gaan kijken en ik heb
ook op kamp voetbal gekeken.
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Elout: Ik heb Stijn in de tuin geholpen. Ik heb ook in de bakkerij gewerkt. De
poes van bij mij thuis is er niet meer, Taxi heette die poes. Op Idafeld geef ik
Quinny de poes altijd eten. Quinny mag ’s nachts niet binnen blijven want hij
gaat met zijn voeten in de planten zitten en dat mag van Paul niet. De papa van
Paul was ziek geworden op het einde van het jaar. Hij is dan begin van dit jaar
gestorven en ik ben mee naar de kerk geweest. Hedwich woonde bij ons. Paul,
Hedwich’s vriend was ook wel eens hier.
Andres:
Er hebben veel kranen en bulldozers gewerkt rondom Idafeld en de boerderij
voor de verkaveling. Ik vond het leuk om naar die machines te kijken die aan het
werken waren. De bestuurders zwaaiden naar ons en toeterden heel hard. Nu is
het klaar en lopen de koeien ook achter ons huis . We kunnen vanuit de keuken
en de eetkamer de koeien zien lopen.
Ze zijn een hele grote stal aan het bouwen. Ik kan mijn ogen er niet vanaf
houden. Er is elke dag wel iets interessant te zien.
Gerry: Ninke is in 2014 mama geworden en Geert is voor de 2de keer papa
geworden. Dimitri, de schoonzoon van Paul is overleden, het is voor Paul een
moeilijk jaar geweest. Fie ging verhuizen en toen kwam Hedwich bij ons wonen.
In 2014 was het WK voetbal en het was heel leuk omdat de Belgen mochten
meedoen! Ik ben in de zomer op kamp geweest en in de winter was ik op
wintervakantie. De laatste weken van 2014 had ik een spannende tijd want ik
zou begin januari 2015 naar MG verhuizen!
Wouter:
Mijn grootmoeder is gestorven in januari 2014. De moeder van mijn vader. Ik
woon al 16 jaar op Idafeld en ik slaap nog altijd in dezelfde kamer als in het
begin. Ik ben hier heel graag. Ik ben blij dat ik op Widar ben. Fie en daarna
Hedwich hebben op het appartement gewoond. Ik vond het wel jammer dat
Hedwich is weggegaan. Denise is een tijd bij ons geweest toen Ninke thuis was
na de bevalling. Ze hebben in 2014 onze veranda vervangen, dat heeft lang
geduurd. Tot het gemaakt was moesten we altijd langs achteren binnengaan.
Bie, de moeder van Cis, is bij ons een klankreis komen doen. Ze maakte
ontspannende muziek met klankschalen en andere instrumenten. Ik vond dat
wel rustgevend.
Verder… hebben we op Idafeld hulp gekregen van vele stagiaires en vakantiewerkers o. a. Raquell,
Jasper, Ludovic, Pieter, Antonio, Hiske en Elise. Onze bewoners genieten telkens weer van de
ontmoeting met nieuwe mensen…en niemand ontkomt eraan mee een gezelschapsspelletjes te
spelen…
De medewerkers (Geert, Hannelore, Diane, Ninke en Paul) en bewoners (Andres, Cis, Nico, Wim,
Steven, Wouter, Gerry en Elout) van Idafeld zijn benieuwd wat 2015 ons brengt!
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Landvidi
Een winterse woensdagavond, buiten vrieskou met af en toe een sneeuwbui. Gezellig want iedereen
is thuis. Tja, dat zou niet mogen, het is immers Kelly (lees jaarverslag 2012) haar dansavondje. Ze
kwam na het werk in de bakkerij thuis met een gekneusde middelvinger aan de linkerhand. Aie, dat
doet pijn, de zevenkoppige mannelijke belangstelling maakte het juist nog pijnlijker. Een dikke laag
arnicazalf doet wonderen, dat heeft iedereen hier al ondervonden. Niet alleen de arnicazalf doet
wonderen, ook de saliethee bij keelpijn, de rathaniabalsem voor het tandvlees, de bronchiaalzalf
voor bronchitis, maar daar gaat het nu niet om.
Het is woensdagavond op Landvidi en iedereen is thuis. De pedicure is hier ook: niet voor de koffie,
maar voor de voeten en daar groepen we met z’n allen omheen. Om beurten in het badje op stand
“massage en bubbels”. Wat een deugd dat kan doen, je eens goed te laten verzorgen.
Het is Leo zijn beurt, Paul in de wachtrij. We zijn allemaal zo blij dat
Leo elektrisch rookt en geen toebak meer gebruikt, hij is nu veel
meer bij ons in de groep. Stefaan wacht om de pijnlijke grote teen
van de linkervoet te laten verzorgen, een ziekenboeg kun je het bijna
noemen: Bernard (nieuwe inwoner op Landvidi, weinig opvallend
persoon, zie foto) heeft namelijk iets aan zijn oog: het is op Kelly
gevallen!
Boer Hans, (lees verslag landbouw) die op dezelfde dag bij ons kwam
als Bernard en op het Landvidi-appartement woont, steekt juist zijn
hoofd om de deur: hij gaat een toertje lopen (tussen haakjes: met de
stagiaire). Hm, niet hard genoeg gewerkt vandaag? Toch wel, met
drie kleine kalfjes weet je wel wat doen en is er voldoende
gespreksstof aan tafel.
Staf ruikt lekker, juist uit bad en dan zomer en winter zijn kamerjas aan. Gezellig hoor als iedereen
thuis is.
Maria gaat nu “Kellykoffie” maken, dat kennen jullie niet hè: vruchtenkoffie met warme melk en
omdat Kelly dat zo lekker vindt, drinken wij het allemaal graag. De buren komen op bezoek, Wim en
Elout; niet vanwege de warme melk, maar om Kelly hun belangstelling te tonen. Ondertussen
hebben we heel Idafeld gehad: gaat het wel echt om die zere vinger?
Joeri tekent onverstoorbaar voort. Vanavond heeft hij eens een grote canvas genomen. Wat ga je
tekenen Joeri? “Mooie kleren voor Paul”. Een kado voor Paul Craninckx (70 jaar; het was een
fantastisch feest Paul !) wordt het: mensen in mooie kleren. Joeri tekent het liefst mensen; zij lijken
één grote familie. Joeri wil ook in het jaarverslag schrijven, namelijk over zijn pépé die onlangs
overleden is. Dit is zijn stukje:
“Jaarverslag over pépé”
Ik heb veel liefde gehad van pépé. Ik heb hem heel
graag en denk veel aan hem. Het was een man
met een goed hart die veel deed voor de familie.
Hij gaf mij steeds goede raad en vertelde over zijn
jeugd.
Joeri
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“Kom, kom Dieke”, probeert Stefaan. De poes van Maria (zie jaarverslag 2013) is inmiddels aan
iedere bewoner gewend en wordt nu door hem vertroeteld. Dan bij de een, dan bij de ander op
schoot, ieder met zijn eigen manier van aaien, vertroetelen.
“Prinsessenthee voor de pedicure”.” Ilse (van de pedicure), hoe lang kom jij nu op Widar? “Ik dacht
dat deze winter de 5e winter was”. “Dat is juust”, zegt Paul. “Mijn eerste winter”: den Bernard (lees
hierboven en zie foto) mengt zich in het gesprek. “Ik ben sinds gisteren een half jaar op Landvidi,
samen met Hans” “Dat is toevallig Bernard”.
“In welke huizen ben je al geweest Ilse?” ”Ik kom normaal in alle huizen behalve Idafeld, want die
hebben hun eigen pedicure. Ik heb dit overgenomen van mijn buurvrouw”. We zijn blij met je Ilse, en
met je gezellige babbel.
Bernard, hoe voel jij je na dat half jaar? “Goed zeker!” “Er
moet meer in de zin”, zegt Paul. Hij kan het weten want hij
maakt het Widarblaadje samen met Veerle en nog enkele
bewoners.
Bernard: “In het begin was het even wennen, omdat ik van
iedereen een beetje bang was. Het werktempo leren kostte
mij veel, in het begin was ik heel moe. Ik ben ook veel
afgevallen, omdat ik van school kom en daar altijd in de
schoolbanken zat, maar ook omdat het eten zo gezond is.
Het eten was erg wennen, maar nu begin ik het lekker te
vinden, vooral als de stagiaire kookt. Van donderdag houd ik
het meest, want dat is pastadag. Griesmeelpap vind ik lekker
als Maria dat maakt” (al lang geleden, Maria!). “Waar loop je
altijd tegen aan, Bernard?” “Ik laat me verrassen met al die jaarfeesten, zoals deze week de
pannenkoeken eten. Nu heb ik al een paar feesten meegemaakt; dan is het me opgevallen dat Widar
één grote familie is”. “en zo is het ook” zegt Paul.
We hebben Mike (lees jaarverslag 2013) nog niet vernoemd, wat is hij aan
het doen? Aan het tekenen, iets over het circus. Hij vond het onlangs
geweldig om met tekenschool naar de tentoonstelling van Panamarenko
te gaan. Weet je, in mei gaat hij mee naar de Internationale
Bewonersconferentie in de Bozar in Brussel! Mike is hier goed
aangekomen vinden wij allemaal; maar zelf zou hij graag dichter bij zijn
vader wonen; logisch!
Op de vraag of Bernard al vrienden heeft gemaakt kan hij nu niet
antwoorden, 7 Landvidiërs (inwoners van Landvidi) ijveren om de
voorkeur. Jullie wisten het nu al: die voorkeur gaat uit naar ons vrouwtje
Kelly. Van Stefaan moet ik even vertellen dat hij ook een vriendin heeft, op
Ekkehart woont Doenja.
Landvidi zou niet kunnen draaien zonder onze trouwe medewerksters, daar is iedereen het over
eens. Wat een tof team!
Katrien Verpoucke hoor ik vernoemen, zij scheert elke donderdagavond baarden met het mesje (en
soms de hoofden met de trimmer), zodat ze vrijdagochtend niet teveel meer moet doen. Elke
medewerkster kookt hier en doet de plas en de was.
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Dorien Lemmens maakt onze broeken en truien; zij volgt een naaicursus en neemt soms haar
naaimachine mee.
Katrien Engelen maakt hoorbaar de sfeer in huis, en elke maandag poetst ze de keuken zo netjes.
Het is tijd om af te sluiten, het was een gezellige avond.” Dag Ilse, tot over 6 weken”.
Ilse: “Hoe lang ben jij dan op Widar Maria?” Nu wordt het te druk met de inmenging juist als ik tot 4
heb geteld. “Maria (lees na in de jaarverslagen) is altijd bezorgd om ons”, vang ik nog op en dan is het
toch wel echt gedaan!
Maria

Onderaan v.l.n.r.: Stefaan, Bernard, Kelly, Maria, Paul, Katrien Engelen en Leo
Bovenaan v.l.n.r.: Katrien Verpoucke, Dorien Lemmens, Joeri, Staf en Mike
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EKKEHART
Eind januari 2014. Het is koud en guur buiten. Ik heb de kachel aangemaakt en lekkere chocomelk
gemaakt. Het is nog geen vasten, dus doe ik er een lekker koekje bij.
We gaan met z’n allen gezellig rond de tafel zitten, we gaan samen eens nadenken wat er vorig jaar
allemaal gebeurd is. Was er iets speciaals? Allemaal starende gezichten en gefronste voorhoofden.
Wat herinner je je nog van vorig jaar? Hetzelfde beeld : schouder ophalen en kijken naar het plafond
alsof het daar geschreven staat. Is dit nu de verkeerde moment, vraag ik me af. Of was er niets
bijzonders in 2014?
Ik geef niet op en vraag nogmaals of ze iets leuks vonden? Ik geef als voorbeeld de opendeurdag hier
in Wortel. En meteen barst het gekakel los: wie er allemaal van de familie was, dat het mooi weer
was, hoeveel pannenkoeken en spek ze gegeten hebben. Net als die dag, voelde ik weer die vreugde
en de positieve energie om die ene dag. Ik zou dan ook iedereen willen bedanken: de vele helpers en
de bezoekers. En natuurlijk ook alle bewoners en medewerkers die voor, tijdens en na de
opendeurdag hun uiterste best hebben gedaan.
We zijn op dreef: iemand begint over de uitstap waar we stroop gemaakt hebben. Hoe heette die
plek ook weer? De naam zijn we vergeten, maar we weten nog dat het lang rijden was. Google helpt
ons : het domein heette Eynderhoof.
Eynderhoof wordt bevolkt door 375 vrijwilligers die ambacht en gebruik in stand houden en ze met
heel veel plezier voor al de gasten demonstreren. Dat klinkt theoretisch, maar het is echt wel een
actief bedrijfje. Natuurlijk werd die fijne dag afgesloten met een frietje.
Er is niemand die zich nog het ergste herinnert: de inbraken. Begin januari én Hemelvaartsdag zijn er
hier dieven binnen geweest die laptoppen, geld en fietsen gestolen hebben. Dit bezorgt me nog
slapeloze nachten! Ik heb geen schietvergunning, maar ik heb intussen wel ander gerief om
ongewenste bezoekers te benaderen. Wees dus voorzichtig als je binnenkomt!
Vorig jaar was een bijzonder jaar voor enkele jarigen:
 Het begon in april met Fons die 70 werd. Hij trakteerde met ijs in den Bayerd.
 Een maand later werd Guy Borghs 60 . Hij werd tijdens de koffiepauze in de bloemetjes
gezet.
 In juni kreeg Dirk bezoek van Abraham. Hij had iedereen uitgenodigd voor een hapje en een
drankje in Den Bayerd. Hij kreeg heel, heel veel biermandjes cadeau.
 In november werd Lindsay 30. Zij wilde een intiem fuifje in onze woonkamer: een paar
vrienden, wat lekkers om te eten en te drinken. Haar grote wens was om nog eens een dagje
naar de Efteling te gaan. Daar hebben we dus voor gezorgd!
 In december werd Nico 40. Zonder dat hij het wist, had ik heel wat vrienden uitgenodigd om
in Den Bayerd koffie te komen drinken. Er waren ook allerlei lekkere taarten. Nico was heel
verrast! Met het geld dat hij kreeg, is hij met Stef een dagje naar Brussel gegaan. Ze hebben
o.a. het automuseum bezocht.
Nu is er geen stoppen meer aan. Iedereen praat door elkaar en het kost me moeite om alles te
noteren ; ik ben vorig jaar verjaard, we zijn met de bus weg gereden, er was een kamp van de school
uit Breda, er waren ook stagiaires, de poes is gestorven, een kalfje is geboren, ik ben met mijn
moeder ne kebab gaan eten, ik heb cavia’s gekregen, ik ben op kamp geweest, ik ben naar Zweden
gevlogen met Joke,…
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Ja, ja uiteindelijk is er heel wat gebeurd in zo’n jaar. Uiteindelijk gebeurt er elke dag wel een wonder.
Alleen…ik zie dat niet altijd. Onze bewoners wel. Wat voor mij soms onbenullig lijkt, kan voor hen
een feestelijk gebeuren zijn. En dat wil ik graag van hen leren.
Want als je vandaag leeft, heb je morgen een fijne herinnering!
Erna
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Den Bayerd
Ook dit jaar zijn er weer heel wat activiteiten geweest in Den Bayerd: van babyborrels tot huwelijken,
verjaardagen, etc…
Zoals al enkele jaren, verwelkomden we de hondenclub, de menners op 1 mei, de oldtimers,….Er was
ook weer de rommelmarkt op 2e pinksterdag en wegens het goede weer was het heel druk. Er waren
twee muzikanten die voor de goede sfeer zorgden: Tsjoes en haar lerares met een trekzak en fluit…

De windhondenvereniging bij hun jaarlijkse samenkomst in Den Bayerd.

Nico, Daisy en Glenn, zijn de vaste helpers geweest van Ellen en Stef. Soms komen ook bewoners uit
Merksplas helpen vooral Mike en Gerry zijn dan aanspreekpunten.
In 2014 is de school van Lier begonnen met de gevel te verven. Het is nog niet helemaal klaar.
Hopelijk zal dat nog dit schooljaar gebeuren.

De jongeren waren in ieder geval enthousiast. Soms overnachtten ze in den Bayerd. Slapen in een
café, menig jongere droomt ervan. Voor deze mensen was het echt slapen naast het bier! Of nee,
wakker liggen naast het bier en bedenken hoe je er eentje kon pakken!
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YGDALIR
Guy en zijn equipe hebben nog de dakspanten erop gelegd.
De dakpannen leggen is helaas niet gelukt! Daarom ligt er nu een plastic over. Nog even en de
bedrijvigheid zal hier weer starten!
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HOUTBEWERKING
Beste allemaal,
Ik ben Jan en ik heb Widar leren kennen door een pintje te gaan drinken in den Bayerd op een
zondagmiddag. Hilde, mijn vrouw, en ik hadden een mooie wandeling gemaakt doorheen de bossen
en we passeerden ook langs het kleine kerkhofje van de kolonie. Om stil van te worden.
In den Bayerd hingen er foto’s aan de muur van activiteiten in een houtatelier. Ik hoorde daar dat er
reeds verschillende jaren geen houtactiviteiten meer waren met de bewoners. En vermits hout een
soort passie is van mij, dacht ik waarom niet.
Ik heb contact opgenomen met Dirk en na wat mailverkeer en een bezoekje aan de werkplaats was
het zo ver.
Samen met Frans, zijn we nu bezig aan ons tweede jaar houtatelier: ‘s maandags om de veertien
dagen. Ik doe het heel graag en het is voor mij zelfs een soort training in onthaasting. Ik moet elke
keer wel wat rijden, van Merksem naar Wortel en terug, maar het is de moeite waard.
Wat mij altijd treft is de huiselijkheid in Widar en de contente mensen die ik daar zie. Plezant!
Jan De Meulder

Lindsay klopt de laatste nagels
in de bloembakken.

De hangtafels worden gekeurd en goedgekeurd
in Den Bayerd. Spijtig dat de bar dicht was!

V.l.n.r.: Jan, Fons en Lindsay

V.l.n.r.: Jan, Lindsay, Fons en Frans

Op maandagmiddag om de 14 dagen komen Jan en Frans naar de schrijnwerkerij om samen met
enkele bewoners van Ekkehart aan houtbewerking te doen. De laatste maanden hebben we met
Fons, Nico en Lindsay gewerkt aan hangtafeltjes en enkele verplaatsbare bloembakken voor Den
Bayerd. Dat is gemaakt in steigerhout en met een lichte beits afgewerkt. De bloembakken zijn
natuurlijk waterdicht gemaakt met speciale folie en lijm (dat van dat waterdicht dat hopen we toch!).
Lindsay en Nico zijn al specialisten in boren en schilderen geworden, Fons houdt vooral de kachel in
de gaten en voelt ook direct of een stoel of bank goed zit. 'Dat zit goed!', zegt hij dan.
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Wil je het resultaat van ons werk zien? Ga dan maar eens iets drinken in Den Bayerd. Naar het schijnt
zijn er al mensen die de hangtafels zo mooi vinden dat ze er zelf ook wel zouden willen bestellen!
Voorop hun terras of zo?
Frans Van den Bergh

Na lang wachten konden de medewerksters van kantoor ook buiten pauzeren op deze bank.

Nico en Lindsay met de disteltangen!
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DE WERKGEBIEDEN
Melkverwerking
Ook dit jaar was er weer heel wat beweging in de melkverwerking. Niet enkel bij de medewerkers of
bewoners maar ook in de productie. Laten we eens kijken hoe 2014 begonnen is …
Samen met onze eeuwig stabiele werkkracht Wouter en daarnaast Kelly zijn we begonnen aan dit
jaar. Heerlijke zuivelproducten gingen vlot de deur uit.
Rond de maand april kwam de eerste beweging: binnen ons gekende assortiment zuivel hebben we
afscheid genomen van onze aardbeiyoghurt.
De volgende 2 maanden kwam er een grote beweging: door omstandigheden hadden we deze
periode geen boeren meer. Dus hadden we een groot probleem voor het melken. Widar heeft dan
een drastische beslissing genomen om de koeien, bijna volledig, droog te zetten. Net genoeg voor de
rauwe melk voor al onze woonhuizen en bakkerij. Met dank aan Sven en de Fam. Huybrechts om ons
deze periode uit de nood te helpen. Dus deze periode geen kaas meer, geen platte kaas of yoghurt.
Ook de melkverwerking stond deze periode droog.

Ook na de zomerperiode bleef het maar bewegen: begin september hadden we
terug 2 boeren en kon er terug goed gemolken worden, naar grote vreugde van
Wouter. Wouter heeft na deze zomerperiode versterking gekregen van de
nieuwste bewoner van Widar: Mike. Maar we hebben wel afscheid genomen
van onze ooh zo vrolijke Kelly.

Woordje van Mike:
Ik vind het leuk om met de kazen bezig te zijn. Om ze goed te verzorgen
zodat we mooie kazen krijgen. Dan doe ik de kazen poetsen en de
coating aanbrengen.
Ik hoop in de toekomst zelf eens mee de platte kaas te maken of
yoghurt of als er genoeg melk is de kaas.
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Toch bleef de hoeveelheid melk gering, dit is nog het gevolg van het droog zetten van de koeien. Wat
wil dit zeggen voor de melkverwerking? Dat we de laatste helft van het jaar wel terug platte kaas en
yoghurt zijn kunnen gaan produceren, maar heel sporadisch eens een keertje kaas.
In september zijn onze bouwmannen ook begonnen aan de bouw van een nieuwe stal waar ook de
nieuwe melkverwerking aan gebouwd zal worden. Mike en Wouter staan nu al te popelen om naar
daar te verhuizen. Toch jongens…het is nog niet zo ver hoor 
Wel hoop ik u in de volgende jaarverslagen hiervan verder op de hoogte te houden.
In oktober bevond zich een laatste beweging binnen de melkverwerking plaats en dat was dat ikzelf
voor de 2de keer vader ben geworden. Ook hier wil ik Katrien nog even bedanken om die periode dat
ik thuis was de melkverwerking draaiende te houden.

Tot volgend jaar!
Bart Verhelst

Dorpsgemeenschap Widar

- 24 -

Jaarverslag 2014

Winkel & verwerking
Eten met het grootste genoegen – dat wil zeggen genoegen dat niet van onwetendheid afhankelijk is
– is misschien wel de sterkste bekrachtiging van onze band met de wereld. In dit genoegen ervaren en
bezingen wij onze afhankelijkheid en onze dankbaarheid, want we leven van een mysterie, van
schepsels die we niet maakten en krachten die we niet begrijpen.
Wendell Berry, What Are People For?
‘Het is weer leuk om hier te werken’ zegt Nancy als ze binnenkomt.
Misschien kan je onze werkplaats een beetje vergelijken met een bijenkorf. Veel actie om tot een
gezamenlijk doel te komen: dienstbaar zijn voor de klanten.
Medewerkers van andere huizen zeggen wel eens: wat is het hier rustig. Maar we moeten veel
voorbereidend werk doen zoals bestellingen, papierwerk, klein onderhoud.
Bij het begin van de dag weet je niet wat de dag zal brengen. Wel in grote lijnen, omdat we een
takenlijst hebben voor onze bewoners. Ook de medewerkers hier hebben hun vaste
verantwoordelijkheden.
We blijven afhankelijk van de seizoenen, wat de tuin kan
oogsten en aan de verwerking kan verkopen.
We blijven afhankelijk van de klanten die naar ons winkeltje
komen (en bereid zijn om daar soms een grote afstand voor
af te leggen) om vers brood, koekjes, melk, yoghurt, kaas,
sap, weverijproducten en veel meer te kopen!
We blijven afhankelijk van de andere werkgebieden en wat zij
ons kunnen leveren.
We blijven ook afhankelijk van de hele gemeenschap opdat zij
bij ons blijven boodschappen doen!
Het afgelopen jaar hadden we hulp van Monique, vrijwilligster. Op haar konden we rekenen.
Monique en Els konden heel goed samenwerken. Er bloeide vriendschap. Spijtig genoeg kan Monique
nu niet meer komen. Ook verscheidene stagiaires hebben hier samengewerkt met de bewoners om
ervaring op te doen. In de zomer waren er gelukkig vakantiehelpers , want dan net is de oogst het
grootst. Twee maal per jaar krijgen we ook een groepje middelbare scholieren over de vloer om hun
te laten proeven wat “sociaal” werk is.
Fair Trade dragen we in ons hart. Daarom werken we mee om Merksplas tot Fairtrade
dorp te laten zijn. Daarvoor moeten we minstens 2 producten met een Fairtradelabel in
de winkel hebben staan! Ook koopt de gemeente Merksplas soms bij ons hun
producten voor een receptie.
Opvallend zijn de vragen die we krijgen van mensen die zelf een initiatief willen beginnen en
geïnteresseerd zijn in afname van onze producten.
Het belangrijkste hier in het hele verhaal is de plaats van de bewoners: vraag en aanbod.
‘Werken’ zegt Els met aandrang!
Een trotse Gerry die perfect 1 kilo suiker neemt zonder af te wegen voor de broodpudding die we
maken. Het recycleren van brood om hier iets lekkers van te maken voor in de pauze. Een hele cirkel
rond.
Ilse
Dorpsgemeenschap Widar
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Ik ben Kim Van Rooy en ik werk sinds 2001 in de winkel en verwerking.
In 2014 heeft de winkel een mooie verandering ondergaan. In de paasvakantie zijn we aan de slag
gegaan. De winkel werd gedurende een week gesloten voor de klanten.
De muren werden geschilderd en het broodrek kreeg een nieuwe plaats. Samen met klusjesman Bart
hebben we deze werken voltooid. We gaven het broodrek een nieuwe plek, omdat we vonden dat
dit moest opvallen. De meeste klanten komen in de eerste plaats voor het brood.

We hebben ook de rekken bij elkaar gezet, de koelkast en de vriezer kregen ook een andere plek.
We hopen op deze manier dat onze producten nog beter in de kijk staan. Het brood, eigen vlees en
de zuivel zal meer opvallen in onze winkel.
Via deze weg wil ik dan ook onze eigen producten extra in de kijker zetten:
 Alle dagen vanaf 14u vers brood. Ook op bestelling!
 Op vrijdag hebben we lekkere sandwiches en rozijnenbollen
 Ook op vrijdag hebben we kleine vlaaikes (appel, bosbes en
frangipane)
 We hebben een lekker assortiment koekjes (knabbelstok,
fleurkes, sprits, spelt…)
 Vlees van eigen dieren, vacuüm verpakt en ingevroren
 Zuivel waaronder melk, yoghurt en platte kaas
 Eigen handdoeken, sjaals, lopers, handtassen, hoedjes,
toilettasjes, gsm zakjes,…
 Zelfgemaakte seizoenstafel poppetjes, bloemenkindjes,…
 Zelfgemaakte kaarsen van bijenwas
 ….
We vinden kwaliteit dan ook zeer belangrijk. Het brood is van biologisch-dynamische kwaliteit. We
streven dit ook na voor onze andere producten in de winkel. Deze visie is voor ons belangrijk.

We ontvangen u graag in onze winkel ! !
Kim

V.l.n.r.: Medewerkster Kim, Nancy, Wouter, Stefaan, Els, Flor en Willy
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De verwerking valt vanzelfsprekend nauw samen met de
seizoenen en de oogst van de tuin. We overleggen aan het
begin van elke week wat er die week naar de verwerking
komt. Elk jaar is anders; dit jaar hadden we een grote oogst
aan appels en aardbeien, frambozen en rode bessen. Zo komt
het dat we een grote voorraad appelmoes en drie
gezustersconfituur hebben. Dat laatste tot groot plezier van
de bewoners, want drie gezustersconfituur is een favoriet van
velen. Een deel van de appels verwerken we tot puur sap en
wordt onmiddellijk genuttigd. Een deel sap pasteuriseren we,
maar de ervaring leert ons dat we dat toch best niet langer
bewaren dan drie maanden.
Bij goed weer installeren we ons buiten met snijplankjes, de
hakselaar en de pers. Alle bewoners dragen dan hun steentje
bij: Bart wast de appels, Nancy, Els en Stefan snijden die graag
in stukken, Willy hakselt dan weer graag en Wouter leeft zich
uit met het persen.
Het verwerkingsseizoen gaat van start ergens in april, wanneer
we met de hele gemeenschap ’s morgens heel vroeg
berkenblaadjes gaan plukken. Daar maken we dan
berkendiksap van. Een perfecte voorjaarskuur, maar ook
lekker later op het jaar. Op het einde van het seizoen
verwerken we nog appels, peren, mispels, pompoenen, rode
biet; kortom alles wat de tuin ons biedt. We experimenteren
wel eens: zo maakten we dit jaar brandnetelpesto, rode
bieten- en pompoenchutney, walnotennotensmeersels,
paardenbloemendiksap, mierikswortelpaté, etc…

Omdat we plots geen goudsbloemen en andere theekruiden meer
konden bestellen in bulk (voor onze theemengeling), hebben we
zelf goudsbloemen gezaaid, geoogst en gedroogd. In de zomer
konden we op die manier om de twee dagen goudsbloemen
plukken. Een meditatief werkje. Vooral Elout deed dat heel graag,
maar ook Gerry en Stefan.
Tegelijkertijd zijn we ook andere kruiden beginnen plukken en
drogen (brandnetel, heemst, kamille, duizendblad, salie,
bonenkruid, citroenmelisse enzovoort). Op die manier hebben we
tot februari 2015 de huizen kunnen voorzien van eigen
theemengelingen. In 2015 hopen we dat verder te zetten en nog
een stukje meer zelfvoorzienend te zijn op dat vlak.
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Wanneer het oogstseizoen ten einde loopt, zijn er allerlei andere
werkjes: we snijden meer vlees voor de huizen, maken wat meer
bonensmeerseltjes, Wouter bakt wafeltjes, we controleren de
voorraadkamer (Gaan we toekomen met confituur en diksap? Niets
aan het beschimmelen?), Sinterklaas en Kerst nemen ons een hele
tijd in beslag, we verwerken het laatste kleinfruit uit de diepvries,
we cateren voor de opleiding biologisch-dynamische landbouw, er
is de Kerstbeurs in de Steinerschool etc.
Aan het einde van de winter controleren we onze voorraad potjes
en dekseltjes, rietsuiker en marmello. En dan kan de cyclus weer
opnieuw beginnen!
Diny

Onze Widar-winkel is voor u geopend van:
maandag van 14u – 17u30
maandagvoormiddag GESLOTEN!
dinsdag t.e.m. vrijdag:
van 9u – 12u en
van 14u – 17u30
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Tuin
2014 was weer een jaar met veel verandering en vele ontmoetingen.
Het uitzicht van de tuin op terrein Skirne
had al een metamorfose ondergaan in
2013 met de bouw van een
houtzaagplaats, nieuwe compostbakken
en de start van de bouw van een nieuw
kippenhok.
In 2014 zijn er twee serres verplaatst en
dit voorjaar volgt nog de verhuis van de
derde serre. Zo krijgen we een wissel in
ons teeltplan en krijgen de gewassen in
de serre, waar toch intensief groenten
geteeld worden, een nieuwe bodem.
In de glazen serre begonnen de houten tafels,
waar onze bakken met zaailingen op worden
gezet, het te begeven. Deze zijn vervangen
door ijzeren tafels die klusjesman Bart
vakkundig voor ons heeft gemaakt.
Nog een nieuwe investering was de aankoop
van een minitractor, een Kubota, met ploeg,
frees en weidebloter. Hierdoor wordt het
bewerken van de grond een stuk gemakkelijker.
Spijtig is wel dat het nostalgische beeld in het
voorjaar van paard en ploeg nu verdwenen is.

Nieuw is dat er mensen met een hulpvraag van buiten Widar bij ons komen helpen. (PAB Persoonlijk
Assistentie Budget).
Zo komen Joris, Cederic en Jarik elke woensdag en vrijdag voormiddag bij ons in de tuin werken. Ze
worden begeleid door Kristof. Onze bewoners vinden dat heel fijn. Ze zijn een goede hulp in ons soms
toch wel drukke tuinwerk.
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In september kwamen er veel mensen kennis maken met Widar.
De eerste week kwam de klas van de Michaëlschool van Breda. Zij kwamen een weekje tuinervaring
op doen. Ze sliepen op het terrein in tenten. Dit bracht extra leven op Widar.
Later kwam een klas van 'De Wilg', een beroepsafdeling van de Steinerschool in Antwerpen, ons
kippenhok verder bouwen. Ze zijn al aardig opgeschoten en komen dit jaar in mei weer terug.
In december zijn wij met onze bewoners in de Michaëlschool van Turnhout gaan helpen puin ruimen.
Zij willen een nieuwe locatie bouwen voor kinderopvang.
Verder zijn er weer vele stagiaires en vakantiewerkers geweest.
Ook zijn er een aantal Wwoof-ers geweest. Wwoof staat voor World Wide Opportunities on Organic
Farms. Deze mensen komen (vanuit de hele wereld) vrijwilligerswerk doen voor een korte of langere
periode op een biologische boerderij.
Je ziet; er is veel samenwerking met de buitenwereld.
Voor onze collega Paul was het geen gemakkelijk jaar.
In juni nam hij vrij om het gezin van zijn dochter, Sigrid, te ondersteunen. Bij
schoonzoon Dimitri werd kanker vastgesteld. Hij is in augustus overleden.
In december nam hij palliatief verlof omdat zijn vader ernstig ziek was. Hij is in januari
overleden.
Wij wensen Paul, de familie en vrienden enorm veel sterkte met dit verlies.
Over onze oogst mogen we niet klagen. Tomaten, boontjes en aardbeien waren er wat minder.
Voor de rest doen we ons best om zolang mogelijk met onze eigen groenten de winter door te
komen.
Bernard, een nieuwe bewoner, is in augustus op Widar komen wonen en werkt elke namiddagen in
de tuin.
Bernard, hoe was jou eerste ervaring om in de tuin te werken?
De eerste keer was ik heel zenuwachtig. Met wie ging ik te maken krijgen? Het was aanpassen. Ik
kwam van school, en dan beginnen werken, en de bewoners. Wat testen hoe ver je kan gaan.
In het begin was ik wat angstig door de nieuwe omgeving, nieuwe mensen, je wist niets staan en je
kent niets.
Uiteindelijk bouw je wel een goede band op met de medewerkers en bewoners. Ik heb er al veel van
geleerd.
De weg van het huis naar de tuin was ook heel spannend in het begin.
Het eerste werk dat ik in de tuin deed, was aardbeien planten. Ik vond dat heel grappig. Ik werd er
wel zenuwachtig van. Doe ik het wel goed?
Wieden vind ik niet zo leuk. Stijn heeft uitgelegd waarom dat moet en nu vind ik het wel heel leuk. In
september kreeg ik vaste taakjes. Dat was leuk. Zo wist ik dat ze me hierin vertrouwden, dat het in
orde zou komen.
De eerste weken was ik heel zenuwachtig voor de medewerkers. Nu totaal niet meer.
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Hier nog meer ervaringen van onze bewoners die in de tuin werken:
Gerry:
We hebben een natte zomer gehad en
er waren weinig aardbeien.
Ik ben in september in de tuin beginnen werken.
Ik vind het spijtig dat Tim gestopt is.
(Tim heeft ons bijgestaan tijdens de afwezigheid van Paul.)
Ik vind het leuk om met stagiaires te werken.
Pieter-Jan: Ik heb geholpen met hout stapelen en takken rapen.

Nico VdB:
Wieden vind ik niet zo leuk.
Ik ben verantwoordelijk om het groentenafval van
de verwerking en de tuin naar de compost te brengen.
Leo:
Mijn lievelingswerk in de winter is hout klieven.
Wieden doe ik ook graag.
Bessen plukken vind ik niet zo leuk.
Joeri:
De herfst en winter is snel voorbij gegaan.
We hebben de koude overleefd.
Ik vind het spijtig dat Tim weg is.
Bartho: Ik ben nu bezig met hout klieven.
Dieter: Ik werk nu ook in het hout. Ik doe hout zagen.
Hilde: Wieden doe ik graag, aanmaakhoutjes maken
en takjes rapen.
Yvon:
Alle serres alleen wieden met een speciale emmer die uit de bakkerij komt.
Zaai-plantjes in de perspotjes dunnen.
Meer vuurke stook.
Oogsten doe ik niet zo graag. Dat vind ik moeilijk. Bessen plukken ook.

Elout: Ik help graag met de serres afbreken.
Isabella: Ik raap graag paaseitjes in de tuin.
Takken rapen, noten rapen en wieden vind ik ook leuk.
Hopelijk wordt 2015 een goed jaar waar dat we weer veel van elkaar kunnen leren.
Groetjes van de tuinploeg.
Marina Aerts
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Landbouw

Michel: Ik werk al heel lang op de boerderij. Mijn vaste taken op de boerderij zijn de varkenshokjes
proper maken en weer opnieuw opstrooien zodat de varkens een proper hok hebben om in te
wonen. Ook maak ik graag aanmaakhoutjes die de huizen later kunnen gebruiken om de kachel of
kookvuur aan te maken. Hooi binnenhalen doe ik ook graag op de boerderij om dan het hooi daarna
op te stapelen. Ik werk graag met de boeren Hans en Wim op de boerderij. Ik kijk al terug uit naar de
zomer omdat het dan langer licht is en een beetje warmer want in de winter heb ik toch een beetje
last van de donkere dagen en de koude. Alles gaat nu goed op de boerderij en ik hoop dat het nog
lang mag blijven duren.
Steven: Ik heb vroeger 6,5 jaar op de boerderij gewerkt en heb een tijdje in
de tuin gewerkt, maar ben dit jaar in september toch teruggekomen. Mijn
grootvader was vroeger ook een landbouwer en daarom heb ik ook wat
voeling met het boerenleven. Het liefste wat ik doe op de boerderij is hout
klieven, met de kalfjes wandelen en de varkens proberen tam te maken. Ik
heb ook alle namen zelf verzonnen van de nieuwe varkentjes die we pas zijn
gaan halen. Ik kijk erg uit om in de nieuwe stal te werken en denk dat de
koeien het ook leuk zullen vinden om in de nieuwe stal los rond te kunnen
lopen. Er is veel veranderd op de boerderij: Hans is bij ons op de boerderij
komen werken in plaats van Fie en Wim die normaal ook zou weggaan, is
uiteindelijk dan toch gebleven. In het begin was het wel raar om weer op de
boerderij te werken, maar ik doe het heel erg graag en hoop nog een tijdje
te mogen blijven.
Staf: Ik heb al heel veel in de bosbouw gestaan waar ik ook al hout gekliefd
heb wat ik heel graag doe. Ik geef de koeien ook heel graag eten en de
varkens en ook de kalfjes melk geven doe ik heel graag. Soms gebeurt het
wel eens dat ik enkele varkens of kalfjes laat ontsnappen, maar dan zetten
we ze snel weer in hun hokje. Ik ga ook heel graag met de kalfjes wandelen
en de kalfjes doen dat ook heel graag. Ik zou op de boerderij graag een ezel
hebben en een paard en geitjes en schapen waar ik dan voor zou willen
zorgen. Ik kijk uit wanneer de nieuwe stal klaar is zodat de koeien dan in hun
nieuwe huisje kunnen waar ze allemaal los kunnen lopen en meer plaats
hebben.
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Wim Cl: Ik werk heel graag op de boerderij en rijd heel graag mee met de
tractor. Mijn lievelingstractor is Deutz. Met de tractor gaan we dan hout
halen in het bos met de kar die we van mijn vader hebben gekregen. Hout
klieven doe ik ook heel graag en dat hout kunnen we dan op de kipkar
stapelen en naar de tuin of de boerderij brengen. Ik verzorg graag de
koeien en varkens en moet ze regelmatig mee helpen voeren. Ik heb ook
mee geholpen om het hooi en stro te helpen laden en nadien mee helpen
stapelen op de hooizolder.

Cis: Ik vind het leuk om te werken op de boerderij, het liefste
doe ik hout klieven in het bos, de dieren eten geven en alles
proper maken. Ik vond het ook heel leuk om te gaan winkelen
voor mijn nieuwe werkkleren om op de boerderij te werken.
Ik werk heel graag met de dieren en dat wil ik ook zeker
blijven doen wanneer de nieuwe stal klaar is. Ik vind het wel
spijtig dat boerin Fie weg is omdat ik met haar goed kon
praten, maar Wim is ook een toffe boer en Hans die in plaats
van Fie is gekomen, is ook goedgekeurd.
Stefaan: Ik werk al heel lang op de boerderij en ken ook heel
veel van de boerderij en de koeien. De goten achter de
koeien uitmesten is mijn vaste taak en dat kan ik ook heel
goed. Ik verzorg ook het containerpark op de boerderij en
zorg ervoor dat het proper blijft.
Met de kalfjes wandelen en varkens gaan halen, doe ik het
liefste en soms ook borstels maken of nieuwe stelen aan de
borstels zetten.
Ik help soms ook bij de bouw van de nieuwe stal, dan moet ik
stenen aanbrengen en stapelen. In het bos klief ik graag het
hout, maar ook hout stapelen doe ik best graag. Ik hoop dat
de nieuwe stal snel klaar zal zijn want heb veel zin om daar in
te werken.

Stefaan en Cis

Mike: Ik ben nog niet zo heel lang op Widar en ben vanaf september
beginnen werken op de boerderij. Ik vind het heel leuk met de dieren te
werken, maar ook om eens een babbeltje te doen met de andere
bewoners. Met de stagiaire Lynn zijn we gaan winkelen voor nieuwe
werkkleren om op de boerderij te werken wat ik heel leuk vond omdat we
ook hebben rondgekeken in de grote winkel en omdat ik chocolade had
gekregen. Ik zou heel graag eens helpen als er de volgende keer een kalfje
geboren wordt. Het is wel spijtig dat Fie gestopt is, maar Hans die in haar
plaats is gekomen, doet het ook heel goed. Boer Wim is wel een toffe
boer en doet zijn werk goed en ik vind het fijn om met hem te babbelen.
De boeren zijn soms wel streng, maar soms is dat nodig.
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Dieter: Mijn vaste taken op de boerderij zijn de koeienstal uitmesten,
opstrooien en borstelen. Soms gooi ik wat te veel stro tussen de koeien
maar dan zegt Hans of Wim dat ik niet teveel mag strooien en dat vind ik
helemaal niet erg. Ik hou heel erg van de kalfjes en ga er graag mee
wandelen. Van de koffiepauze op Idafeld kan ik echt genieten omdat ik
dan naar de koeien kan kijken die achter Idafeld in de wei staan. Als het
mooi weer is, zit ik ook heel graag buiten als de zon schijnt. Ik ben heel
benieuwd hoe de nieuwe koestal er gaat uitzien en ben ook benieuwd om
erin te werken tussen de koeien. Ik ben heel blij dat Hans op de boerderij
is komen werken en dat Wim uiteindelijk toch op de boerderij is blijven
werken. We hebben een heel leuk team en hou ervan om grapjes te
maken met de boeren.

Cis en boer Hans

Boer Hans: Op 3 augustus ben ik bij Widar aangekomen en 's
anderendaags 's morgens was mijn eerste werkdag op de
boerderij. Vanaf dag drie moest ik al zelfstandig melken wat
wel een beetje spannend was.
Ik
heb
op
de
hogeschool
een
theoretische
landbouwopleiding gevolgd. Praktijkervaring had ik door af
en toe eens te helpen bij buren die een boerderij hadden en
ook mijn grootouders hebben geboerd tot ik 7 jaar was.
Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als een boerderij leiden.
In het begin moest ik daarom nog het een en ander leren en
ook nu leer ik nog elke dag bij. Gelukkig ook dat Wim
gebleven is, van hem heb ik heel veel bijgeleerd.

Er zijn nog zaken die op punt gezet moeten worden, maar ik heb echt het gevoel dat het de goede
richting uitgaat. Hopelijk kan de landbouw op Widar blijven evolueren in een positieve richting. Daar
heb ik wel vertrouwen in want Wim en ik zijn een goed team.
Stilaan begint de nieuwe koeienstal vorm te krijgen en ik ben wel eens benieuwd naar het
eindresultaat. Het zal een hele aanpassing zijn om er in te werken, zowel voor ons als voor de koeien.
Maar het zal zowel voor ons als voor de koeien veel aangenamer zijn in de nieuwe stal. Wat de
akkers betreft, gaan we proberen de koeien voer van zo hoog mogelijke kwaliteit voor te schotelen
zodat ze content en gezond blijven en ook voldoende melk en vlees produceren. Ik hoop dat we dit
jaar - wanneer de stal klaar is - weer bieten kunnen zetten. Ook de kwaliteit van het hooi is iets waar
we nog aandacht aan moeten besteden. Verder gaat het een hele uitdaging zijn om het stuk grond
achter de koeienstal dat in handen is gevallen van de ruilverkaveling weer in orde te krijgen en tot
leven te wekken.
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Er zijn nog heel wat dingen in de landbouw waar nog werk aan is, maar we zijn op de goede weg.
Hopelijk kunnen we er samen voor zorgen dat onze bewoners én Widar fier kunnen zijn op ons
werkgebied de landbouw.

Wim, Cis, Stefaan en Staf

Vrijwilligster Andrea Ramon Miralles: Ik ben een vrijwilligster uit Spanje en kom hier een tijdje
werken op Widar. Ik woon nu op het appartement op Idafeld. Ik ben verpleegkundige en studeer nu
sociale educatie. Ook ben ik bezig met de cursus Antroposofie en zit reeds in het tweede jaar. Ik heb
in een Camphill-gemeenschap gewoond in Schotland. Ik vind het leuk om samen met mensen te
werken en te leven in een gemeenschap. Ik geniet ervan om samen met de bewoners op Idafeld te
eten aan tafel. Het is leuk omdat het precies één grote familie is. Ook kan ik genieten van ‘s avonds
samen met de bewoners spelletjes te spelen. In de namiddag ben ik vrij en die tijd wil ik benutten
door ook de andere werkgebieden te leren kennen en proberen of het leuk is. Ik vind het leuk om op
de boerderij te werken omdat het een kleine gezellige boerderij is. Ik vind het leuk om de koeien
eten te geven en de kalfjes melk te geven.
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WWOOF-ster Jozephina Bos: WWOOF betekent: World Wide Opportunities on Organic Farms. Dit
zijn mensen die vrijwillig komen helpen op biologische bedrijven in ruil voor het kost en inwoonprincipe. Er zijn momenteel meer dan 100 landen over de hele wereld waar in totaal iets meer dan
6000 biologische bedrijven aan deelnemen. Ik ben 20 jaar en kom uit Frankrijk.
Ik ben opgegroeid op een kleine boerderij waar we koeien voor vleesproductie, kippen, ganzen,
honden, katten, vissen en nog enkele diersoorten hebben. Ik vind het principe van het WWOOF-en
heel interessant en leuk. Widar is een heel mooi initiatief en ben hier heel graag. Widar is net één
grote familie. Ik vind het leuk dat deze gemeenschap voor een groot stuk zelfvoorzienend is, dus dat
de melk van de koeien in de huizen gebruikt wordt en in de bakkerij en kaasmakerij. Ik vind het ook
mooi dat er een grote solidariteit is binnen Widar en dat ook mensen van buitenaf de kans krijgen dit
mooi initiatief te leren kennen door een keertje mee te helpen of te komen kijken in de verschillende
huizen of werkgebieden. Ik verblijf ongeveer 1 maand op Landvidi en de gastvrijheid is heel goed. Ik
vind het ook goed dat ik buiten het werk nog de vrijheid heb om andere dingen te doen en we nog
voldoende vrije tijd hebben. Ik vind het een heel leuke ervaring dit te kunnen meemaken en een
tijdje hier op Widar te kunnen verblijven.
Katrien Verpoucke: Ik zou graag eens een boerin in de landbouw willen zijn, met die mannen hier
altijd...!
Ik heb voorgesteld om op de boerderij te komen werken, maar dan moet boer Hans of boer Wim wel
komen koken op Landvidi.
Jaja Katrien, kunnen we altijd eens proberen ;-)!
Groeten van
iedereen van de landbouw

De koe wilde duidelijk mee
op de groepsfoto. 
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Bakkerij
Onze bakkerij WIDAR is nu ook DEMETER - BAKKERIJ !
Soms hebben idealen een lange weg af te leggen voor ze gerealiseerd kunnen worden. Ook het
verkrijgen van deze BD licentie is pas kunnen ontstaan na de nodige studie, vele vergaderingen,
mailwisselingen en besluitvorming. De broodzakken met het Demeter logo liggen nu kraakvers klaar
voor gebruik. We hopen dat we dit ideaal kunnen vasthouden, want misschien zal het soms moeilijk
worden omdat de markt van goede BD-producten kleiner en soms moeilijker bereikbaar is, maar we
gaan ervoor !
We werken nu in onze bakkerij aan de zorg van de medemens met als
leidende draad de Antroposofische impulsen vanuit de biodynamische
landbouw, voedsel, mensbeeld en gemeenschapsideaal. Het
gedachtengoed waarmee Rudolf Steiner ons als mens mee wilde
inspireren. Met dit steeds zo intens mogelijk aanwezig ideaal kunnen
we nu nog meer daadwerkelijker mee aan de slag . Het is een oproep
aan ons om hier innerlijk de verbinding mee aan gaan . Dit hand in
hand met de zorg en samenwerken met elkaar en de bewoners, de
sociaaltherapie en met wat wij de klanten willen aanbieden als
voedsel met een bijzondere kwaliteit! Al deze waarden zetten wij
dagelijks zo goed mogelijk om, in alle aspecten op de meest
kwaliteitsvolle en voedselveilige wijze
De bewoners gaan mee in dit verhaal, het is heel mooi om zien hoe ieder zich inzet om zich met het
ideaal zo goed mogelijk tracht te verbinden.
Een greep uit wat de bewoners ervaren aan het werken in de bakkerij :
Steven:
In het begin was het erg wennen aan de strengheid van de
voedselveiligheid, want ik mocht zelfs niet meer boeren enz . Nu kan ik al
netjes wegen, de bakkers hebben me dat geleerd en ik ken nu het
verschil tussen al de gewichten van de verschillende broden en maak ik
al wat tempo. Elke dag haal ik samen met Bernard de broden uit de
oven, das plezant, het is soms hard werken. Patricia is nu grappiger dan
vroeger. Ik kom nu bijna steeds op tijd ‘s morgens , en als ik me boos
maak en vroeger dan vlug vloekte, zelfs dan kan ik me al beter
beheersen.

Flor:
We maken elke dag veel broden, ik kan dat - ondanks ik nu bijna niets meer zie
- goed en ik vind het plezant om samen te kunnen werken. Ik maak ook
knabbelstokken mee, want de vele kilo’s noten malen is mijn job, net als
appels schillen en pistolékes bollen. Verder tas ik dikwijls de broden in het
afkoelrek en vind ik het fijn om de houten tafel en het rijsrek proper te maken.
Ik vind ons 4 seizoenenbrood het lekkerste! Ik mopper steeds minder want het
is goed in de bakkerij
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Andres:
Er zijn nieuwe kasten gekomen en een nieuwe vloer in
de bakkerij, maar nog steeds geen afwasmachine ! Ook
de waterontharder en de kneedmachine waren eens
kapot, maar het is allemaal terug gemaakt. Ik vind het
fijn om dat mee in het oog te houden . Mijn job in de
bakkerij is de broden doorgeven, zo blijf ik met mijn
gedachten beter bij het werk. Ik maak ook de vuilbakken
leeg , doe de compostemmer weg en was alles zo goed
mogelijk terug af. Soms krijg ik wel eens het restje van
de pudding want ik ben de magerste van allen.
Bernard:
Ik ben de nieuwste want op 4 augustus 2014 ben ik op Widar gekomen. Ik
wilde heel graag in de bakkerij werken en gelukkig kon dat ook
onmiddellijk. Het was toch wel heel erg wennen, nieuwe mensen leren
kennen, en ook in het werken wilde ik dikwijls veel te snel leren. Eigenlijk
heb ik van mijn nu blinde vriend Flor geleerd hoe je op een rustige manier
netjes en goed kunt leren brood opbollen, want de Flor is de specialist
hierin. De oven leegmaken is mijn favoriete job, samen met de Steven , Flor
en Andres. Ook de appelcaken afwerken, brood wegen en Spritskoekjes
leren spuiten zijn toffe uitdagingen. Iedereen helpt elkaar hier, dat is fijn .
Soms maken we er wel eens een chaos van, zijn we wat druk en maken iets
teveel grapjes, gelukkig zijn er dan de medewerkers. Ik vind onze broden
heel lekker, want het vult goed en is heel lekker!
Bart:
Ik heb veel gedaan met Guy, Patricia, Gert en den Bram.
Vlaaien bakken vind ik niet erg hoor (maar al die appels
schellen stiekem wel, noot van de redactie ), ik smeer graag de
bakvormen, klop graag de speculaas en hou van voeten
kittelen. Ik doe het na 25 jaar nog steeds graag, maar af en toe
kijk ik ook liever en sta ik graag in de winkel . Ik eet heel graag
lichttarwe en maanzaadbrood. Ik maak graag de pistolékes
met den Bram, Patricia is een lieve vrouw en Bram en Guy
lieve jongens .

Dat was de voormiddag bakkerijploeg aan het woord . In de namiddag was de arbeidstrots ook
steeds erg fijn te proeven met ook Elout, Kelly , Marc, Mike en de vrijwilligster Sonja.
Welkom op onze opendeurdag zouden we zeggen!
Voor de bakkerijploeg
Guy Mertens
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WEVERIJ
Dit keer willen we eens de bewoners van de weverij in de kijker zetten.
Ils is nieuw in de weverij. Het was al langere tijd haar wens om te leren weven en omdat Paul Craninx
nu “met pensioen” is, was er plaats en kon ze komen. Ze kwam erbij na de zomer. Ils kon meteen de
theedoeken verder weven die halverwege waren blijven staan omdat Frieda niet meer weeft. Ils
vindt het heel leuk werk en doet echt haar best om mooi en juist te weven. Ondertussen is ze al aan
haar 3e ketting bezig.
Hilde is blij dat ze ’s winters in de weverij mag komen werken (=tussen november en april). Als het
weer beter wordt, gaat ze terug naar de tuin. Hilde is een onvermoeibare weefster; ze weeft zowel
op een getouw met trappers als op een getouw met handbediening. Ze weeft vooral theedoeken; ter
afwisseling breit ze ook wel eens.
Andres vindt de weverij een goede werkplaats, maar heeft afwisseling nodig in zijn werk. Hij weeft
aan een bestelling van servetten voor zijn eigen huis Idafeld.
Hij helpt ook poetsen en houdt in het bijzonder van stofzuigen.
Yvonne breit en zit meestal een beetje apart. Ze zegt zelf: “Ik wens altijd te blijven breien tot in de
eeuwigheid amen.” Als we bezig zijn met mooie schapenwol kan ze daar heel erg van genieten, van
de zachtheid, van de geur.
Verder leeft ze in de “nooit-verleden tijd” en heeft ze érg veel behoefte aan een babbel.
Net als Hilde is ze alleen in de winter in de weverij, in de lente gaat ze ook terug naar de tuin.
Stefan is een van onze wevers. Hij komt graag en zit meestal stil en naarstig te weven. Hij weeft heel
precies en is erg fier op het resultaat.
Jokke was dit jaar gelukkig weer actief en welgezind in de weverij. We bieden hem strengen wol aan
die hij dan voor ons op bollen rolt. Hij doet dit heel zorgvuldig, zonder verpozen en met duidelijk
plezier.
Dominic heeft dit jaar enkele mooie sjaals/puntsjaals gebreid. Soms wil ze ter afwisseling ook eens
weven op een kader.
Dominic houdt erg van hoedjes en er is voor haar verjaardag een mooi hoedje gevilt met een sjieke
bloem erop.
Chris pluist voor ons schapenwol.
Ze kan heel precies alle korte vezeltjes en vuiligheid eruit sorteren zodat er alleen maar een wolk
zuivere fijne wol overblijft.
François pluist ook voor ons schapenwol, maar nòg belangrijker zijn voor hem het sociale leven in de
weverij en een babbel kunnen doen.
Frieda werd met kerst 75 jaar!
Na de zomer gaf ze aan dat het weven voor haar te lastig is geworden. Daarmee zijn we onze beste
weefster kwijtgeraakt.
Ze wil wel nog heel graag komen naar het atelier om te breien en te naaien. Ze komt ook niet meer
zo dikwijls, als ze een minder goede dag heeft, blijft ze thuis op Skirne.

Dorpsgemeenschap Widar

- 39 -

Jaarverslag 2014

Het poppenatelier blijft belangrijk voor haar en zo lang ze kan, wil ze blijven komen.
Dankjewel Frieda om al die jaren 10-tallen en 10-tallen meters stof te weven! ! !
Megan is echt onze viltster geworden, ze heeft het nu echt in haar vingers. Mits zijdelingse
begeleiding kan ze behoorlijk zelfstandig aan het werk. Ze vilt ook bolletjes die we dan als kopjes
gebruiken in het poppenatelier.
Paul komt niet meer in de weverij, zegt zelf dat hij “met pensioen” is. Hij neemt een lange
middagrust en neemt dan samen met ons de namiddagpauze.
Isabella komt alleen op dinsdag- en donderdagmorgen. Ze heeft haar vaste plek aan tafel en pluist
voor ons luchtige bergen wol. Niemand kan wol pluizen zoals Isabella. Dan moet de wol alleen nog
gekaard worden tot prachtige baarden die dan weer deinen als vulwol of viltwol.
Het scheren van kettingen en het opzetten van de getouwen gebeurt hoofdzakelijk door Griet en
Nadine.
Eénmaal per week, op dinsdagmorgen, is er poppenatelier. Joeri, Nancy en Frieda naaien hier allerlei
figuren voor de seizoenstafel in vilt en verschillende knuffelpoppen en popjes. Nancy houdt van
vogeltjes en Joeri kan verrassend goed naaien en is er fier op dat hij nu zelf de naampjes in zijn kleren
kan naaien.
Onze producten =
Weven:
 theedoeken (uitsluitend in bio-cotolin)
 servetten (bio-katoen)
 boekenkaften
 allerlei tasjes in verschillende grootten
 kersenpitzakjes / theemutsen
 sjaals
 …
Vilt:








raamdecoratie
bloemen
kerstversiering
hoedjes
tasjes
GSM-hoesjes
verschillende diameters van vilten bolletjes (als kopjes in het poppenatelier)

Poppenatelier:
 seizoenstafelfiguren in vilt
 allerhande knuffelpopjes
 poppen
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Een overzicht van onze activiteiten in 2014 =


04/02 = bezoek tentoonstelling “Beeldverhalen door 5 vrouwen: textiel kunstenaars” in ’t
Hofke van Chantraine, maar ‘t was nog niet open dus iets gaan drinken in Klein Englandhoeve



08/03 = vergadering “Weven met beperking” in’t Arnhemse openluchtmuseum + rondleiding



02/04 = grote ontmoetingsdag in de Flint in Amersfoort voor alle weverijen die werken met
mensen met een beperking. Grote modeshow met als thema “Binnenste buiten, Buitenste
Binnen”. Megan was onze prachtige lentefee in geweven groen en gevilt rood en Frieda
showde een geweven sjaal, tasje en hoed in vilt.



Voor het WAK (Week van de AmateursKunst) hebben we met gans het atelier vilten
klaprozen gemaakt en heel veel kleine rode bloemetjes.
Thema was “100 jaar grote oorlog” en in de week van 26 april werd alles tentoongesteld in
het cultureel centrum van Zondereigen.



29/04 = bezoek met de weverij aan de eindejaarstentoonstelling van verschillende
kunstateliers van het cultureel centrum van Baarle



16/06 = grote zomeruitstap naar het weverijmuseum van Geldrop. Heel interessante
rondleiding door een vakbekwame gids. Mike van Landvidi was er ook bij.



28/07 = Celine, Franse poppelspeelster en vertelster, komt een weekje meedraaien in de
weverij met als afsluiter een kleine marionettenvoorstelling voor alle bewoners in de Blauwe
Zaal



12/2014 = bezoek aan de weverij van Monnikenheide + rondleiding door Lutgart, de
begeleidende weefster + koffiepauze met speculaas.
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Kantoor
Vriendenblad voor Dorpsgemeenschap Widar door Jolien
Mijn voornaam: Jolien
Familienaam: Adriaensen
Adres: Strikkeweg 3, 2330 Merksplas
Geboortedatum: 17 april 1991
Geboorteplaats: Leuven
Zussen: Hanne en Leen
Broers: Geen
Lievelingsvak op school: Koken
Hobby’s: Fietsen, lezen en mijn hondje verzorgen
Lievelingsdier: Hondje
Lievelingsmuziek: Dance muziek, bijvoorbeeld Milk Inc
Ik eet graag: Kroketten met kip en appelmoes
Ik heb een hekel aan: Ruzie
Mijn liefste wens: Dat ik gezond blijf
Elke week werk ik op maandagvoormiddag op het kantoor. Dat is gestart in oktober 2013. Sinds juli
vorig jaar is het geen stage meer maar RTH, rechtstreek toegankelijke hulp.
Ik kom met plezier werken en wil altijd veel doen. In december ben ik naar het kerstspel gaan kijken.
Dat was pràchtig. Ik was helemaal onder de indruk van het gebeuren.
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Voorstelling van nieuwe collega Nathalie
Hallo allemaal,
Ik ben Nathalie Maes en werk sinds juni 2014 bij Widar als boekhoudster.
Samen met Hilde zorgen we ervoor dat de cijfertjes kloppen in de balans, de jaarrekening tijdig wordt
ingediend, de btw-aangifte per kwartaal doorgestuurd wordt en de facturen tijdig betaald worden!
Een boeiende en uitdagende job die toch wel een inwerkperiode vraagt, maar dankzij de
hulpvaardigheid van alle lieve collega’s op kantoor lukt deze taak me al aardig. Geen enkele uitleg is
te veel gevraagd en dat is echt heel aangenaam werken!
In mijn vorige job werkte ik als dossierbeheerder bij een accountantskantoor en kon me niet zo goed
meer vinden in de commerciële tijdsdruk… Bij Widar is dit juist het tegenovergestelde, hier mag er
samengewerkt worden, een babbeltje maken met een bewoner en proeven van de lekkernijen uit de
bakkerij.
Vooral de warme en huiselijke sfeer vind ik een verademing, een openbaring zelfs. Iedereen kan hier
gewoon zichzelf zijn. En een goed gevoel is ook heel belangrijk bij Widar, toen ik een eigen
bureaustoel vroeg zodat ik deze persoonlijk kon afstellen stond er enkele weken nadien ééntje klaar,
ik was zelfs ontroerd!
Wat me ook direct opviel was dat alle bewoners en medewerkers hartelijk en oprecht zijn en ze
stralen eerlijkheid uit en dat maakt van elke dag een plezier om te komen werken
Ook het mooie zicht vanuit de bovenverdieping van het kantoor is echt prachtig, zeker tijdens de
verschillende seizoenen.
Er wordt wel eens gezegd dat op ieder potje een dekseltje past…wel…ik voel me goed bij Widar en
hoop nog vele jaren de weg naar hier te vinden!
Groetjes,
Nathalie
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Wist-je-datjes van het kantoor in 2014:
 in de boekhouding Nathalie in de plaats kwam van Sofie, waarvan we helaas afscheid
moesten nemen. Sofie, veel succes en genot in alles wat je nog gaat doen!
 we nog steeds elke maandag vergezeld worden door Jolien die haar stage komt doen
 Jolien zelfs in de maanden juli en augustus is blijven komen omdat ze het zo graag doet
 Stefan nog steeds komt afwassen en onze vuilbakken ledigen – DANK U Stefan! 
 Nicky in de grote vakantie 3 maanden ouderschapsverlof nam om te werken aan de
renovatie van hun pasgekocht huis – verhuis voorzien voor juli 2015!
 op administratief vlak veel veranderd is door de aanpassing van tehuis niet werkenden naar
FAM (Flexibel Aanbod Minderjarigen) – er is al veel gepuf geweest 
 er op ons kantoor ‘een groene muur’ is ingericht met prachtige planten die ondertussen al
goed gegroeid zijn
 Hilde opnieuw moeke zal worden!
 we het kantoor een dag sloten om alles onder handen te nemen: van plafonds, tot trap, tot
toilet, ….alles was weer spik en span!
 het kantoor in voorbereiding is om de gehele gemeenschap (incl. kantoor) te voorzien van
nieuwe telefoons en nieuwe provider
 Nicky de vele aanvragen voor het opmaken van folders, boekjes, lijsten, update website,
jaarverslag, foto’s,….rond haar oren ziet vliegen, maar toch heel graag ziet komen! 
 zo zijn er postkaarten van Widar gecreëerd - nu te koop in onze winkel!
 onze collega’s die boven zitten het steeds té warm hebben, en diegene ‘onderaan’ het
eigenlijk te koud  - we gaan iets ondernemen om de warmtehuishouding te regelen op
kantoor 
 we verwend worden op kantoor door Patricia v.d. bakkerij met probeersels van koekjes,
cakes, etc….ai ai ai niet goed voor onze lijn 
 we op kantoor vele extra postvakbakjes hebben moeten plaatsen voor onze medewerkers en
werkgebieden: we komen eigenlijk plaats te kort… 
 dat Linda Siebens - de dame die alle ritten van de bewoners voor de Minder Mobiele
Centrale regelde bij het OCMW Merksplas – met pensioen is gegaan. Dank je Linda om
zovele jaren alles te regelen voor ons!
 we waarschijnlijk nog een hoop andere dingen over het hoofd hebben gezien!!!!

De achterzijde van ons kantoorgebouw met het nieuwe beeld voor ons raam.
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Verpleging
Hallo,
Vanaf half oktober ben ik Greet komen vervangen als verpleegster: Greet was namelijk ziek gevallen
voor lange tijd.
Werken op Widar was voor mij geen al te grote aanpassing gezien ik een jaar of 4 geleden al een
tijdje samengewerkt had met Greet hier en dus Widar, het verpleegsterwerk en de bewoners al wel
kende!
Leuk ook te zien dat ze mij nog kennen  , en natuurlijk zijn er ook wel weer wat nieuwe gezichten
bij, bij zowel bewoners als personeel…
Het was even bijbenen de eerste maanden gezien er een tijdje niemand geweest was hier, maar
samen met de dokters hebben we dat goed aangepakt en zorgden we ervoor dat alle bewoners nog
eens een volledige medische ‘check-up’ kregen!
Die samenwerking verloopt trouwens ook heel vlot moet ik zeggen, ze zijn erg betrokken en willen
onze bewoners graag individueel leren kennen en goed op de hoogte zijn van hoe het in de huizen, in
de groep met hen gaat.
Toen ik hier 4 jaar geleden was, was Dr. Bruyndonckx de algemene huisarts, maar ik heb de indruk
dat het contact met het Praktijkhuis laagdrempeliger verloopt, ze zijn altijd vlot en onmiddellijk
bereikbaar voor overleg of wat dan ook.
En willen we toch een antroposofische visie en behandeling voor een probleem gaan we nu
individueel met bewoners naar Dr. Claes in Mortsel.
Wat kan ik nog zeggen over het ‘medische stuk’? Wel, de bewoners worden hier zeer goed verzorgd
door de medewerkers in de huizen moet ik zeggen, niets op aan te merken en dit maakt dat ik dus
ook weinig echt ‘medische verzorgingen’ moet doen. Ik wijt dit ook zeker mee aan de gezonde
buitenlucht, de lekkere bio-dynamische maaltijden en de beweging in en naar de dagelijkse
werkgebieden en de ganse omkadering met rituelen, ritme, therapieën, etc…
De populatie op Widar wordt stilletjes aan wat ouder, wat zeker wel wat extra vraagt van de
medewerkers, niet altijd evident!
Groetjes,
Nele
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Woordje uitleg over PAB en RTH
PAB - Persoonlijk assistentie begeleiding … werken met persoonlijke assistentie
Een toffe bende…

Sinds september heeft Widar er weer enkele stoere mannen bij die het dagelijkse werk mee helpen
dragen.
Samen zijn we met vier: Yarrick, Cedric, Joris en mezelf trachten om elke woensdag de tuin en de
landbouw te ondersteunen in hun werk en dit lukt ons al aardig.
We zijn gericht op arbeid, maar ook op het sociale errond. Dit omdat de omgeving nog vrij nieuw is
voor ons en we alle bewoners nog wat beter moeten leren kennen. Toch verloopt het contact al goed
tussen ons en de bewoners van Widar en zijn we niet verlegen om een babbeltje aan te gaan met
elkaar. Natuurlijk wordt er soms ook wel eens gelachen en kattenkwaad uitgehaald.
Maar wat doen wij nu op woensdag en vrijdag?
… in de voormiddag op woensdag en vrijdag helpen we de tuin met hun werk, dit kan hout klieven
zijn of stappelen, braamstruiken bijwerken, appelen en peren plukken, groenten oogsten, etc.
… in de namiddag gaan we naar de boerderij waar we de stallen mee onderhouden, koeien en
varkens eten en drinken geven, het terrein onderhouden, etc.
We vinden het fijn om samen met de andere bewoners van Widar samen te werken!!
Begeleider Kristof
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RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp) op Widar
Met dit project is Widar in december 2014 van start gegaan. RTH houdt in dat Widar jongeren
begeleidt die een hulpvraag hebben. Anders dan de bewoners van Widar gaat iemand die gebruik
maakt van RTH naar huis.
Widar is gestart met 1 jongen, Ward. Vanuit de school
kwam de vraag of het mogelijk was om opvang te
voorzien. Ward is 11 jaar en is in de vakantie al op
boerderijkamp geweest op Widar.
Tijdens de RTH gaan we de verschillende werkvelden
bezoeken. Zo zijn we een keer meegegaan op
broodtoer. In de weverij heeft hij een lapje stof
geweven.
Maar het allerliefste helpt Ward in de landbouw. Daar
is hij dan ook dikwijls te vinden. Als er een nieuw kalf
wordt geboren gaat Ward er graag naartoe om te gaan
kijken en hij kent alle koeien en de stier bij naam.
Naast de werkvelden gaan we ook individueel te werk.
Zo hebben we samen koekjes gebakken en een groot
politiebureau gemaakt in Lego.
Hij geniet er van om samen dingen te doen en vooral om samen naar de dieren te gaan kijken.
Begeleider Jasper
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Boerderijkamp
Boeren en Boerinnen, het kamp kan beginnen!
In samenwerking met VIBO de Brem (Buitengewoon Onderwijs, Oud-Turnhout) zijn we een kamp
gestart voor kinderen met een beperking tussen de 8 en 13 jaar.
Deze twee weken stonden volledig in het teken van de boerderij. We hadden een tent vlak naast de
boerderij, zodat de kinderen de hele dag op de hoogte waren van wat er zich afspeelde.
In de voormiddagen hielpen we de boer: stallen uitmesten, kalfjes eten geven, eieren rapen, koeien
naar de wei brengen, varkens voeren enz. ’s Middags konden we in Landvidi warm eten, dat werd in
de voormiddag voor ons gemaakt.
Daarna hadden we even middagrust, dan werd er voorgelezen, geschilderd of een spel gespeeld.
Rond 14u deden we verschillende activiteiten, zoals een speurtocht, brood bakken in de bakkerij, een
rit maken met paard en wagen, en nog veel meer leuke dingen.
Voor het avondeten kwamen de ouders de kinderen weer halen, dus het was een kamp zonder
overnachten. Het kamp sloten we af met een feest waar de kinderen hun zelfgebakken koekjes
presenteerden, eiersalade van de kippeneitjes en mooie dingen die ze hadden geleerd.
Ze kregen de kans om de boerderij te laten zien aan hun broers, zussen, ouders en grootouders.
Het kamp was een geweldige ervaring voor zowel de kinderen als de bewoners van Widar. De
kinderen en de bewoners werkten dagelijks samen, leerden van en met elkaar. De bewoners kregen
de kans om uit te leggen en te laten zien wat ze iedere dag doen, dat was leuk om te zien.
Ook de ouders vonden het fijn dat hun kind een plek had gevonden tijdens de zomervakantie, wat in
sommige gevallen niet vanzelfsprekend bleek te zijn.
Voor Widar was het een nieuwe, verfrissende ervaring, en zeker een geslaagde. Het biedt
mogelijkheden voor de toekomst. Maar hoe dat zal gaan, lees je waarschijnlijk in het volgende
jaarverslag.
Hedwich Borghs

De koeien zijn gemolken, dan mogen ze terug naar de wei.
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Enkele cijfers

Dorpsgemeenschap Widar

- 49 -

Jaarverslag 2014

Dorpsgemeenschap Widar

- 50 -

Jaarverslag 2014

opendeurdag

Die gaat dit jaar door aan Lipseinde te Merksplas!
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Widar VZW
Lipseinde 43
2330 Merksplas
Tel: 014/ 63 92 71
Fax: 014/ 63 92 99
e-mail: info@widar.be
website: www.widar.be
Schenkrekening: 230-0227101-44
Fiscale aftrekbaarheid vanaf 40 €
Openingstijden Widar-winkel:
maandag van 14u – 17u30 - maandagvoormiddag GESLOTEN!
dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9u – 12u en
van 14u – 17u30
Vers brood vanaf 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 31 mei
14.00—18.00 uur
Dorpsgemeenschap Widar
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