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VOORWOORD
Beste vrienden en sympathisanten van Widar,
2021 zal wellicht de geschiedenis ingaan als “donker coronajaar”. Niet zo in Dorpsgemeenschap Widar.
Verwijzingen naar zorgen hierover zult u in dit jaarverslag niet veel vinden. Toch moesten we af en toe
een huis in quarantaine zetten. Of er was plots groot personeelsgebrek wegens ziekte.
We hebben getracht standvastig recht door te varen in het maatschappelijk woelige jaar van onrust en
angst.
Dit verslag getuigt daarvan: een jaar van hard werken in onze werkplaatsen. Van goed zorgen en samen
leven in onze huizen. En van deugdelijk ontspannen tijdens uitstapjes, jaarfeesten, vakanties…
Het afgelopen jaar namen we ook afscheid van ons eerste huis “Midgard”. Alles in onze gemeenschap is
begonnen in en rond dit huis. Midgard draagt 40 jaar geschiedenis van Widar in zich. Over elk hoekje of
elk kamertje is wel een verhaal te vertellen dat past in het grote panorama van de pionierstijd van
Widar. Een grondige renovatie, aanpassing aan de noden van deze tijd, staat het huis nu te wachten.
We plannen een renovatietijd van anderhalf jaar. Tegen einde 2023 zou het opgeknapte huis opnieuw in
gebruik kunnen genomen worden.
De bewoners van Midgard verhuisden midden 2021 naar het splinternieuwe huize Yggdalir. Over de
officiële opening van dit huis zult u kunnen lezen in het volgende jaarverslag.
Zo staan we als gemeenschap in een nooit aflatende stroom van ontwikkeling. Ontwikkeling van de
gemeenschap in dienst van de ontwikkeling van elk individu in de gemeenschap.
Veel leesplezier !
Jan Borghs
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DE HUIZEN
Skirne
2021, het coronajaar. Door corona zijn er het afgelopen jaar heel weinig activiteiten geweest die konden
doorgaan, ook vele vakanties zijn afgelast.
Het leven speelde zich vaak af in onze eigen bubbel. Alle bewoners bleven vaak hier in hun eigen huis en
deden hier wat taakjes.
In het voorjaar zijn er 2 dames geweest die hier voor hun eindwerk een weekje het leven op Skirne kwamen
filmen. Ze hebben het dagelijks leven van onze bewoners goed in kaart gebracht. Het was een welkome
afwisseling voor onze bewoners in deze corona-tijd. Ze genoten van de aandacht en konden hun zegje
doen.
In mei hebben we ook afscheid genomen van Kelly en is Raquelle ons team komen versterken.
Juni was een heel bewogen maand.
Met de opening van Huis Yggdalir zijn er veel veranderingen gebeurd. Stéphanie heeft ervoor gekozen om
een nieuwe uitdaging aan te gaan en daar het nieuwe huis mee op te starten. Ook Yvon wilde een nieuwe
start en is verhuisd naar Huis Yggdalir. Hannelore is dan ons team komen versterken, tot onze grote spijt
maar voor enkele maanden: ze is een nieuwe uitdaging aangegaan dichterbij huis. Jan Koenders werd dan
onze nieuwe collega.
In juni is ook Isabella terug naar Skirne gekomen na een lange tijd verbleven te hebben op het Klavier.
Hiervoor was een hele verhuis nodig, ze heeft nu een kamertje beneden om haar meer nabijheid te kunnen
bieden. Tessa is naar Huis Landvidi verhuisd.
Nancy is toen ook gevallen en heeft haar heup gebroken. Daardoor moesten we tijdelijk ons kantoortje
opofferen om Nancy een kamertje beneden te kunnen geven. Gelukkig is ze goed hersteld.
In augustus is Marijke bij ons komen wonen.
In de vakantieperiode hebben we geprobeerd om het hier gezellig te maken, we hebben vaak ’s avonds
rond een vuurtje buiten gezeten.
Ook konden we vaak genieten van de muziek van Jan.
(Koenders – nieuwe collega)
Het langverwachte prieeltje van Jef is er dan toch
eindelijk gekomen. Jef heeft het mooi aangeplant met
klimrozen en lavendel. Echt een plekje om tot rust te
komen. We hebben het ook feestelijk geopend met
een mooi concert, gebracht door Mathijs.
In het najaar hebben we ook een uitstap gedaan naar
het arboretum van Kalmthout. Iedereen heeft ervan
genoten om weer eens een gezamenlijke uitstap te
doen. We hebben eerst een wandeling doorheen het
arboretum gedaan en daarna nog van een lekkere
maaltijd genoten. Iedereen voldaan terug naar huis!
Jan Koenders, Bart en Willy
Dorpsgemeenschap Widar
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We hopen dat het jaar 2022 een rustiger jaar wordt waar we weer kunnen genieten van een uitstapje en
een reis en vooral van gezamenlijke activiteiten zoals de jaarfeesten.

Het hele team SKIRNE

François en Joke op de schommel

Jaarverslag van Huis Skirne door de bewoners
Jef Jaeken
Het ontstaan van het prieeltje van Joke
Herfst 2015 viel ik in het tuinkot en brak ik mijn schouder.
6 weken met arm in draagzak en niets kunnen doen.
Ons lieve Joke ging in haar vrije tijd met mij in de rolstoel
wandelen. Soms vroor het waardoor ze mij met extra dekens
induffelde.
Wij wandelden langs het Markske waar ze soms de kat van Rossini
oefende voor haar opleiding solozang. Ik vergeet het nooit.
Ik hoorde Joke wel eens zeggen: “Ik zou zo graag een prieeltje
willen om er op tijd eens iets te drinken met bezoekers.”
De lente daarna was ik aan de bakkerij de gele klimroos ‘Madame
Meilland’ of met haar tweede naam gewoon ‘Peace’, aan’t
snoeien, maar ik was te klein.
Joke kwam er voorbij en zei: “Jef, ik kom u helpen, maar ‘k ga eerst
oude kleren aandoen.”
Dorpsgemeenschap Widar
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Dit was wel een zeer stekelige klus, nietwaar Joke?
Ik dacht soms aan het standbeeldje van de twee stenen die de lotsverbondenheid symboliseren. Dus
bewoners en medewerkers helpen elkaar.
December 2019 was het Sint-Niklaasavond.
Ons Ria knutselde een zeshoekig prieeltje op een ronde cirkel om aan Joke voorlopig te geven.
Ik had met Ria afgesproken dat ik met de trekking Joke zou trekken.
Dit was wel even (met het dagelijks woordje van onze Bart) foefelen.
De Sint hield niet van dit gefoefel en reisde eerst naar Rome om aan de Paus te vragen of hij dat prieeltje
wel mocht geven.
Na een beraadslaging van de Paus met de curie - dit duurde 1 jaar – kreeg hij de toelating. De Sint reisde
door naar Spanje voor het prieeltje. Hij kwam juist te laat. De stoomboot met het speelgoed voor 2020 was
juist naar Vlaanderen vertrokken.
Zwarte Piet wist dat men op Widar een heel lief bakkerinnetje had, een zekere Nele, met een vader die
schrijnwerker is en die dit wel wou maken.
Zo is na anderhalf jaar dit prachtig afgewerkt prieeltje vakkundig voltooid!
Je kan dit verhaal geloven of niet !!!
Nu staat het hier. Je moet maar eens zien hoe prachtig de zoldering en de balustrade afgewerkt zijn. Het is
gemaakt van cederhouten pannetjes die niet zullen rotten.
De rest is gemaakt van Douglasspar, die in onze bossen groeit. De fijne naalden ruiken naar citrusvruchten.
Aan iedereen: geniet nog jaren van dit prieeltje!

François Seghers
Ik kan enorm genieten van persoonlijke aandacht gekoppeld aan een
lekkere koffie of iets om te eten. Een ‘stille genieter’.
Reizen doe ik heel graag, helaas was het dit jaar maar 1 reis, door de
corona zijn de andere reizen afgelast.
Met carnaval heb ik zelf mijn masker ingekleurd, daar was ik dan heel
trots op. Ik heb die avond ook gedanst met een medewerker. Ik heb
genoten van de muziek en het kijken naar de anderen.
Muziekbeleving is voor mij een nieuw gegeven dit jaar, Jan geeft mij
muziekles, het is alsof ik een andere wereld binnenstap.

Isabella Steylaerts
Vorig jaar was ik een langere tijd op het Klavier verbleven omdat het niet
zo goed ging met mij. Ik was heel blij dat ik terug naar Skirne kon komen.
Ik heb in de tuin en de weverij gewerkt.
In de namiddag blijf ik soms op Skirne, meestal ben ik dan aan’t kleuren
of puzzelen. Soms ga ik dan ook buiten wat wieden.
Mijn verjaardag heb ik gevierd met mijn zussen. Ze hadden de
woonkamer mooi versierd en we hebben lekkere taart gegeten.

Dorpsgemeenschap Widar
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Marijke Vermeeren
Ik ben in de zomer op Skirne komen wonen, voordien verbleef ik in de
‘Thuishaven’.
Ik heb bij Widar en Skirne alle seizoenen ontdekt; zomer, herfst, winter
en bijna lente.
Ik weet bij wie ik terecht kan voor hulp en een babbel, of wanneer ik
ondersteuning nodig heb in het dagelijks leven.
Op Widar is er veel duidelijkheid en structuur.
Ik werk met veel enthousiasme in de bakkerij en de winkel, met de
andere bewoners en de medewerkers.
Ik heb al heel veel bijgeleerd.

Nancy Coene
Ik ben in juni gaan winkelen met François en Joke. Ik wou graag nieuwe
schoenen kopen. Maar ik ben over mijn veters gevallen en heb mijn heup
gebroken. Ik had veel pijn. In het ziekenhuis in Turnhout moest ik
geopereerd worden en na een paar dagen mocht ik naar huis. Want het
ziekenhuis is niets voor mij … ik heb iedereen hard gemist!
Het Sint-Jansfeest kon ik niet meemaken, maar gelukkig hebben de
bewoners met mij gebeld en kon ik de fijne sfeer een beetje voelen.
Gelukkig gaat nu alles goed met mij!
Voor de rest ben ik nog steeds heel gelukkig op Widar!
En Marijke is ook mijn goede vriendin geworden.
Lieve groet van jullie zonneke, Nancy

Hilde Pauwels
Het voorbije jaar was een beetje raar door al die aanpassingen omwille
van corona.
Maar dat heeft me niet tegengehouden om er toch het beste van te
maken.
In Breidablik en de weverij is het altijd fijn werken. Ik heb weer heel wat
stof geweven om er mooie handdoeken van te maken.
In de zomer hadden we gelukkig prachtig weer. Ik ben heel vaak gaan
wandelen en heb ook kunnen genieten van de natuur. Af en toe een
uitstapje of een weekendje weg met Joke deden heel veel deugd.
Vorig jaar bleef ik af en toe een weekend logeren op Breidablik. Dat vond
ik heel spannend, maar zo eens even in een ander huis verblijven, voelde
ook een beetje aan als vakantie.
Gelukkig konden dit jaar de jaarfeesten ook bijna allemaal gewoon
doorgaan. Dat vind ik altijd leuk omdat er dan veel gezongen wordt.
Elke dinsdagavond kijk ik uit naar het turnen.

Dorpsgemeenschap Widar

5

Jaarverslag 2021

Willy Nuyens
Ik heb heel veel in de bakkerij, maar ook in de winkel/verwerking gewerkt
dit jaar. Ook heb ik af en toe in de tuin gewerkt en Jef geholpen.
Onze samenwerking verliep zo goed dat ik nu voortaan elke woensdag
samen met Jef de tuin onder handen neem. Tijdens de zomervakantie
ben ik op vakantie geweest bij mijn zus. We konden niet ver weggaan
door corona, maar we een aantal uitstappen gemaakt samen waar ik echt
van genoten heb. Net als iedereen ben ik ook even geveld geweest door
het coronavirus. Niet fijn, maar ook dat ging voorbij. De verhuis van Els
viel me wel zwaar. Ze is samen met de andere bewoners van Midgard
naar Yggdalir verhuisd. We zien elkaar nu minder en dat is wel spijtig.
Maar gelukkig kan ik af en toe op Yggdalir blijven eten of komt Els bij mij
op Skirne eten.

Het jaar 2021 volgens Bart Onghena
Ik heb tijdens dit jaar als hulp in de winkel van Widar meegewerkt. Ik heb
er samen met Paulientje de taken van de winkel gedaan. Paulientje is de
“bazin” terwijl ik, samen met de andere bewoners, namelijk Peter en
Marc voor de bediening van de klanten zorgen. Mijn taak is naar
gewoonte brood snijden, producten voor de klanten inpakken terwijl
Pauline de afrekening van de klanten op zich neemt. In de bakkerij help ik
meestal bij het bereiden van koekjes en ik help ook bij de opkuis van de
bakkerijruimte.
Het beleven van de jaarlijkse feesten en tradities moest het voorbije jaar
met veel minder collectief samen zijn te gebeuren.
Hopelijk wordt het jaar 2022 een jaar waarin wij opnieuw onze normale levenswijze kunnen herbeleven.
Dit wens ik uitdrukkelijk toe aan alle bewoners en medewerkers van Widar!

Dorpsgemeenschap Widar
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BREIDABLIK
‘Het Moer, van oudsher een moeras, vormt het oorspronkelijke brongebied van de Noordermark. Nabij ligt
het hoger gelegen Bergke. Hier kwam destijds een nederzetting tot stand. De oudste benaming is
Craytenborch of Krijtberg. De bewoners haalden uit het Moer brandstof voor de open haard...’
Diegenen die meer willen weten, verwijs ik naar de beschrijving van de Moerenwandeling en de
sportievelingen nodig ik uit om te komen wandelen.
Met deze beschrijving wil ik aantonen op welk een unieke plek huis Breidablik, Bergsken 3 is gesitueerd. Wij
zien dan ook erg veel wandelaars passeren en sommige maken tijd voor een praatje met onze bewoners.
Onze bewoners genieten van de rust van deze plek, het uitzicht. Het huis heeft een terras vooraan en
achteraan dus altijd wel ergens zon of schaduw, een rustig plekje.
Nu wat meer over de huidige ‘nederzetting’.
We wonen en werken daar met 9 bewoners waarvan Chris met haar 75 (januari 2022) de oudste is en Aster
met zijn 31 de jongste. In 2020 ging Martine, intern wonende medewerkster, met welverdiend pensioen.
Maar pas op 1 mei 2021 vierden we haar pensioenfeest in Sound of Music-stijl, haar favoriete musicalfilm,
met een heuse picknick, liedjes, speeches, ze werd in de bloemetjes gezet! Maar gelukkig was dat maar een
afscheid van 1 dag en is ze in Breidablik blijven wonen en zien we haar nog elke dag. Ze zorgt dat iedereen
zich welkom voelt op Breidablik, verzorgt de seizoentafels, de bloemen en planten binnen en buiten krijgen
haar aandacht, euritmie geven, zondagwandeling met Jokke, een helpende hand waar en wanneer nodig.
We moesten afscheid nemen van intern wonende Sangita en Olga de poes in augustus. Ze vertrok om haar
opleiding verpleegkunde te voltooien in Antwerpen.
Pauline kwam intern wonen in maart. Zij is werkzaam in de winkel/verwerking en op Breidablik. Ze is een
bezige bij, stelt interesse in ieders welzijn, heeft een vrolijke lach, ze ging met enkele van onze bewoners al
afval rapen met de grijpstok (de Mooimakers), een fietsband herstellen, een plankje ophangen, kortom ze is
van vele markten thuis. Ook volgt ze een herboristenopleiding wat ervoor zorgt dat we nu bij haar terecht
kunnen voor zelfgemaakte kruidenzalven.
Lidewey kwam ons team versterken en gelukkig bleven Veerle, Kaat, Ilona en Marielle op post. Net zoals er
niks veranderde in onze bewonersgroep.
In november kwam Henk, de schilder, ons keukenplafond witten en de livingmuur herstellen en schilderen
zodat we er weer fris bij zitten.
In de blauwe zaal was er voor de hele gemeenschap een euritmie voorstelling, een concert van Mattijs
Roelen altviolist, Jan Koenders met gitaar.
Natuurlijk gingen we met onze Breidablik-club weer op stap: mini-golfen, Turnhout kermis, abdij van Postel,
openingsfeest van de Warande, wandelen in het Grotenhoutbos, Natuurpuntmuseum, Plantentuin de
Kleine Boerderij in Merksplas, de bibliotheek, fototentoonstelling kolonie Merksplas…

Dorpsgemeenschap Widar
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Hier onze bewoners aan het woord:
Chris kreeg rode op maat gemaakte sandalen en een nieuwe rollator, jammer
genoeg werd dat een blauwe en geen rode!
Jokke volgde muziektherapie bij
Henk Mesure. Contact maken met
Jokke is niet evident, maar toch
hadden zowel Veerle als ik een
wondere ervaring met hem. Hij
antwoordde op onze vraag zonder
beperkingen! Hopelijk zet deze vorm
van communiceren zich verder.
Dieter had leuke herinneringen aan het
Sint-Jansfeest. Hij vond het peperkoekhappen aan de waslijn van Landvidi
grappig. Ook het optreden van Kees met zijn accordeon kon hem bekoren.
Ook gaat hij elke week turnen bij Kracht en Zwier in Turnhout.
Ils zit ondertussen al in haar derde
jaar kantklossen aan de academie in
Turnhout. Voor haar verjaardag in
november ging ze met Sangita naar
de film en ze zaten maar met zijn
tweetjes in de zaal. Ook deed ze
weer mee met het speksteenkappen.
Aster zijn helden waren:
Ria van Familiehulp die hem komt wassen en Aster ‘een lieve jongen’ vindt.
Deze liefde is wederzijds. Ze gaat bij Aster op de kamer haar boekje invullen
terwijl hij ontbijt en babbelt en ze drinken samen koffie/thee.
En Michael die hem met de ‘dikke bus’ terug naar Breidablik brengt na zijn
werk in het atelier bij ‘Stefke’ (Aster zijn woorden).
Het ‘boekentasje’ (Bert Provoost kinesist) die speciaal voor Aster steeds zijn
tas mee naar binnen brengt.
Marc ging in mei op reis naar
Blankenberge met Cerevam. Hij
deelde de kamer met een
Franstalige man en dat was Marc
niet bevallen want hij kon er nadien niet over zwijgen. Hij houdt
ook van verjaardagen vieren en
vooral
van
het
lekkere
verjaardagseten. Hij wil dikwijls
verjaren, maar niet ouder worden!
Stefan volgde logopedie omdat hij beter wilde leren lezen. Hij gaat elke week
turnen. Hij brengt de Breidablik-post naar het kantoor en bij uitstappen helpt
hij mee de rolstoelen in-en uitladen en duwt Chrisje haar rolstoel wanneer
we hulp kunnen gebruiken.
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Bart heeft erg genoten van zijn fietstocht met Peter Nuyts naar Baarle.
Hij ging naar Daverdisse op vakantie met de KVG in de zomer. Vanuit de
bus kon hij de ravage na de overstroming zien in Wallonië. Hij was erg
onder de indruk. Bart gaat ook elke week turnen.
Peter ging met de KVG naar Châtel in
Frankrijk. Hij was daar graag gezien door
de begeleiding omdat hij vlot is in
omgang en iedereen accepteert en
helpt. Door zijn hoogtevrees was de
stoeltjeslift een uitdaging, maar hij heeft
het toch maar gedaan!!
Nog speciale DANK aan John en Andre, onze vrijwillige helpers, die altijd
klaar staan om iets te komen repareren, naar het containerpark te rijden,
naar de garage rijden met de bus, naar de autokeuring, een extra uitje met 1
van onze bewoners,…!
Andre heeft zelf een stuk geschreven over het werken met zijn klusteam op Breidablik.
Het Breidablik-buitenklusteam
Het Breidablik-buitenklusteam is ontstaan aan het begin van de Coronapandemie. Iedereen moest in zijn
eigen bubbel blijven, we mochten niet meer naar de verschillende werkplaatsen tenzij jouw werkplaats
binnen de bubbel viel. En op Breidablik is dat de weverij. Aangezien de plaatsen daar beperkt zijn en ook
niet iedereen geschikt is voor dit specifiek werk, kwam het Breidablik-team op het idee om bewoners in te
zetten als buitenschoonmaak/tuinteam.
Samen met André zouden zij dan twee middagen in de week instaan voor het onderhoud van de tuin en alle
andere voorkomende werken die nodig zijn om de buitenkant tiptop in orde te houden.
Dat bleek zo'n groot succes dat we ook nu nog elke woensdagmiddag die werkjes uitvoeren. Alleen nu niet
meer met drieën, maar om beurten samen met André.
Wie doet wat?
Het algemene werk doen we samen zoals bv rondom vegen, blad opruimen, de paadjes schoonhouden,
onkruid uit de grond trekken, de beukenhagen snoeien, enz... Maar ze hebben alle drie ook hun vaste taken
zoals:
Bart is onze planner. We maken samen altijd een rondje rond het huis
om te zien welk werk het meest noodzakelijk is. Bart noteert dat
allemaal zorgvuldig in zijn agenda zodat er niets wordt vergeten. Bart is
ook de vaste fietskot opruimer. Er is daar nu bv veel meer plaats om
fietsen te stallen en omdat hij dat regelmatig bijhoudt, ziet het er altijd
keurig opgeruimd uit.
Dieter is onze grasspecialist. Hij zorgt er met zijn grasmaaier voor dat de
gazonnetjes rondom BB mooi kort blijven. Ook vindt hij het belangrijk
dat de voorkant en inkom altijd goed worden bijgehouden want zoals
Dieter het zelf zegt; “Dat is belangrijk voor gasten, ouders en andere
bezoekers van BB dat we ze zo heel netjes kunnen ontvangen.”
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Ilse is multi-inzetbaar. Zij zeemt de ramen, poetst, de composthoop omdraaien, vegen en laatst ook nog het
nieuwe weverij-pleintje kaal gemaaid zodat de wevers daarbij mooi weer buiten kunnen zitten. Ook bleek
Ilse een getalenteerde huisschilder. Zij heeft de hele muur van rode planken aan de ingang geschuurd en
geschilderd. En netjes...
En zo heeft het BB-team van de corona-nood een schoonmaak-deugd gemaakt.

Dorpsgemeenschap Widar

 10 

Jaarverslag 2021

IDAFELD
Het jaar was goed begonnen, bewoners
die nog op Idafeld waren tijdens de
vakantie hebben het jaar ingezet met een
bezoek aan de wintertuin van Turnhout.
Je kan de bewoners niet herkennen, maar
onder de mondmaskers kan je Nico, Wim
en Ludo vinden.
Februari gaf wat warmte in de donkere
dagen. Doordat we niet veel konden doen
en in bubbels moesten blijven was het
circus een mooi geschenk.
De Warande van Turnhout had ervoor
gezorgd dat we een voorstelling konden
meemaken.
Bij Midgard, buiten in het donker
brachten de artiesten een mooi theater
met muziek, licht en vuur.

We hebben veel gewandeld, zo zijn we met onze tochten beland in de
staatsbossen van Ravels waar we het Ravenpad hebben gevolgd. In
het bos stond een installatie waar je veel lawaai mocht maken om de
“slechte raven” te laten verdwijnen.
Tijdens onze wandeltochten zijn we in het weekend ook aanbeland bij
de Liereman, de route die we zouden volgen, hebben we niet
afgelopen. Het pad lag er zo slecht bij dat we niet verder konden en
zijn dan terug naar de bus gegaan. Nog snel een take-away koffietje
op een boom.
Het was hier dat we een mooie groepsfoto hebben gemaakt. Spijtig
genoeg was Joris niet aanwezig.
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De paastijd komt eraan, dan begint het bij de bewoners te
kriebelen om de Palmpasenboom te zetten voor het huis. De
haan hadden we nog liggen van vorig jaar dus tijd om deze
terug te zetten. Elout is gedreven om een gat te graven, terwijl
Ludo, Koen en de andere de boom willen planten. Nathalie
heeft ervoor gezorgd dat de krans mooi versierd is met
doeken, linten en fruit.

In april stond er een nieuwe bakfiets op het terrein, Andres
was de eerste bewoner die een toertje mocht maken met de
bakfiets en fietste alsof hij dat al meerdere keren had gedaan.
Onze jaarlijkse gewoontes mag je niet vergeten in deze tijden.
De berkenbladenpluk stond in mei weer voor de deur. We
hebben genoeg blaadjes geplukt voor het hele jaar lekker sap
te drinken. Vroeg opstaan om te gaan plukken moet beloond
worden met een ontbijt met spek en eieren.
In juni hebben we afscheid genomen van
Midgard met heel de gemeenschap. We wensen
het huis een mooie toekomst en een mooie
bestemming binnen de gemeenschap.
We moesten ook afscheid nemen van Cis, hij is
naar Landvidi verhuisd. We wensen Cis dan ook
een fantastische toekomst op Landvidi! Cis zou
graag verhuizen als hij hier op Idafeld mocht
komen werken.
Zo geschiede: Cis komt elke dag met zorg de
strijk en de kook verzorgen.
Na veel in de bubbels te hebben gezeten, was
het tijd om ons te verenigen. Om dit te vieren
hebben we Sint Jan met de hele gemeenschap
gevierd. De bewoners, medewerkers en vrijwilligers hadden er duidelijk deugd van. Genieten van het
samen zijn, genieten van een gemeenschap te zijn.
Na een deugddoende vakantie gaat het jaar ineens heel snel de jaarfeesten volgen elkaar snel op.
Sint Michaël, Sint-Maarten en natuurlijk Sinterklaas en Kerst.
Kerst was voor Idafeld ook een speciale dag. Niet alleen voor het feest, maar ook omdat Diane haar laatste
dag had gewerkt. Ze gaat nu op een welverdiend pensioen en we wensen haar natuurlijk het allerbeste toe!
Groeten van iedereen uit Idafeld!
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LANDVIDI
We kunnen stellen dat het op Landvidi een turbulent jaar geweest is.
-

Tegen corona zeggen we vaarwel. En hopelijk voorgoed!

-

Johnny is verhuisd naar Huis Yggdalir.

-

Tessa is bij ons komen wonen.

-

Doenja en Jules hebben een nieuwe kamer gekregen.

-

We hebben afscheid moeten nemen van onze huisverantwoordelijke Katrien Verpoucke, die we tot
op vandaag stiekem toch nog wel wat missen. Als afscheid zijn we een leuke uitstap gaan maken
naar de Efteling.

-

Ook van Stef hebben we afscheid genomen. Hij is het team van Yggdalir/Ekkehart gaan versterken.

-

Ook hebben we afscheid genomen van Jesse waardoor enkel nog Maria, Géraldine, Lieve en Katrien
overbleven als vaste kern van Landvidi.

-

Ons team was voor even volledig met de komst van Fleur, Liesbet en Natascha.

-

Hier even een kleine voorstelling van onze nieuwe dames.
Liesbet:
Ik ben Liesbet, 42 jaren jong en samen met mijn dochter en hond wonende te Lier. Ik kies bewust
voor Widar. In de reguliere instellingen heb ik nergens meer ervaren wat ik voelde tijdens de
periode dat ik op Iona werkte. De antroposofische werking heb ik daar mogen leren kennen en dit
voelde als thuiskomen. Ik kijk er naar uit om ook hier mijn plekje te vinden.
Fleur:
Hey, ik ben Fleur Christiaensen. Ik ben 20 jaar en woon in Brecht. Tijdens mijn studies jeugd- en
gehandicaptenzorg heb ik stage mogen doen op Widar. Zo ben ik hier terecht gekomen.

-

Ondertussen moeten we ook weer na een korte periode afscheid nemen van Natascha.

-

We hopen op wat meer zekerheid in de toekomst.

Dorpsgemeenschap Widar
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EKKEHART
Als ik denk aan 2021 dan denk ik: spanning, hard werken, onzekerheid, … Het was echt geen gewoon jaar
en dat lag niet alleen aan het virus. We moesten de opening van Yggdalir voorbereiden. Natuurlijk waren
we daar al jaren mee bezig, maar nu werd het toch snel concreet. Dat ging gepaard met heel wat discussies,
meningsverschillen, … eigenlijk ging het over ‘loslaten’.
Wij wonen hier al zo lang op een eiland, wij werken hier al jaren samen met een goed team en we hebben
altijd ons best gedaan om de bewoners te ondersteunen in hun ontwikkeling. We moesten ons
voorbereiden op de uitbreiding van ons werk, van ons team, van onze zorg. Het voelde als een loslaten van
onze intimiteit.
In Merksplas moesten ze zich ook voorbereiden op loslaten: loslaten van een woonhuis op terrein
Lipseinde. Een gebouw zou leeg komen te staan. Wat gaan we daar mee doen? Want een huis laten
vervallen is geen goede leefomgeving. Loslaten van de bewoners die mee zouden verhuizen naar Wortel.
Al die bewoners hebben een functie ergens al dan niet in de productie. Kunnen ze wel gemist worden?
Hoe gaat dat zijn? Wie kan hun taak overnemen?
Loslaten ook voor de medewerkers. In Wortel is het stiller, minder collega’s. Gaan ze kunnen aarden in de
nieuwe omgeving, in een nieuw huis waar alles nog een plaatsje moet krijgen?
En de bewoners? Dat was de grootste zorg. Hoe gaan zij de verhuis ervaren? Hoe gaan zij hun werkgebied
loslaten? Vinden ze vervulling in het werk op Balder in Wortel?
En de ouders: een nieuwe route, een aantal nieuwe medewerkers, een heel nieuwe setting, … gaat dat
allemaal wel goed verlopen?
Net zoals uit chaos orde en vorm groeit, zo groeiden
wij in Balder ook. Al lang voor het einde van het jaar
was er een gezondmakend ritme en structuur.
We werken veel samen, helpen elkaar waar nodig.
Bewoners ontmoeten elkaar in het werk, maar ook
daarbuiten. De leefwereld van het kleine ‘Ekkehart’ is
vergroot en het doet goed. De werkgebieden zijn
vernieuwd, zowel qua infrastructuur als inhoud.
Daarover lees je meer in dit verslag. Ook nieuwe
medewerkers en nieuwe bewoners zullen zich
voorstellen.
We hebben hulp gekregen van stagiaires, vrijwilligers
en vrijwilligers vanuit het herstelfonds.
Veel energie ging naar Yggdalir, maar we hadden nog
energie te over!
In tegenstelling tot het ‘coronajaar’ heeft nu wél
iedereen vakantie gehad.
In maart zijn Ivan en Diederik met alle bewoners naar
Rendeux geweest: wandelen, lekker en veel eten, …
Spijtig genoeg moesten ze een dagje vroeger naar huis
komen om het eerste coronavaccin. Want ja, geprikt
werd er wel in 2021!

Dorpsgemeenschap Widar
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Een aantal bewoners zijn met Brac vzw mee geweest op vakantie of met de scouts en een aantal zijn met
Erna en Melanie nog een midweek in Sunparks Mol geweest. Het natte weer deed geen enkele keer de
vakantiepret bederven.
Een grote droom van mij kwam uit: een groot zwembad op ons zonnig terras! Helaas, niet langer dan een
week heeft het hier gestaan; niet meer dan 3 personen waagden zich in het water; en dan heb ik het weer
opgeruimd! Mijn droom viel deze zomer in het water! Maar toch ne dikke merci aan de gulle schenkers!
In september gingen we met Yalisa, Benji, Tom, Glenn en Erna & Melanie naar Sunparks op vakantie.
We hebben er mooi gewandeld rond de Kempense meren.

Een dagje naar zee is altijd plezant ☺ (Yalisa)

Dorpsgemeenschap Widar
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Op Ekkehart kwamen vanaf de zomer Melanie en
Pieter intern wonen. Ze hebben het erg naar hun
zin!
“In juli 2021 zijn wij, Melanie en Pieter (de zoon
van Erna en Dirk), op Ekkehart komen wonen.
Wij wilden graag in een gemeenschap leven waarin
leven en werk een geheel vormen.
Pieter is beginnen werken in de tuin en Melanie in
huis en in het atelier op Balder. Beiden voelen we
ons sterk verbonden met de antroposofie en met
de idealen die Widar nastreeft. We zijn dankbaar
voor wat we hier leren en kunnen bijdragen!”
Een bijzonder moment was 21-12-2021: de trouw van Margriet, de dochter van Erna en Dirk. Zij stapte met
Jeroen in het huwelijksbootje. Daar konden onze bewoners niet op mankeren!

Dorpsgemeenschap Widar
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In het weekend blijven we ook niet stilzitten op Ekkehart, iedereen is in de weer op z’n eigen manier ☺
Benji herstelt de fietsen, Glenn en Nico helpen Pieter met het kuisen van de caravan, Tom amuseert zich
met poetsen en Fons houdt vanuit de zetel een oogje in het zeil
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kookclub KVG
Lyndsay, Glenn en Tom leren koken
met KVG bij onze buren, de Slinger

Nieuwe medewerker Carine
“Sinds december vorig jaar ben ik als nieuwe collega gestart bij Widar.
Ik ben getrouwd met Nic Geuens en samen hebben we 2 kinderen nl. Charlotte (20 jaar) en Dries (15 jaar)
en 2 huisdieren: een poes (Theo) en een cavia (Poukie).
Door Charlotte haar enthousiasme tijdens haar stage in het huis Ekkehart en na mijn bezoekje daar, besliste
ik om op mijn 50e een stap in het onbekende te zetten en mijn werk in een speelgoedwinkel op te zeggen.
Ik vind het nog steeds een fantastische ervaring om te zien hoe bewoners zich samen ontwikkelen in
verschillende werkgebieden met hulp van een opvoeder/medewerker.
Soms kan dit ook pittig zijn, maar met een luisterend oor of een goed gesprek, kan je veel probleempjes
oplossen.
Verder kan ik genieten van kleine dingen zoals een wandeling of fietstocht in de zon, een etentje met
vrienden of een koffie met gebak samen met mijn gezin. Het is dan ook leuk als ze op bezoek komen in den
Bayerd, wanneer ik daar werk samen met de bewoners.
Ik hoop dat ik hier nog vele mooie jaren mag beleven samen met jullie!”
Carine Rombouts
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YGGDALIR
Yggdalir opende zijn deuren in juni. Na veel inpakken en verhuizen konden de bewoners hun nieuwe
kamers bewonderen en inrichten.
Op 23 juni werd ons huis officieel geopend voor alle andere medewerkers en bewoners van Widar.
Het was wennen voor onze bewoners. Een ander terrein wil ook zeggen andere werkgebieden. Onze
bewoners maakte kennis met Den Bayerd, het buiten werk op Balder en het nieuwe atelier. Dit opende
weer nieuwe kansen voor veel van hen.
Den Bayerd en het buitenwerk is voor velen al gekend, maar het atelier is volledig nieuw. Al kon het atelier
niet direct beschikken over een eigen ruimte en was het in het begin wat schipperen met materiaal en
mogelijkheden, maakten ze al mooie dingen. Bewoners hebben leren manden vlechten, verzorgen ons
binnenpleintje, ze maken decoratie voor den Bayerd en zorgen voor een mooie seizoentafel in huis. We zijn
heel benieuwd wat ze allemaal kunnen eens ze verhuisd zijn naar hun eigen ruimte.
Toch konden een aantal bewoners hun werk aan de overkant niet missen. We zijn dan ook heel blij dat Flor
nog 2 dagen in de week naar de bakkerij kan gaan en Johnny 2 dagen in de week op de boerderij en in de
weverij mag gaan werken.
We waren nog geen goede maand verhuisd en we konden al nieuwe bewoners verwelkomen. Begin juli
vervoegde Nico onze bewonersgroep. Nico babbelt heel graag en vond zo heel snel zijn plaats in de groep.
Eind juli maakte Jomesa onze groep compleet. Zij werd onze 8ste bewoner in huis Yggdalir. Heel verlegen
kwam ze binnen, maar ondertussen voelt ze zich helemaal thuis in haar nieuwe omgeving.
Ook verwelkomen we twee nieuwe medewerkers sinds de opening van Yggdalir. Gwenny is in de zomer ons
team komen versterken. Ook kwam in de zomer Peter bij ons wonen. Peter is ook onze nieuwe intern
wonende. Beide zijn ondertussen een vaste waarde in huis.
De rest van de zomer maakten we in huis
tijd om elkaar allemaal een beetje beter
te leren kennen. Na wat bewogen
maanden en verhuisstress kon iedereen
even tot rust komen. De laatste meubels
voor de slaapkamers werden geleverd en
iedereen was gesetteld.
We waren stiekem allemaal blij dat in
september het werkritme begon en het
normale rustige leven op Widar kon
verdergaan.
Ondertussen heeft iedereen zijn plekje in
Balder gevonden.
Lieve groetjes van onze bewoners en
medewerkers,
Flor, Johnny, Nico, Yvonne
Jomesa, Pieter Jan, Els, Nico
Monique, Stéphanie, Gwenny,
Ellen, Sean, Peter
Dorpsgemeenschap Widar
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DE WERKGEBIEDEN
Melkverwerking
Een foto kan meer zeggen dan duizend woorden …
Met die insteek geeft de melkverwerking u graag een inkijk in hun dagelijkse routine …
Bart en Lieve toveren samen met bewoners Wouter en Ils de kazen, yoghurt en melk om als heerlijke
lekkernijen op onze tafel!
Wat ‘n prachtfoto’s die 2021 weergeven!
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Ils en Wouter zijn onze vaste helpers!
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Lieve helpt de vaste kaasmaker, Bart, al enige tijd als het nieuwe kaasmeisje
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Winkel & verwerking
Dit jaar hebben we Marijke, als nieuwe bewoonster
van Widar, mogen verwelkomen in ons team.
We hebben samen aan de tafel gezeten om haar
beter te leren kennen aan de hand van wat vragen.
Marijke, stel je eens aan de lezers voor.
Mijn naam is Marijke Vermeeren. Ik ben geboren op
26 juni 1978. Ik ben dus nu 43 jaar oud.
Wat ik in mijn vrije tijd graag doe?
Kleuren doe ik graag, ik heb een mandala-kleurboek.
Dvd’s kijken samen met Nancy, dat is mijn goede
vriendin. Ils is ook een goede vriendin en Tessa ook.
Af en toe naar Thuis kijken en woordzoekers maken.
Breien doe ik ook soms, deze sjaal heb ik zelf gemaakt.
[Marijke toont trots de sjaal die ze aanheeft]
Hoelang ben je al op Widar?
In augustus vorig jaar ben ik één week op proefweek
geweest. Ik had een goed gevoel in die week, dus wou
ik graag terugkomen. Op 16 september ben ik dan
definitief verhuisd.
Ik heb hier vroeger al wel eens dicht in de buurt
geweest. In 2018 was het de trouw van mijn zus in
Wortel. We hebben dan in een B&B hier in de buurt
geslapen.
Waar woonde je voor Widar?
Ik woonde in de Stappe in Mortsel. Met drie personen woonde ik daar samen. Enkel overdag was er
begeleiding en ’s nachts niet, je kon dan de nachtpermanentie bellen als er iets was. Ik vond dit moeilijk,
daarom ben ik later terug bij mijn ouders gaan slapen. Net voor Widar was ik dus overdag op de Stappe en
‘s nachts bij mijn ouders.
Mijn vriend woont nog steeds op de Stappe.
Wat vind je het leukst om te doen in de winkel/verwerking?
Oh, er zijn veel dingen die ik graag doe! ‘lach’. Maar als ik moet kiezen dan is het de koeken in zakjes doen,
brood snijden en confituur in potjes doen. Ah ja en ook de andere smeersels die we maken, hummus en zo
in potjes doen.
Wat vind je het minst leuk om te doen?
Ja euh, niet echt iets eigenlijk. Allee ja als ik iets dan het minst leuk vind om te doen, maar ik doe het dan
wel hé, dan is het toch misschien vegen. Maar allee ik vind dat ook niet zo erg hoor. ‘lach’.
Vind je het leuk om samen te werken?
Ja zeker, bij Leonidas moest ik dat soms ook doen. Daar werkte ik vroeger hé.
Ik pakte daar pralines in doosjes in, soms samen met collega’s en soms alleen omdat zij dan in de winkel
moesten staan.
Het is hier soms wat druk, maar als ik duidelijk mijn taken weet, vind ik dat niet zo erg.
Dan weet ik wat ik moet doen en is het fijn om samen te werken.
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Wat zou je nog graag willen leren?
Vlierbloesemdrank maken, ja dat vind ik heel lekker.
Sinds ik hier ben, heb ik al veel geleerd, maar ik heb nog niet al de seizoenen meegemaakt.
Dus ik ben heel benieuwd wat we nog allemaal gaan maken!
Je bent nu ongeveer een half jaar op Widar. Welke herinnering is je tot nu toe het meest bijgebleven?
Eigenlijk dat ik al veel ervaringen en ideeën heb mogen leren. Ook de muziek van Mattijs vond ik heel leuk
en mooi. We hebben enkele avonden geschilderd, dit vond ik heel leuk om te doen.
Welk Widar product zou je aan iedereen aanbevelen?
De crackers! De bakker maken die nog niet heel lang, maar ik vind ze super-lekker. Goed gedaan bakkers!
Wat zou je nog graag willen meegeven aan de lezers van het jaarverslag?
Ik heb hier op Widar een nieuwe grote steungroep gevonden. Ik ben warm ontvangen, ik ben in een warm
nest terechtgekomen.
Als laatste vraag Marijke, wat is je levensmotto?
Applaus geven aan iedereen! We kunnen iedereen motiveren.
Bij dit laatste klapt Marijke enthousiast in haar handen.
Wat fijn om Marijke in ons team te verwelkomen!
Sinds vorig jaar heeft het winkel/verwerking
team twee nieuwe gezichten, Elisabeth en
Pauline. De bewoners deden een interview om
ze beter te leren kennen.
Vanaf wanneer zijn jullie in de Widar winkel
beginnen werken?
Pauline: Ik weet de exacte datum nog; het was
7 februari vorig jaar 2021 dat ik ben begonnen.
Elisabeth: Ik ben begonnen in juli 2021 als
vakantiewerker en mocht vast beginnen vanaf
1 oktober. Nog altijd heel blij dat hier een vast
plekje in het team heb gekregen.
Jullie zijn een heel goed team om samen te
werken. Het is niet echt een vraag, maar we
wilden dat toch graag zeggen. “lachen beide”
Pauline: Oh dat is fijn om te horen!
Elisabeth: ‘grote glimlach’ Is inderdaad fijn om
te horen!
Werken jullie graag met bewoners samen?
Pauline: Ja, ik vind het heel erg leerrijk en
dankbaar om samen te werken.
Zeker het feit dat jullie hier nuttig aan de slag
kunnen, vind ik heel mooi. En we werken echt
samen, dit voel je zeker in de weken dat jullie er
niet zijn. Dan moeten wij een tandje bijsteken!
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Zo zie je maar dat we elkaar nodig hebben om iets moois te creëren.
De fijnste momenten zijn voor mij de dagen wanneer we allemaal samenwerken aan hetzelfde doel.
Bijvoorbeeld wanneer we zuurkool maken: de kool komt eerst van de tuin, dan wordt die door iemand in
stukken gesneden en in de snijmachine gedaan. Weer een ander clubje begint met de kool aan te stampen.
En na zoveel weken zijn er weer anderen die de zuurkool in potten doen voor we ze aan de huizen
verdelen. Dat is echt samenwerken!
Oh ja, en als Bart ’s ochtends binnenkomt en zegt ‘Good morning!’, is je ochtendhumeur meteen weg!
‘lach’
Elisabeth: Als klein kindje kwam ik al bij Widar over de vloer. Voor mijn gevoel ben ik echt samen met de
meeste bewoners opgegroeid. Ik vind het ontzettend leuk om jullie nu dan ook beter te leren kennen op
een andere manier.
Het samenwerken met elkaar is fijn, dankbaar en leerrijk. Er zijn dan zeker momenten dat ik ook nog dingen
van mijzelf tegenkom waar ik tegenaan loop of wat mij opvalt. Daar leer ik dan weer van.
Zoals Pauline zo mooi beschrijft is dat je elkaar nodig hebt. Je bent allemaal een belangrijk persoon in het
proces. Wanneer er dan iemand tussenuit valt dan valt dat op en moet je daarop anticiperen. Echt
teamwerk met elkaar! Ontzettend fijn!
Jullie kunnen echt elke dag een glimlach op mijn gezicht toveren en ik ga elke dag voldaan naar huis.
Wat doe je graag van taken?
Pauline: Zoals ik hierboven vermelde vind ik de taken waaraan we allemaal meewerken het leukst.
Wanneer het goed weer is en we veel te verwerken hebben gaan we soms buiten zitten, dat vind ik ook
enorm fijn. Er is dan een berg werk, maar met zijn allen krijgen we het telkens toch weer klaar om alle
groenten of fruit gesneden en verwerkt te hebben. Aan het einde van de dag zijn we dan moe van de
drukte, maar toch oh zo trots op wat we allemaal hebben verzet.
In het hoog verwerkingsseizoen plakken aan het einde van de week onze schoenen aan de grond. Gepoetst
moet er dus ook worden! Hoewel poetsen niet mijn favoriete bezigheid is, kan het me toch deugd doen om
alles schoon en opgeruimd te houden.
Niet te vergeten is er ook het winkelgedeelte. De meeste klanten die hier komen zijn vaste klanten die al
jaren komen en Widar hebben zien groeien. Als nieuwkomer is het leuk verhalen te horen van hoe het
vroeger was.
Wanneer we nieuwe ideeën hebben en die dan daadwerkelijk uitvoeren, geeft dit me een enorme
voldoening. Zo hebben we een stempel laten maken met ons logo en een tekst. Nu hebben we
gepersonaliseerde koekzakjes en kaartjes voor aan de producten te hangen. Hier ben ik toch wel trots op!
‘lach’ We hebben ook al geëxperimenteerd met gefermenteerde drankjes, gemaakt van oud
zuurdesembrood. Dit is nog in proces, het recept is nog niet helemaal lekker. Maar het experimenteren
houdt ons wakker en zo proberen we ook wat nieuwigheden voor de bewoners te hebben.
Elisabeth: Ik vind het fijn dat er in de winkel/verwerking zoveel afwisseling is. Je hebt het verwerken en
maken van producten en daarnaast ook de winkel waar klanten hun boodschappen komen doen.
Daarbovenop leven we ook van seizoen naar seizoen. Er is geen dag die hetzelfde is. Ik vind de
zomermaanden het fijnst. En het leven ernaartoe. Van de lente waarbij de eerste producten ingemaakt
kunnen worden naar steeds meer. De zon die meer begint te schijnen en alles wat weer opnieuw tot leven
komt.
Dan proberen we zoveel mogelijk met jullie buiten te werken en er is dan veel bedrijvigheid. Veel fruit dat
er dan wordt ingemaakt en het zonnetje doet dan iedereen deugd.
De wintermaanden hebben zeker ook hun charmes, er is dan een ander soort bedrijvigheid. Zeker in de
maand december. Dan hebben we veel bestellingen en vooral veel speculaas om in te pakken. ‘lacht’
Maar dat is fijn. Samen uitkijken naar de feestdagen en zorgen dat alles klaarstaat.
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In de winkel vind ik het fijn om contact te hebben met de klanten. Zeker de vaste klanten daar krijg je toch
een soort band mee. Ik ben altijd best trots om achter de kassa te staan om onze producten waar veel
aandacht en liefde in is gestoken te verkopen.
Niet alleen het werk is leuk om samen te doen, ontspanning is ook belangrijk. In de zomer hebben we een
gezamenlijke uitstap met de bakkerij gedaan. Dit jaar gingen we naar Kruibeke-Bazel en namen we de
overzetboot in Hemiksem. Dit was echt het toppunt van de uitstap. We hadden allemaal zelf een
lunchpakket meegenomen en die hadden we heerlijk in het zonnetje op een grasveld opgegeten.
Heb je al eerdere ervaringen op Widar?
Pauline: Widar was voor mij helemaal nieuw, alsook de antroposofie. Ik had een vacature online zien staan
en ik was heel aangenaam geprikkeld door de omschrijving van een gemeenschap met mensen met een
beperking. Van hieruit ben ik vertrokken. Twee weken ben ik komen proberen inwonen op Skirne. Bijna
meteen voelde ik een sterk gevoel dat ik hier moest zijn. Ondanks mijn gebrek aan ervaring met mensen
met een beperking heb ik de sprong gewaagd om inwonend medewerker te worden. In het begin was er
veel dat op me af kwam, zowel de bewoners als de antroposofie en het inwonen. Ik leer enorm veel van
mijzelf, mede dankzij de bewoners die een spiegel voor je ophouden. Na een jaar hier te zijn, heb ik nog
steeds geen spijt van mijn keuze. ‘lach’
Ik heb al veel geleerd en ik kijk er naar uit wat ik nog ga leren.
Elisabeth: Zoals eerder beschreven ben ik echt opgegroeid met Widar en de antroposofie. Mijn moeder
heeft altijd nauw contact gehad met de Widar gemeenschap en heeft hier zelf ook een tijdje ingewoond
vroeger. Als kind al ging ik mee naar de jaarfeesten en leerde zo de bewoners kennen. Ik ging vaak als klein
kindje samen met vriendjes om ‘aangebrande’ koekjes te vragen bij de bakkerij. ‘lacht’
In 2016 heb ik voor het eerst vakantiewerk gedaan op Widar. Dit was dan het boerderijkamp. Vond het leuk
om zo op een andere manier kennis te maken met Widar.
Zo heb ik een aantal jaren op Widar zomerwerk gedaan op verschillende plekken in Widar. En nu sinds
oktober 2021 vast in de winkel/verwerking, en dat bevalt mij heel erg goed.
Wat vind je leuk aan je collega’s?
Pauline: Ik ben met mijn gat in de boter gevallen! Toen ik net aankwam was er veel veranderd binnen het
team. Ook voor de bewoners was het spannend dat er een nieuwe medewerker kwam. Maar al snel voelde
ik me helemaal thuis.
In de zomer kwam Elisabeth vakantiewerk doen en wanneer in augustus Sangita wegging, waren Diny en ik
heel blij dat Elisabeth het team wou vervoegen. Vanaf oktober hebben we weer een vast team.
Dit zorgt voor een fijne stabiliteit voor de bewoners en ons.
Wat ik enorm apprecieer is de ruimte voor nieuwe ideeën en de ruimte die er is voor ieder individu.
We denken allemaal samen mee aan het geheel en hoe we dit ons eigen kunnen maken.
Elisabeth: Ik vind het samenwerken met Pauline en Diny heel erg fijn. Ik ben van nature een heel rustig
persoon en merk dat dit goed aansluit bij hen. We hebben allemaal zo onze eigen manier van werken en
dingen die we graag doen en dit zorgt voor een fijne harmonie en samenwerking.
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Diny controleert de zuurkool.
Na maanden in de kelder te staan, is de kool, rode
biet en rammenas gefermenteerd.
De smaak is fris, zurig en bovendien gezond.
Samen de kool stampen is één van onze favoriete
werkjes!

In 2021 namen we afscheid van Kim Van Rooy, jarenlang vaste waarde op Widar en meer specifiek de
winkel/verwerking.
De hele gemeenschap wenste haar het beste op zijn Widars, met toespraken, cadeautjes, herinneringen
en taart en enkele mooie gedichten.
Diny van de winkel, Nele van de bakkerij en Nicky van het kantoor maakten pakkende gedichten voor
Kim. Deze zijn dan ook voorgelezen geweest met de nodige traantjes.
Hier het gedicht van Diny:
Lieve Kim,
Er werd hierboven al heel wat over je gezegd
We hebben samen een hele weg afgelegd
We waren super-collega's 10 jaar lang
We vulden elkaar aan zoals yin en yang.
Samen met Ilse waren we een top-team,
Samen gingen we ervoor, we had a dream.
Jij en Ilse in de winkel met de klanten
Bestellingen, koekjes inpakken, broden snijden; dat waren constanten.
Ik in de verwerking met grote potten en steriliseerketels
En in de lente natuurlijk de eerste brandnetels.
Samen met de bewoners riep onze plicht.
Vele handen maakten het werk licht.
Nancy, Wouter, Cis, Marc, Joeri en vele anderen waren elke week van de partij
En natuurlijk ook Els; die was altijd blij.
Je was geduldig, loyaal, serieus, grappig en toegewijd,
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Ik werkte graag met jou samen, dat is gewoon een feit!
Ik keek naar jou en hoe je de dingen deed, meer dan één keer,
Ik ging als het ware bij jou in de leer.
Ik leerde door jouw voorbeeld en praktijk,
Je introduceerde op die manier een heilpedagogische kijk.
Het geheugen van de winkel dat was jij,
Je hield alle informatie gedetailleerd bij.
Overal kom ik nu lijstjes, overzichten en aantallen tegen.
Begon dat uiteindelijk niet een beetje veel te wegen?
Mijn hoofd zit echt helemaal vol, zei je dan.
Je werd daar ontzettend moe van.
Op de duur ging het zo niet meer
Alles in je binnenste deed zeer.
Je was helemaal op, alles was te veel.
14 maanden later sta je hier nu met een krop in je keel.
Je twijfelde en twijfelde maanden aan een stuk.
Wat moest je doen om terug te brengen je geluk?
De knoop doorhakken viel je enorm zwaar.
2021 was voor jou een bewogen jaar.
We hopen dat je beslissing je rust geeft,
Dat je weer met goesting en plezier leeft.
Denk je af en toe nog eens aan Widar?
Of raak je daarvan te veel in de war?
We wensen je heel veel geluk met je verdere leven,
Dat het je veel voldoening mag geven!
Beste Kim, dankjewel voor al je inzet en werk voor Widar al die jaren,
We zullen zeker vele mooie herinneringen aan jou bewaren.
Kom nog maar eens een keertje op bezoek,
Dan verwelkomen we jou met een glimlach, thee en koek!
van Diny
(van de winkel-verwerking)

Kim in de winkel.
Dorpsgemeenschap Widar
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Tuin
Het voorjaar 2021 was goed van start gegaan. Het snoeien van de fruitbomen en kleinfruit stonden dan
centraal. Daarnaast begonnen we al vroeg met zaaien in de serres. We zaaiden raapstelen, radijsjes,
spinazie en wortelen.
Ook op het land stonden we niet stil, in maart was alles bemest en geploegd. Klaar om een nieuw jaar te
beginnen. De tuinbonen en erwten werden buiten als eerste gepland en gezaaid. Ook werden de
vruchtgewassen binnen voorgezaaid, denk aan tomaten, aubergines en paprika’s.
In april zag het land nog even wit van de sneeuw. We hebben rond deze periode kleinfruit geplant en
houthaksel er rond gelegd.
De groei van de jonge planten op het land, o.a. aardbeien, werd verstoord. We kwamen erachter dat
emelten de boosdoeners waren. Dit zijn de larven van de langpootmug. De langpootmug zelf zijn
onschuldige insecten maar de larven (emelten) richten wel schade aan. Met name aan jonge planten tasten
zij de wortels aan. De oogst van de aardbeien viel hierdoor tegen.
We hadden gelukkig ook mooie oogsten, de droogbonen zijn erg goed
gelukt. Met name de stokkievitsbonen, ze zien er een beetje uit als
kievietseieren.

Verder hadden we mooie spruiten,
op de foto zie je hoe mooi ze rond
de stam groeien.

stokkievitsbonen

We hadden daarnaast een rijk fruitjaar.
Naast fruit voor de huizen hebben we ook appelsap laten maken.
En stroop van onze appelen en peren.
Op de foto totaal 56 dozen sap van 3 liter.

spruiten

Onze goede oogst aan appelen en peren hebben we ook te danken
aan de buren van Widar, de familie Huybrechts.
Hier mochten we hun fruitbomen leegplukken, waarvoor dank!

56 dozen appelsap
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Een belangrijk onderdeel van ons werk in de tuin is het gebruik van preparaten
Er worden in de tuin 8 preparaten gebruikt. Allemaal worden ze op verschillende manieren gemaakt en
hebben ze een bepaalde werking.
De spuitpreparaten:
Koemestpreparaat

Kiezelpreparaat

De compostpreparaten:
Duizendbladpreparaat

Kamillepreparaat
Brandnetelpreparaat

Eikenschorspreparaat
Paardenbloempreparaat

Valeriaanpreparaat

Werking:
Bij de laatste grondbewerking voor zaaien of planten. Na het
bemesten van het land. Bij het uitstoelen van het graan. Na het
maaien van grasland. En na het uitplanten van plantgoed.
Toepassen bij de vruchtzetting en afrijping van gewassen en tijdens
de groei van gewassen bij langdurig donker weer. Dit preparaat kan
je net als de koemestpreparaat meerdere malen gebruiken per jaar.
Werking:
in situaties waar verwacht wordt dat de grond gemakkelijk door een
te zware of eenzijdige bemesting uit evenwicht gebracht wordt.
Bijvoorbeeld
op
zandgronden,
of
daar
waar
houdbaarheidsproblemen bij de producten verwacht worden.
in situaties waar schimmelziektes verwacht worden, bijvoorbeeld bij
de aardappelteelt.
in situaties waar verwacht wordt dat er vanuit de grondsoort en de
omgeving teveel ongevormde groei zal zijn, zoals in een beekdal, of
daar waar er teveel onkruid voortwoekert. Dit preparaat kan
specifiek ingezet worden voor het prepareren van drijfmest of gier.
in situaties waar verwacht wordt dat er door teveel groei ziektes
zullen optreden, zoals na het scheuren van grasland.
in situaties waar verwacht wordt dat er een teveel aan groei zal
optreden en de planten moeite zullen hebben om tot bloei en
afrijping te komen, zoals op kleigrond.
in situaties waar verwacht wordt dat de plantengroei niet op gang
komt, waar een zekere verkramping plaats vindt, zoals op koude
poldergrond.

De 6 compostpreparaten worden allemaal gebruikt in de compost.
Hieronder een aantal foto’s van het voorbereiden en preparen van de compost.

Dorpsgemeenschap Widar

 32 

Jaarverslag 2021

Personeel
In het personeel in de tuin is ook wat verandering ingekomen. Marina die talloze jaren met veel plezier in
de tuin heeft gewerkt, ging in juni in Balder werken. Hier zal ze o.a. een kruidentuin verwezenlijken.
Nogmaals bedankt Marina!
Om haar blokken vervangen is Pieter naar de tuin gekomen. Hier stelt hij zich voor: “Sinds juli 2021 woon ik
samen met mijn vriendin Melanie Lauwaert op Ekkehart. Aangezien ik tot mijn 18 e levensjaar op Widar heb
gewoond, was het letterlijk thuiskomen voor mij. Ik heb vier jaar lang in het onderwijs gestaan en voelde de
nood om meer met mijn handen in de grond te gaan werken. En waar kan ik meer met mijn ‘handen in de
grond’ zitten dan in de tuin? Zo ben ik op het werkgebied tuinbouw beland. Het mooiste aan mijn eerste
maanden in de tuin is dat ik elke dag bijleer over het zaaien, verzorgen en oogsten van onze gewassen.
Ik kijk ernaar uit om alle seizoenen te beleven in onze ‘hof’ en de huizen te laten genieten van onze
biodynamische groenten!”
In november is helaas Jesse ziek gevallen. Na een periode van ziekte heeft Jesse besloten om te vertrekken
van Widar. We danken hem voor al het werk dat hij verzet heeft en wensen hem een goede toekomst toe!
Wist je dat:
• We meer dan 70! verschillende groenten en fruit telen?
• De totale teeltoppervlakte serres bedraagt: +- 750 m2
• De totale teeltoppervlakte volle grond bedraagt: +- 6000 m2
Samen is dit een voetbalveld groot!
Aantal kilo’s groenten en fruit van het jaar 2021:
• 47 kilo droogbonen
• 96 kilo spruiten
• 279 kilo boontjes (verschillende soorten)
• 443 kroppen sla
• 767 kilo pompoen
• 1500 kilo aan appelen en peren
• In 2021 meer dan 7000 kilo geteeld aan groenten en fruit voor de gemeenschap.
Daarnaast worden er nog veel lekkere smeersels, confituur, pastasauzen en soepen gemaakt van onze
groenten en fruit.
In de winter en het voorjaar kopen we biologische groenten en fruit aan om genoeg variatie op het
bord te krijgen.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die meegeholpen hebben in de tuin.
In de eerste plaats de bewoners en de RTH’ers (Rechtstreeks toegankelijke hulp) voor hun onmisbare hulp
met zaaien, wieden en planten. Het is fijn om elke dag met zoveel ‘tuinmannen en tuinvrouwen’ aan de slag
te zijn!
Tot slot bedanken we ook de WWOOF’ers (Worldwide Opportunities on Organic Farms) en de
vakantiehulp! Hun hulp is altijd welkom hier in de tuin.

Dorpsgemeenschap Widar

 33 

Jaarverslag 2021

LANDBOUW
Beste lezers,
2021 was voor de landbouw vruchtbaar jaar. Ondanks
dat we de natste zomer hadden hebben we veel hooi
kunnen binnenhalen. Het gras groeide namelijk heel
goed door al dat water.
We hebben in 2021 afscheid genomen van Boer
Andres, hij heeft de landbouw verlaten en is in Huize
Idafeld gaan werken.

In de plaats van Andres hebben we boer Arie Kuipers mogen
verwelkomen als inwonende boer. Hij is op 1 januari 2021 komen
werken in de Landbouw en heeft zich ondertussen al een heel stuk
ingewerkt.

De bietenoogst was dit jaar een stuk
minder goed. We hadden 0,5
hectare bieten laten inzaaien door
de loonwerker. Maar door het natte
weer lukte ons het niet om het
onkruid de baas te kunnen. Ook stonden de bieten op minder
kwalitatieve grond en het zaaibed was niet wat we voor ogen hadden
(veel graszoden en kweekgras).
Anders dan de bieten was de graanoogst op het vliegveld beter dan
verwacht. We hadden zeven ton zuivere rogge en 35 haver GPS (gehele
plant silage) Bollen. De goede rogge oogst heeft ervoor gezorgd dat we
minder krachtvoer moesten aankopen. Het oogsttijdstip van de oogsten
was wel spannend omdat er weinig droge dagen achter elkaar waren.
We hebben de
rogge dan ook nog moeten drogen en omscheppen op
de boerderij. Een zeer intensief en tijdrovend werk.
Het jaar 2021 was voor de landbouw een goed
melkjaar. De koebezetting in de stal was optimaal. De
droogstand van de koeien was goed verspreid
doorheen het jaar. Ook was er voldoende gras in de
weide waardoor de koeien goed(e) melk gaven
waarvan heerlijke zuivelproducten is gemaakt.
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Bakkerij
Goed bakkerswerk !
Graag geven we een inzicht wat sociaaltherapie betekende voor ons anno 2021
Tijdens de voormiddag vormen wij, de bakkers Gert, Nele en Guy een team met Marijke, Steven, Andres,
Joris, Stefan, Willy en Flor. In de namiddag zijn dit Elout, Peter, Marc, Tessa, Bart O., Flor en Bart V.B.
Samengevat zijn we dus een team van ongeveer 10 mensen die
schouder aan schouder werken naar goed dagelijks voedsel rond
de grote tafel in onze mooie bakkerij. Dit op terrein Skirne, en met
een mooi zicht op een groene en verzorgde omgeving. Dit doen we
op een niveau van gelijkwaardigheid. We zien onze bewoners als
collega's die net zoals wij, waar wij hen ondersteunen bij dingen
waarbij ze in meerdere of mindere mate onze hulp nodig hebben,
zij ook ons ondersteunen in het dragen van het werk. En ervoor
zorgen dat we wakker en alert blijven in het goed omgaan met
elkaar.
We willen tijdens ons werk onze bewoners een zo normaal
mogelijk leven bieden. Net als voor ons, is het voor hen ook van groot belang dat ze kunnen én mogen
werken. Dit hoort bij het leven. We kunnen ons dienstbaar opstellen en iets betekenen voor anderen.
We hebben dit duidelijk gemerkt dat het bij al onze bewoners een grote impact geeft: toen bij het
wegvallen van hun werk in de bakkerij tijdens de coronacrisis. Velen van hen liepen verloren, misten de
structuur, het omgaan met elkaar, doelen stellen, het zinvol bezig zijn.
We kijken bij ons werk naar wat iedereen individueel kan en niet naar de beperking of het niveau van
functioneren. Het valt ons op dat stagiaires voor hun opleiding vaak vragen welke beperking de bewoner
precies heeft dat we hier geen antwoord op kunnen geven. Wij kijken niet op deze manier naar onze
bewoners.
We proberen de taken zodanig te verdelen dat iedereen mee rond de tafel kan staan of een aparte taak
ergens anders in de ruimte kan uitvoeren. Indien dit niet lukt wegens soms "te veel handen" voor het werk,
de productiedruk te hoog, of "te moeilijk" ligt, dan proberen we toch steeds de bewoners erbij te
betrekken door uit te leggen wat we doen en waarom. Of soms maken we gewoon een babbeltje terwijl wij
bezig zijn. We zijn er steeds alert op dat we de bewoner(s) mee in ons bewustzijn houden.
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Het grote voordeel hiervan bij ons is de ruimte met 4 muren en bovendien ook nog eens een warme
ruimte. Dit versterkt de aangename werksfeer en zorgt voor omhulling. Er is een sfeer van “we begrijpen
elkaar“ en er zijn zoveel werkjes, de bewoners kunnen er simpelweg minder makkelijk "van hun werk
weglopen" of uit ons zicht verdwijnen en maken zo steeds deel uit van de groep. Dit werkt verzorgend.
We werken (in normale omstandigheden) in een vrij vast werkrooster waardoor de bewoners goed weten
wie wanneer werkt. We zijn met veel dezelfde gezichten en zijn een hecht, warm team die elkaar heel goed
kennen. Rond onze tafel wordt veel besproken: werkgerelateerd, maar ook zeker zo vaak over persoonlijke
zaken. Hierdoor krijg je verbinding met elkaar en weet je waar de andere mee bezig is. Jaarfeesten,
seizoenen, het samenleven, wat leeft er thuis privé, ... We spreken hierover met elkaar. Gericht op de
productie, maar ook ver daarbuiten. Onze bewoners zijn zo ook nauw betrokken bij ons gezinsleven.
Ze kennen onze partner en kinderen. De kinderen komen tijdens vakanties wel eens meewerken en gaan
ook vaak mee op uitstap. Dit werkt zeer verruimend voor zowel de bewoners als de kinderen. En hierdoor
wordt onze verbinding alleen maar sterker.
Ook het meerijden met de broodtoer samen met John en het contact dat onze bewoners hierdoor hebben
met mensen/klanten van buitenaf is iets wat van groot belang is voor onze bewoners. Dit verruimt hun
wereld. Ze zien andere mensen en andere
plaatsen, maar het vraagt ook weer een
inspanning van hen om zich op deze momenten
aan te passen aan deze situatie. Ze moeten zich
netjes kleden, beleefd zijn, helpen waar nodig enz.
We merken steeds dat dit een grote meerwaarde
heeft voor alle partijen. Klanten zijn dankbaar voor
onze inspanningen en lekkere producten,
bewoners voelen hierdoor dat hun werk zinvol is
en geapprecieerd wordt door anderen en dat ze
hier een mooie bijdrage leveren in de
maatschappij. Zonder blozen, durven we stellen
dat we een sterk team vormen waarbij de
arbeidsvreugde van ons en de bewoners ons een
boost in het vertrouwen geeft naar goede
sociaaltherapie!
Mensen die nieuw in ons team komen, stagiairs, en de vrijwilligers Sonja en John merken allemaal op dat
wij vaak met humor werken en dat er daardoor een plezierige en ontspannen sfeer hangt in de bakkerij.
We vinden dit belangrijk omdat dit ontwapenend werkt. Heel vaak zijn kleine irritaties of frustraties bij
bewoners hierdoor snel om te buigen.
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We hechten ook veel belang aan de momenten waarop onze
bewoners/collega's toekomen en weer vertrekken. Telkens er
‘s morgens iemand toekomt, onderbreken we kort even ons werk om
bewust goeiemorgen te zeggen, te vragen hoe het gaat en hierdoor
deze persoon te laten voelen dat hij of zij "gezien is". Daarna kleden
bewoners zich om en is er eventueel tijdens het werk nog tijd om
verder in te gaan op wat er bij het binnenkomen geklonken heeft.
's Middags of 's avonds bij vertrek proberen we onze bewoners er
alert op te houden dat ze na het omkleden steeds nog even "dag"
komen zeggen en om even terug te kijken op het gedane werk.
Hierdoor sluiten we het werk en onze ontmoeting weer af. Er wordt
ook steeds een welgemeende dankjewel uitgesproken naar hen of
naar elkaar toe. We merken dat dit niet voor iedereen even
vanzelfsprekend gaat. Soms zijn ze gehaast of verstrooid en staan ze al
met één voet buiten, maar toch zijn we met een korte "dag hé!" al
heel blij. Heel vaak gebeurt dit dan ook nog terwijl ze al over den
hofpad lopen, maar we merken wel dat de meesten van hen dit na
een tijdje als een goede gewoonte mee opnemen.
Als besluit kunnen we wel stellen dat we als team het "Widariaans" vanzelf uitdragen in onze dagelijkse
bezigheden. We merken dat we dit doen zonder te veel nadenken en dat we dit allen een zeer waardevolle
manier van samenwerken vinden. Toch is het goed om ook regelmatig stil te staan, goed te kijken naar het
geheel van alle lopende processen tijdens het werk. Naar de werkprocessen en naar de individuele groei
van ieder. Dit maakt ons steeds weer wakkerder in ons werk met de bewoners en doet ons beseffen in wat
voor een warme goede omgeving we mogen werken, die ons alle kansen geeft.
Of zoals Marijke ons toeschreef: “Sinds ik dit jaar in de bakkerij werk, merk ik dat we samen hard werken
met veel ambiance en enthousiasme. Als wij broden kneden, als wij koeken, taarten, crackers enz. maken,
zit er steeds veel energie, liefde en warmte in. Onze bakkerstalenten krijgen volop de kansen en iedereen
helpt heel goed, we helpen elkaar tot alles blinkt! “

Het resultaat van ons werk kan je ruiken en proeven … bij ons in de dorpsgemeenschap Widar, in de Widarwinkel, Biodynamika in Turnhout, ons café Den Bayerd, de Natuurpunt Bezoekerscentrums de Liereman,
Klein Engelandhoeve, Klapekster en Boshuis Ravels. De Wereldwinkel in Hoogstraten, restaurant
De Farmasie in Vosselaar en verpakkingsarme winkel de Omloop in Oud Turnhout.
Met genoegen, de bakkers
Dorpsgemeenschap Widar
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WEVERIJ
De lockdown laat zich dit jaar nog even voelen. We starten het jaar in de weverij met een beperkte
bezetting. De bewoners van Breidablik, Ils, Stefan en Jokke zijn al van de partij in de weverij. Gelukkig mag
deze kleine bubbel uitgebreid worden en sluiten de bewoners van huis Skirne aan. We zijn blij met hun
komst. We hebben François zijn verhalen en belevenissen gemist en Hilde gaat meteen aan de slag op het
weefgetouw.
In deze periode krijgen we hulp van 2 stagiaires, Jolien en Anne-marie.
Zij combineren hun stage in het weefatelier met de leefgroep
begeleiding in Breidablik. Ze proeven van beide werelden en doen op
deze manier bredere ervaring op. De kleine groep aanwezige bewoners
geeft ze de kans om individuele aandacht aan de bewoners te schenken.
En daar genieten de bewoners enorm van.
Het atelier
Ondertussen is de atelierwerking van huis Midgard mee aangesloten.
Samen met een begeleider komen Yvonne en Pieter-Jan naar de weverij.
Yvonne neemt haar breiwerkjes terug op en Pieter-Jan helpt met het
pluizen van wol en zet hier met zijn gekende vrolijkheid de boel op
stelten. In juni zullen zij verhuizen naar huis Yggdalir.
Hilde aan het getouw
Onze stagiaires even voorstellen
Stagiaire Anne-marie
Anne-marie komt in het begin van het jaar naar de weverij/Breidablik. We werken dan nog in huis
Breidablik, alleen Ils en Stefan gaan naar het weefatelier. Wij verdelen onze aandacht tussen de leefgroep
en het werkgebied.
Stagiaire Jolien
Jolien komt in februari ons team versterken. Jolien heeft als
opdracht het uitvoeren van een activiteit met de bewoners.
Ze kiest voor een knutselactiviteit rond de emotie ‘geliefd
zijn, gewaardeerd worden’. We knutselen met propjes
papier een hart in elkaar en geven dit aan iemand die we in
ons hart dragen. Het gaat er ‘hart’elijk aan toe in het atelier.

Stagiaire en vakantiewerker Lientje
Ook Lientje komt ons team versterken in
februari.
Haar
nuchterheid
en
standvastigheid brengen rust in de
weverij. Ze kan een goed evenwicht
vinden tussen afstand-nabijheid en straalt
vertrouwen uit. We zijn haar enorm
dankbaar dat ze ook als vakantiewerker
voor een constante aanwezigheid in de
weverij
komt
zorgen
in
de
zomermaanden.
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Laute en Janthe komen eveneens ervaring opdoen in de weverij en wij zijn hen allen erg dankbaar voor
inspanningen die ze geleverd hebben. We wensen hun veel succes bij hun verdere studies of loopbaan.
Dagbesteding
Gerda
Gerda kan terug aansluiten in de weverij. Ze weeft met een niet te stillen enthousiasme tassen en
tafellopers in prachtige kleuren en motieven. Ze heeft er erg naar uitgekeken om haar activiteiten weer op
te nemen en ze geniet van het weerzien van de bewoners. Deze sociale contacten zijn voor haar erg
belangrijk en Gerda wordt door onze bewoners altijd warm onthaald. Weven is haar passie, maar ook
breien kan Gerda als de beste. Ze zoekt zelf patronen uit en ze maakt mooie sjaals in ajourmotieven.
Ze neemt haar breiwerk mee naar huis om het daar verder af te werken.

Nieuwe bewoners in de weverij
Doenja en Paul
We verwelkomen dit jaar Doenja en Paul in het atelier. Dit zorgt voor levendigheid en enthousiasme.
Vooral Doenja is erg gemotiveerd en iedereen mag dat horen. Ze zit vol met leuke ideeën en stort zich
ijverig op haar projecten. Ze werkt graag iets af en is dan natuurlijk supertrots op het resultaat.
We zien haar hier met een zelfgemaakt rugzakje en Stefan krijgt een mooie sjaal die ze gemaakt heeft op
haar breiring.
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Paul doet het graag rustig aan, hij neemt de tijd om na te denken
over de projecten die hij gaat doen, zoekt de juiste materialen en
kleuren uit en werkt volgens een vaste structuur.
Zo behoudt hij het overzicht.
Eerst denken, dan doen. Dat is zijn motto.
Paul maakt deze figuren in macramé.

Het poppenatelier
We hebben last van muizen in de weverij, niemand weet waar ze
vandaan komen. Misschien hebben Joeri en Nancy enig idee, we
zien ze vooral tijdens het poppenatelier verschijnen.

Uitstap weverij
Op 14 oktober gaat de weverij op uitstap naar het Textiel Museum in Tilburg. Naar deze uitstap is al lang
uitgekeken door Ils, Stefan, François, Hilde en Joeri. In dit museum zien we de geschiedenis van het
spinnen, kaarden en weven, maar ook het TextielLab, waar volgens de nieuwe (digitale) technieken weefsel
worden verkregen, is enorm boeiend. We zien er ook de tijdelijk tentoonstelling rond het recycleren van
kleding. Deze worden opnieuw vermalen en gesponnen tot draad, om dan weer gebruikt te worden in
weefsels.
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De
tastzin
wordt
hier
aangesproken, alles nodigt erg uit
om aangeraakt te worden.
We sluiten deze rondleiding af en
bezoeken de weverij voor
mensen met een beperking die
verbonden is met het Museum.
De
Handweverij
is
een
activiteitengroep van ASVZ, een
organisatie voor zorg- en
dienstverlening aan mensen met
een verstandelijke beperking.
De
deelnemers
voeren
werkzaamheden uit in het
Textielmuseum
als
weven,
borduren, vilten en naaien.
Sommigen werken in de wasserij
en de confectie-afdeling. De
producten die de deelnemers maken, zijn te koop in het weefatelier. Na dit inspirerend bezoek stillen we
onze honger en keren weer huiswaarts.

Onze vrijwilligers
Gelukkig kunnen we rekenen op onze vrijwilligers. Zij
zijn een vaste waarde in het atelier. Dank u wel,
André, John, Rita en Nadine. We bedanken hen graag
met een leuke attentie.
En Ils geeft graag een andere creatieve invulling aan
onze plantenzakjes.

We sluiten het jaar af
Zo is het jaar weer rond. Gedurende het jaar komt corona vaak langs,
bij bewoners en medewerkers. Nog steeds wordt er van ons een grote
flexibiliteit verwacht en werken en leven we in onzekerheid. Golf na
golf overspoelt ons, de weverij lijkt op een vlot in woelig water, af en
toe valt er iemand uit de boot. Maar varen doen we, het liefst met
volledige bemanning.
Zo dobberen we verder, blik op oneindig, dromend van vrijheid.
Creatieve groeten, Ilse en Griet
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VERPLEGING
In 2021 staat corona nog steeds centraal. We volgen strikt de regels die we krijgen van het VAPH.
Handen wassen, ontsmetten, mondmaskers, afstand bewaren, geen handen schudden, niet knuffelen, niet
naar je werkgebied kunnen gaan, niet naar huis kunnen…
Deze regels en testen hadden toch wel een impact op sommige bewoners, zeker als er beslist werd om in
quarantaine te gaan. Bij sommige bewoners kwam er meer rust bij andere duidelijk meer onrust. Als team
was het belangrijk om daar oog voor te hebben. Op de wekelijkse pedagogische vergadering was er steeds
aandacht om deze zaken te bespreken.
Door de corona werden sommige afspraken in het ziekenhuis geannuleerd of verplaatst. Ook gingen
sommige vergaderingen en vormingen online door. In kleine groep heb ik samen met een collega een
vorming gegeven over epilepsie. De fysieke en de antroposofische kijk op epilepsie.
Van september tot december heb ik een oriëntatie-cursus gevolgd “verpleegkunde en antroposofie”.
In 12 lesdagen werden de begrippen rondom mensbeeld, manier van waarnemen, kijk op ziek zijn en beter
worden, beoefend en vertaald naar een gangbaar gebruik in de zorg.
Ook
was
er
aandacht
voor
het
fenomenologisch waarnemen, biografie en
kunstzinnige
therapie.
Antroposofische
medicatie en uitwendige therapieën als
ritmische massage, inwrijvingen, wikkels.
Als verpleegkundige rouleer je tussen
verpleegkundige en verpleegkunst. (hier moet
ik mezelf nog meer in verdiepen).
In de praktijk op Widar kregen enkele
bewoners voedingsbaden, ritmische massage,
inwrijvingen en heb ik gemberwikkels gegeven
bij een bewoner. Een aantal bewoners krijgen
antroposofische medicatie, dit op voorschrift.
Maar ook vaker heb ik gekozen voor een
antroposofische behandeling in plaats van de
klassieke, reguliere zorg.
Ook tijdens de pedagogische vergadering bij
een bewonersbespreking kan ik nu veel beter
volgen en durf ik zelf al eens mee te denken en
vragen te stellen.
Ook in 2021 werkten we geregeld samen met
Dr. Bruyndoncx, een antroposofische arts die
ons met raad en daad bijstaat. We waren zeer
blij dat we ook een antroposofische psychiater
bereid konden vinden om hier consultatie te
doen.
We werken nauw samen met de verpleegkundige en de artsen van het Praktijkhuis. Dr Seuntjes heeft
verschillende keren een consultatie gedaan hier op de verpleegpost. Bij haar kan ik altijd terecht met mijn
vragen of adviezen. Karin volgt de bloedwaarden mee op en daar meegaande de aanpassingen van de
medicatie indien nodig. Willemijn of haar collega’s zorgen voor de nodige administratie, voorschriften,
verslagen.
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Om onze bewoners met de nodige zorg te omringen, werken we samen met externe contacten als
familiehulp, tandartspraktijk, thuisverpleegkundige, apotheek, logopedisten, kiné, psychologen, labo,
specialisten in de ziekenhuizen, outreach-team dubbel diagnose, …..
Intern ervaar ik een zeer fijne samenwerking met de verschillende huizen, werkplaatsen, kantoor,
directiecomité, inwonenden. Door de huisvergaderingen mee op te volgen, is er altijd oog voor al onze
bewoners en ben ik mee met wat er leeft in de huizen. Ook tijdens de pedagogische en inhoudelijke
vergadering is er veel aandacht voor informatie en voor de heilpedagogie & sociaaltherapie.
Waar het allemaal om draait, is de zorg voor de bewoners. De bewoners leer ik steeds beter kennen en zij
leren mij beter kennen. Tijdens al de coronaregels, heb ik alleen maar meer bewondering gekregen over
hoe de bewoners met elkaar omgaan. Er is ritme en structuur nodig in hun dagelijks/wekelijks leven.
Het was niet altijd even evident voor de huizen, werkplaatsen en andere... knap!
Een goede communicatie met de ouders/voogden of bewindvoerders is zeer belangrijk. Zodat ze steeds op
de hoogte zijn wat betreft de gezondheid en welzijn van hun zoon/dochter of verantwoordelijke.
Het was weer een fijn jaar, met nieuwe inzichten en leermomenten.
Ingrid
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De administratie / het Kantoor
Het vermoeden dat het woord ‘corona’ nog veel zou vallen in dit jaarverslag, is inderdaad waargemaakt.
Dat is ook niet al te gek, want het coronavirus en de maatregelen om het virus in te dammen, brachten
grote veranderingen in onze samenleving.
Sporten, werken, reizen, sociale contacten, zelfs je familie en/of vrienden ontmoeten, kreeg een andere
invulling in 2021.
Helaas zo ook voor ons, de kantoormedewerkers. We werden – vanuit de overheid – verplicht tot
thuiswerk.
Nu moeten we eerlijk zijn dat dit ook wel voordelen heeft: geen reistijden dus meer vrije tijd, meer

tijd met gezin; productiviteit is hoger wegens weinig storing, minder snel afgeleid en je
concentratie is hoger; efficiënter: de gewerkte uren thuis worden efficiënter besteed en een
betere balans privé en werk.
Uiteraard zien wij na die lange tijd ook de nadelen: geen collega’s rondom jou, het werkt eenzaam;

scheiding werk en privé werd moeilijk: als je thuiswerkt, is het minder makkelijk om te zeggen /
“zien” wanneer je werkt en wanneer niet; zaken blijven langer liggen doordat je collega’s niet ziet
om snel af te toetsen.
Wegen de voordelen op tegen de nadelen?
Veel van de voordelen hebben betrekking op de korte termijn, van die positieve punten heb je direct
profijt. Veel van de nadelen hebben gevolgen op lange termijn, deze gaan hoe langer je thuis werkt
zwaarder wegen en grotere gevolgen hebben.
Het antwoord op de vraag of de voordelen van thuiswerken opwegen tegen de nadelen is voor iedereen
anders.
Telewerk kan een middel zijn om ons werk beter te organiseren, maar niet het doel. Telewerk is een middel
met als doel flexibel en haalbaar werk, maar geen doel op zich.
Wie willen we bedanken?
Het zijn hectische tijden geweest voor iedereen. En soms vergeten we onze dank te uiten aan de mensen
die voor ons echt het verschil maken. Maar soms denken we er wél aan en dit is zo’n moment.
Hierbij zouden we graag toch enkele mensen in de kijker willen zetten:
−

Bedankt aan alle bewoners, medewerkers en directie!
Tijdens het verplichte thuiswerk stonden we steeds voor jullie klaar; achter de PC weliswaar en
niet altijd even zichtbaar. Bedankt voor jullie begrip, geduld en lieve woorden tijdens deze periode.

−

Bedankt aan Ilse!
Ilse, een dikke merci van alle kantoordames voor jouw aanwezigheid, kracht en standvastigheid op
kantoor, vooral tijdens de moeilijke coronaperiode. We begrijpen jouw beslissing en betreuren het
dat je jouw termijn als directrice zo vroegtijdig moest stopzetten.

−

Bedankt aan Nancy!
Nancy komt steeds bij ons de afwas doen, de vuilbakken ledigen en een beetje opruimen. Dat is in
2021 bijna niet gebeurd en we hebben ze gemist!
Toch een dikke merci Nancy, jij bent hier steeds het zonnetje op kantoor! Laat jouw zonnestralen
in 2022 maar dubbel zo hard schijnen!
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−

Bedankt aan Jolien!
Gedurende een lange periode kon je niet naar kantoor komen om ons te helpen met onze
administratie. Ook jij bedankt Jolien voor jouw begrip en jouw geduld hierin.
Wij hebben de gezellige koffiekletskes en het harde samenwerk ook gemist. Hopelijk zal 2022 ons
een mooi jaar brengen met veel werk en veel lachjes van Jolien!

−

Bedankt aan iedereen!
Aan allen: het is wel duidelijk dat deze crisis iedereen op de proef gesteld heeft.
Bedankt aan iedereen om met respect te antwoorden en te handelen, om elkaar de ruimte te
laten, om ieder te aanvaarden zoals die is … bedankt!

−

Bedankt aan mijn collega’s!
Collega’s, ze zijn belangrijker voor je dan je denkt! Zij bepalen voor een groot gedeelte jouw
welzijn op de werkvloer. We werken, klagen, lachen en discussiëren samen wat af en dat schept
een band.
In een team waar je je thuis voelt, weet je dat je sámen naar een doel toewerkt.
Dat vergroot je motivatie en je betrokkenheid bij je organisatie. En dat werkt echt veel fijner dan
wanneer je werk voelt als ‘moeten’.
Dank je wel collega’s!

v.l.n.r.: Nicky, Nathalie, Inge, Louise en Isabelle
We wilden ons deel van het jaarverslag met een plezierige schwung afronden:
hierbij eens iets anders; een woordzoeker met allemaal woorden die betrekking hebben op ons kantoor
Veel plezier ermee!
Administratieve groeten,
Nicky, voor het kantoor
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ATELIER BALDER
Op 29 juni 2021 heb ik de tuin verlaten om op Balder een atelier op
te starten. Het atelier bevindt zich in huize Yggdalir. Het begin was
pionieren. Ons lokaal was nog niet af en we deden onze activiteiten
in de woonkamer van Yggdalir. Dit was niet altijd handig in verband
met werken die in huis moesten gebeuren. Omdat er nog een
kamertje vrij was, besloten we om ons daar te installeren.
Maar dat was ook van korte duur want begin augustus is Peter op
Yggdalir komen wonen en had een kamer nodig. Gelukkig voor
huize Yggdalir dat er iemand intern kwam wonen, maar wij
moesten weer verhuizen. De enige optie die nog overbleef was den
Bayerd. Hier hebben we onze activiteiten verdergezet tot de laatste
week van januari 2022. Vanaf het moment dat er stromend water
was in ons nieuwe lokaal zijn we verhuisd. Het is fijn om een eigen
plekje te hebben om te werken.
Eerst waren er 3 voormiddagen voorzien. Nu werken we dinsdag en
donderdag de hele dag en woensdagvoormiddag.
Momenteel werken er in het atelier 7 bewoners en 1 dagbesteder.
Omdat er in de namiddag veel bewoners zijn, is Melanie begin
september komen meewerken in het atelier. En om alle blokken
van het atelier te kunnen vullen, werkt Gwenny vanaf november
ook een halve dag bij ons.
Onze activiteiten zijn heel divers. We doen veel in functie van den
Bayerd. We koken soep, oogsten en drogen kruiden om
theemengelingen te maken voor de huisthee. We gaan wandelen
op zoek naar bloemen en ander decoratiemateriaal om de Bayerd
op te fleuren. We vlechten mandjes met pitriet.
We zijn ook aan het experimenteren om schalen te maken van
papierklei voor de winkel om te gebruiken als cadeauverpakking.
We maken kaarsen van bijenwas en verzorgen de binnentuin van
Yggdalir. In het atelier staat een grote droogoven waar we momenteel groenten drogen om te bewaren om
mee te koken in de huizen. Wij zijn nog zoekende naar projecten waar elke bewoner zich in kan vinden. Dit
vraagt nog wat tijd.
We vinden het belangrijk dat bewoners zich goed voelen in hun werk en hebben hen gevraagd hoe zij het
atelier ervaren.
Nico Van Meel: Ik word rustig van mandjes vlechten en ik vind kaarsen maken fascinerend.
Yvonne: Ik wil assisteren en stimuleren.
Ik onderhoud graag het binnenplein.
Vele handen maken het werk lichter.
Els: Ik vind atelier leuk.
Ik help graag met papier scheuren om papierklei te maken.
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Pieter-Jan: Ik help graag mee met de kaarsen.
Wandelen en pitriet vlechten vind ik ook leuk.
Nico Kloek: Ik werk graag in het atelier.
Ik vind dit een goede afwisseling met het buitenwerk.
Wandelen om decoratiemateriaal te zoeken vind ik leuk.
Johnny: Ik vind het leuk om bij het kaarsen maken
de smeltpotten met bijenwaskorrels te vullen.
Flor: Ik vlecht broodmandjes voor de huizen.
Robbe: Ik kom 2 halve dagen naar het atelier en maak graag soep.
Ik hoop dat jullie zo een beetje een beeld hebben van het atelier op Balder.
Marina Aerts

V.l.n.r.: Johnny, Els, Pieter-Jan en Flor in volle concentratie
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Den Bayerd
2021 … het jaar dat corona ons nog steeds extra maatregels gaf die we moesten volgen als horeca. Maar al
bij al is dit allemaal heel vlot verlopen. Het scannen van de coronapas was een hele opgave, maar ook dit is
gelukt.
2021 … is ook het jaar dat we besloten hebben dat we den Bayerd ook terug gaan verhuren voor
feestjes/vergaderingen/bijeenkomsten … De eerste reserveringen bleven niet lang uit.
2021 … het jaar dat we de eetkaart hebben uitgebreid. Nu is er meer te verkrijgen dan enkel het lekkere
gebak van onze bakkers en de lekkere kaas van onze melkverwerking. Elke dag voorzien we nu een lekkere
dagsoep en croque-monsieurs uit het vuistje. We proberen alles te maken met de producten van Widar.
2021 … het jaar dat we een vast terras hebben aangekocht. Minder werk nu om alles buiten klaar te zetten,
bij een dagje dat het weer wat minder is. Natuurlijk bij goed weer zetten we ons ander terras er nog bij.
Zodat de klanten de mogelijkheid hebben om in de zon of schaduw te zitten.

Einde juni gaf Nautica aan dat ze vanaf september niet meer naar den Bayerd konden komen.
De school had nog andere leerplaatsen. Dit vonden we zeer jammer want het was een fijne samenwerking.
Naar aanleiding hiervan en de opening van Yggdalir hebben we besloten om den Bayerd extra te openen.
Het wintercafé is weggevallen en de openingsuren van het zomercafé blijven voor heel het jaar.
Een aanpassing voor ons, maar ook voor de klanten.
2021 … het jaar dat er nieuwe bewoners gestart zijn met het werken in den Bayerd. Door de opening van
Yggdalir waren er extra geïnteresseerden die eens wilden komen werken bij ons. Dit is allemaal heel vlot
gegaan. Gaandeweg hebben ze allemaal hun draai gevonden bij ons en staan ze de klanten op te wachten
met een grote glimlach. Allen hebben ze deugd van het contact met de klanten!
In oktober had Stéphanie heugelijk nieuws! Ze verwacht haar eerste kindje. Alles werd voorbereid op haar
vertrek. Al snel werd een nieuwe collega gevonden die wou bijspringen in den Bayerd. Carine heeft
Stéphanie haar taak overgenomen zodat Stéphanie ten volle kan genieten van haar zwangerschap.
We kijken al uit naar de komst van de kleine spruit en wensen haar alle succes en geluk toe!
Naar aanleiding van het leaderproject is er van alles aangepakt in den Bayerd en blijven we verder werken
om alles in orde in te krijgen voor 2022.
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Als je eens wil komen proeven van onze lekkernijen en kijken wat er allemaal al veranderd is, dan ben je
steeds welkom op de volgende openingsuren:
Maandag

van 10u30 tot 17u30

Woensdag

van 14u30 tot 17u30

Vrijdag

van 14u30 tot 17u30

Zondag

van 10u30 tot 17u30
Hopelijk tot snel!
Het Bayerd-team
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Leaderproject “Den Bayerd”

Leaderproject “Den Bayerd”: een stand van zaken
In Oktober 2020 kregen we heugelijk nieuws. Via een leadersubsidie kregen we een welgekomen financiële
impuls om tegelijkertijd met de opstart van huis Yggdalir in Juni 2021 ook te investeren in de werkgebieden
in en rondom den Bayerd.
Dit is van belang omdat Widar naast goede fysieke zorg en huisvesting ook aandacht wil geven aan het
mentale welzijn van de bewoners. Door het ontwikkelen van verschillende werkplaatsen kunnen onze
bewoners en ook de mensen in dagbesteding zinvol werk vinden en iets kunnen betekenen voor andere
mensen.
Met het leaderproject ‘Den Bayerd’ investeert Widar in nauwe samenwerking met de stad Hoogstraten en
de provincie Antwerpen via Vlaamse en Europese subsidies in de ontwikkeling van het mooie domein
Wortel Kolonie.
Op deze manier wordt het voormalige Casino/Den Bayerd opgewaardeerd en helpt Widar mee aan de
instandhouding van het historisch werelderfgoed.
De totale kostprijs voor de investeringen via het leaderpoject den Bayerd bedraagt € 64.192,61.
Hiervan wordt maximaal 65 % of € 41.725,20 gefinancierd via leadermiddelen. Van deze € 41.725,20 komt
€ 20.8625 via Europese cofinanciering, € 10.43,30 via Vlaamse cofinanciering en € 10.431,30 via
subsidiering van de provincie Antwerpen. De bijdrage van Widar bedraagt 35% van de totale projectkosten
zijnde € 22.440,41
Met deze steun zorgt Widar voor meer opvang van mensen met een beperking in de regio. Omdat mensen
belangrijk zijn.
De werken voor het leaderproject vorderen langzaam maar zeker.
Op het binnenplein van den Bayerd en huis Yggdalir wordt een belevingstuin ingericht.
Deze tuin wordt een aangename en
rustgevende, veilige omgeving voor
mensen met een zwaardere beperking en
kan tegelijkertijd ook gebruikt worden
voor activiteiten die in den Bayerd
georganiseerd worden. In 2021 heeft de
afdeling groenzorg van Vibo Den Brem
wekelijks met een achttal leerlingen in
een fijne samenwerking met onze
bewoners de tuin mee vormgegeven. Er
werden klinkers gelegd, boordstenen
geplaatst voor de dolomietverharding,
een grasveld en twee bloemperken
aangelegd.
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Ondertussen is met onze klusjesmannen en vrijwilligers begonnen met het plaatsen van een flowform op
het binnenplein. Deze flowform verfraait het binnenplein en werkt rustgevend, verlevendigt het water en
kan ingezet worden om BD-preparaten te roeren. Na het beëindigen van het metselwerk kan e grond
rondom gelegd worden en de flowform ingekleed worden met waterplanten.

De muur en ramen van den Bayerd langs de kant van het binnenplein worden gerestaureerd en geschilderd
met vrijwilligers. Het wordt steeds mooier!
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Ook de buitenmuren worden fris wit!
De directe omgeving van Den Bayerd en huis Yggdalir is ook ingericht door de buitenwerkplaats (landbouw)
van Balder.
Verharding met de oorspronkelijke betonklinkers
Bij het terras van den Bayerd zijn 2 platanen verwijderd omdat ze niet pasten in het landschap en op
termijn storend zouden zijn voor de karakteristieke beschermde eikendreven.

De beukenhaag bij het terras werd door onze bewoners opnieuw aangeplant en bemest en er werden
nieuwe picknicktafels geplaatst op het terras.
Den Bayerd (terras) een ideaal vertrek-, rust- en eindpunt voor wandelaars, fietsers, ruiters en menners
Het droogatelier is helemaal afgewerkt en ondertussen in gebruik genomen. 3 tot 6 bewoners werken er
onder begeleiding van Marina, Melanie en Gwenny.
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Het atelier ingericht en klaar voor gebruik.
De bewoners kunnen er versieringen maken voor den Bayerd, brood snijden en verdelen, bijenwas kaarsen
trekken en groenten, kruiden (thee) en fruit drogen.
De keuken van den Bayerd is in gebruik genomen.
Alleen in de berging ontbreekt nog een likje verf.
In 2022 zal den Bayerd verbeterd worden. Op het
programma staat nog het vernieuwen van de toog
zodat we er met meer mensen kunnen werken, het
afwerken van de gang tussen den Bayerd en de
keuken en het inrichten van de bloemen en
kruidentuin rondom den Bayerd.
We zijn blij dat de werken al zover gevorderd
worden. De leadersteun en het werk van vele bewoners, medewerkers, vrijwilligers en sympathisanten
maakte het mogelijk om bij het woonhuis Yggdalir en mooie en prettige werkplaatsen te organiseren voor
onze bewoners en deelnemers in dagbesteding.
Dank hiervoor ook aan de stad Hoogstraten, het bijzonder onderwijs Nautica uit Merksplas en de Vibo de
Brem uit Oud Turnhout, het herstelfonds- CAW de Kempen als onmisbare partners voor de uitvoering van
dit leaderproject en ook zeer veel dank allen die op velerlei wijze hun steentje hebben bijgedragen.
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Boerderijkamp
Al verschillende jaren organiseert Widar tijdens de vakantie een boerderijkamp of vakantiekamp.
Ook in 2021 werd deze zomeropvang, ondanks corona, georganiseerd.
De kinderen die deelnemen, hebben kunnen genieten van volgende activiteiten:
-

deelnemen aan het leven op Widar,

-

dieren verzorgen (kalfjes, koeien, kippen en varkens,

-

helpen bij de melkmomenten,

-

voeren van de koeien,

-

stallen uitmesten,

-

werken in de groentetuin,

-

brood en koekjes bakken,

-

weven en vilten,

-

een rit met paard en koets,

-

meerijden met de tractor,

-

veel spelletjes,

-

…… en nog veel en veel meer leuke dingen….

De vakantieopvang wordt georganiseerd tijdens de weekdagen voor een groep van maximaal 10 kinderen
met een lichte tot matige beperking en kan geregeld worden via rechtstreeks toegankelijke hulp.
Meer info vind je via www.widar.be of Facebook.
Onder het motto: “één beeld zegt meer dan duizend woorden” geven we u graag een mooi ‘beeld’ over
hoe het boerderijkamp is verlopen in 2021, zowel van de paasvakantie àls van de zomervakantie.
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Enkele cijfers

2021

2020

2021-2020

546.052,24
85.565,65
2.884.854,25

535.897,32
93.590,78
2.596.663,85

10.154,92
-8.025,13
288.190,40

179.139,93

153.113,93

26.026,00
0,00

3.695.612,07

3.379.265,88

316.346,19

216.982,30

231.998,70

-15.016,40

diensten en diversen
lonen
afschrijvingen
voorzieninigen
andere

265.118,00
2.687.679,54
205.257,08
0,00
24.035,09

260.780,37
2.590.853,30
163.944,15
0,00
23.155,19

4.337,63
96.826,24
41.312,93
0,00
879,90

Totaal

3.399.072,01

3.270.731,71

128.340,30

296.540,06

108.534,17

188.005,89

opbrengsten
kosten
resultaat

414,64
-12.661,90
-12.247,26

2,06
-15.204,53
-15.202,47

412,58
2.542,63
2.955,21

opbrengsten
kosten
resultaat

252,17
-77,72
174,45

12.500,00
-3.462,46
9.037,54

-12.247,83
3.384,74
-8.863,09

284.467,25

102.369,24

182.098,01

opbrengsten
bijdragen bewoners
giften
subsidies
andere
Totaal
kosten
grondstoffen

bedrijfsresultaat
financieel

uitzonderlijke

resultaat
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activa

2021

2020

4.157.009,95
27.828,88

2.685.748,92
18.445,08

20.830,68

30.431,75

4.122,02

1.325.861,89

4.209.791,53

4.060.487,64

7.482,00

7.482,00

4.217.273,53

4.067.969,64

56.145,07

51.988,78

-269,01

9.439,46

55.876,06

61.428,24

4.273.149,59

4.129.397,88

132.885,55
1.247.833,94
500.684,06

132.885,55
963.366,69
537.710,63

1.881.403,55

1.633.962,87

880.000,00

880.000,00

883.034,43
477.925,79
150.785,82
0,00

870.192,28
497.567,33
129.767,59
117.907,81

1.511.746,04

1.615.435,01

4.273.149,59

4.129.397,88

vaste activa
terreinen en gebouwen
installaties
meubelen en rollend
materiaal
in aanbouw
totaal
financiële activa
totaal
vlottende
activa

vorderingen < 1 jaar
geldbeleggingen
liquide middelen

totaal

totaal

passiva
eigen
vermogen
kapitaal
overgedragen resultaat
kapitaalsubsidies
totaal
voorzieningen
schulden
> 1 jaar
< 1 jaar
leveranciers
overige
totaal
totaal
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Widar VZW
Lipseinde 43
2330 Merksplas
Tel: 014/ 63 92 71
e-mail: info@widar.be
website: www.widar.be
Schenkrekening: BE 55 230-0227101-44
Fiscale aftrekbaarheid vanaf € 40

Openingstijden Widar-winkel:
maandag:

maandagvoormiddag GESLOTEN!
van 14u – 17u00

dinsdag t.e.m. vrijdag:

van 09u – 12u en
van 14u – 17u00

Vers brood vanaf 14u!

Café den Bayerd (Wortel Kolonie):
Openingsuren:
Maandag

van 10u30 tot 17u30

Woensdag

van 14u30 tot 17u30

Vrijdag

van 14u30 tot 17u30

Zondag

van 10u30 tot 17u30

Café Den Bayerd blijft vanaf nu deze dagen open, zowel zomer als winter.

Onze opendeurdag zal
zondag 18 september
plaatsvinden.
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Houd onze website in het oog voor meer info !

