
Bewonersconferentie 2017 
 

 Samen gaan wij onze eigen weg 
 

De Bewonersconferentie is een uniek evenement waarin cliënten van verschillende 

(antroposofische) zorginstellingen elkaar ontmoeten en een uitgebreid werkgroep-programma 

kunnen volgen op vooral creatief en zingevingsgebied. Het programma wordt opgesteld door 

een voorbereidingsgroep van cliënten zelf. De Bewonersconferentie vond plaats van 6 t/m 9 

juni op Bronlaak in Oploo. De Razende Reporters, ook een werkgroep, maakten een uitgebreid 

verslag met foto’s van de Bewonersconferentie.  

 

Op 6 juni komen de deelnemers aan de Bewonersconferentie aan op Bronlaak. Ze hebben 

eerst ingecheckt bij het bungalowpark in Overloon. Daar overnachten de deelnemers de 

komende dagen.  

 

Dagelijks wordt de dag geopend op het grasveld bij de Pinksterzaal. Daarna is er in de witte 

tent voor het Grote Huis koffie en tijd voor de mededelingen. Op diezelfde plek wordt de lunch 

en het avondeten geserveerd. ‘De Witte Tent’ is dus echt dé centrale ontmoetingsplek.  

 

Vanuit de tent lopen de deelnemers met hun begeleiders naar de verschillende werkgroepen 

waar ze voor gekozen hebben. De Razende Reporters bezoeken dagelijks de werkgroepen en 

vertellen ons er graag wat meer over!  

 

De werkgroepen 
 

Schilderen onder leiding van Mat en Gonnie Arts  

We vallen binnen bij de schildergroep. In de ochtend heeft iedere deelnemer een begin 

gemaakt met een schilderij. Samen kijken ze ernaar en bekijken wat er al uit tevoorschijn is 

gekomen en waaraan weer verder gewerkt kan gaan worden. We zien kleurige paletten voorbij 

komen. De tekening/schildering kan van verschillende zijdes worden bekeken. Verrassende 

vormen, maar ieder mag kiezen hoe zij of hij verder wil gaan. Het is ieders eigen werk. Zie je 

het mannetje zitten? Of kijk nou daar staan paarden! Wat zal er vrijdag tijdens de presentatie 

te zien zijn? Het wordt zeker een kleurige verrassing. 

 

De talenten worden volop ingezet, er verschijnen prachtige kunstwerken. 

Mat en Gonnie begeleiden de werkgroep met veel plezier. Schilderen is hun lust en leven. 

Beiden zijn met pensioen maar de voorbereidingsgroep heeft hen weten te strikken voor deze 

werkgroep.  

 

 



 

Vilten onder leiding van Anke Schwedler en assistente 

Weer zien we prachtige kunstwerken, maar nu van vilt. Anke vertelt: de vilt rondjes zijn 

voorbewerkt, dat was noodzakelijk anders zouden de deelnemers geen tijd hebben gehad om 

de mooie werkstukjes te maken. Om te kunnen beginnen is blijkbaar heel wat 

voorbereidingswerk en tijd nodig. Bij binnenkomst ruiken we de zeep en zien we de rood 

aangelopen gezichten van de deelnemers die aandachtig en met veel plezier aan het vilten 

zijn. Aan de wand hangt reeds een werkstuk bestaand uit bloemetjes met een lichtje erin. 

Anke is vrijwilligster en heeft hulp en assistentie van een vrijwilliger. Daardoor krijgen de 

deelnemers iets meer individuele aandacht. 

De vele kleurtjes wol worden verwerkt op het voorbewerkte rondje vilt. Vilten doe je met 

behulp van water zeep en wol. Zachtjes wrijven, liefdevol rondjes draaien en dan wordt het 

vilt, je kan er verschillende kleuren wol in verwerken dan krijg je de leukste effecten. Katja vilt 

een kussen en het geeft haar rust. Vrijdag zullen we ook van deze werkgroep vast en zeker 

mooie dingen krijgen te zien. 

 

           
 

 

Muziek maken onder leiding van Jan Peters en Huub Meertens 

Aan tafel in een vierkant zitten de deelnemers. Ze beginnen met een klap in de hand de 

rechterelleboog op de tafel, samen maken ze een ritme dat klinkt als een klok. Het kan zelfs 

swingend en als je dat hoort kan je niet stil blijven staan of zitten. 

 

Op het bord staat geschreven: 

“Als de bloemen konden spreken dan zouden ze zwijgen” 

Er staat een mooie tekening onder. 

 

Er wordt ruimte gemaakt om iets te laten horen op een eigen meegebracht instrument. Op de 

lier wordt gespeeld en op een mini accordeon. Het is een muzikale groep. Op de afsluiting 

zullen we vast en zeker een prachtig mooie compositie kunnen gaan beluisteren. 

 

 



 

 

 

Euritmie onder leiding van Ruth Niessen 

We bezoeken de werkgroep euritmie. Ruth 

Niessen is met haar groepje in de 

Pinksterzaal. Zeven deelnemers doen met 

Wout en Ruth euritmie. We mogen kijken en 

foto’s maken. Bart maakt een filmpje. Er 

worden ritme oefeningen gedaan. Iemand 

mag een ritme op de trom slaan en de 

anderen lopen het ritme dat wordt 

aangeven. Er worden verschillende ritmes 

door de verschillende mensen geslagen. 

Luister goed naar het ritme en loop wat de 

trom slaat. 

Een gedicht over de berken en de linden 

boom en de eik worden in een bepaalde 

vorm tot uitdrukking gebracht. Bronlaak ligt 

midden in het bos, overal vinden we 

verschillende bomen. In euritmie worden de verschillende karakters van de bomen tot 

uitdrukking gebracht en wordt gewerkt aan een korte presentatie die op de laatste dag aan alle 

deelnemer kan worden getoond. Ruth hoopt dat het gaat lukken om in een Lemniscaat  uit te 

beelden wat met elkaar geoefend is. Tussendoor wordt op muziek euritmie gedaan. Wout 

speelt op de piano. 

Bijzonder dat de deelnemer na de koffie pauze met elkaar de Lemniscaat al kunnen lopen en 

zelfs met meerderen loopt ieder de aangeven weg. Dat ziet er indrukwekkend uit. Wanneer wij 

de deur uit gaan lopen de deelnemers achter elkaar aan kruisend om en om en niemand raakt 

in de war. Knap hoor dat in een paar uurtjes al zoveel mogelijk is. Complimenten. 

 

 

 

Tekenen onder leiding van Joop Aarts 

Wat zijn gewone vormen soms 

verrassend! Er liggen 3 bollen op een vel 

papier midden op de grote tafel en alle 

deelnemers zitten er op heen. De opdracht 

van Joop is: teken de bollen zoals je ze 

ziet. Van elke kant ziet het er anders uit! 

De schaduwen vallen in bloemblaadjes om 

de bollen. Soms zijn ze eivormig en soms 

mooi rond. Iedereen maakt zijn of haar 

eigen tekening, allemaal kunstwerken. 

Ook zijn er met waterverf in geel, rood en 

blauw tekeningen met vegen gemaakt. De 

dag erna kijken de deelnemers met elkaar 

welke vormen ze er in zien en dat tekenen 

ze dan. Daarvoor heb je heeeeel veel 

fantasie nodig!  

Op de woensdagmiddag is er ‘soep gekookt’: Eerst bedenken de deelnemers samen wat je 

nodig hebt om de soep klaar te maken, zoals een pan en vuur, een mes om de groenten te 

snijden en een lepel om te roeren. En wat zit er in de soep? Allerlei groenten en voor de 

liefhebbers een lekker stukje rookworst. Alles wordt in de goede volgorde getekend, want dat 

is belangrijk, anders  mislukt de soep! Ook hier worden weer allemaal verschillende vormen 

getekend, want een knolraap is bijvoorbeeld rond en een prei heeft een pluim. Joop tekent alle 

vormen mee, zodat je een voorbeeld hebt.  

 

 

 



 

 

 

De Duizendpoten onder leiding van Hieke Stobbe en 

Sven van Loon 

Deze werkgroep heeft een heel belangrijke taak: ze zorgen 

dat iedereen koffie, thee met een lekker koekje en warm 

eten geserveerd krijgt! Ze halen de koffie, thee, limonade en 

het eten op bij de keuken van Bronlaak en delen het van 

achter het buffet uit. Als iedereen zijn of haar buik vol heeft 

en weer naar de werkgroepen gaat maken Muriel, Prince en 

Lucy alle tafeltjes schoon, Sven & Hieke brengen de 

spulletjes weer terug naar de keuken. Johan woont bij 

Elivagar en is voor het eerst op de Bewoners Conferentie . 

Zo voor de eerste keer ook niet thuis slapen is best even 

wennen, maar ook best leuk.   

 

 

 

Teamsport onder leiding van Brechtje van Laarhoven en Martijn 

Voor je echt gaat sporten is het belangrijk dat je eerst een warming up doet, vertelt Brechje. 

Waarom? Dan worden je spieren warm en went je lichaam aan de inspanning. Je hart gaat 

harder pompen en je krijgt het warm. Dus iedereen even een rondje hardlopen! Als iedereen is 

opgewarmd doen ze een levende knoop: eerst gaan ze helemaal met elkaar in de knoop zitten 

en dan door samen te werken raken de deelnemers weer uit de knoop. Dan een spelletje Kat 

en Muis. Daarna fijn trefballen! Trefballen kun je op heel veel manieren spelen. Je moet de 

ander raken met de bal die je gooit, maar je blijft in je eigen vak. En de spelregels mag je best 

aanpassen, maar dan moeten de nieuwe regels wel met elkaar worden afgesproken. 

Voor de wedstrijd start je als team met jullie eigen verzonnen ‘Yell’. Dat is een zin die je samen 

roept, bijvoorbeeld: Meloen, meloen, meloen, wij worden Kampioen! Dan geef je alle spelers 

van de tegenpartij een hand en wenst hen een fijne wedstrijd. En spelen maar! Om dat zelf 

ook eens te ervaren hebben de Razende Reporters Michel (van Christoforus) en Clement (van 

Verdandi) fijn een wedstrijdje Trefbal meegespeeld!  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Muziektheater onder leiding van Ute Hensler en David Steenhorst 

‘Peter en de Wolf’ heet het theaterstuk. Er zijn deelnemers verkleed en deelnemers die 

muziekinstrumenten bespelen. Samen met elkaar, ieder heeft zijn eigen rol. De een maakt 

muziek de ander vertolkt een rol uit het theaterstuk. Vol enthousiasme wordt het theaterstuk 

ingestudeerd. Iedereen geniet met volle teugen en vrijdag zien we het geheel van het 

theaterstuk tijdens de presentatie. 

 

 
 

Revue onder leiding van Ine Paijmans en Henk van de Hoogen 

‘I like the flowers’, wordt uit volle borst gezongen en ‘Always look at the bride side of life’, 

wordt door de volgende groep gezongen. Het pianospel ondersteunt de zang en verbind de 

twee verschillende liederen aan elkaar. Het revue stuk zal gaandeweg zijn vorm gaan vinden 

en hopelijk zien we vrijdag tijdens de presentatie een kort stukje van de revue. Tot slot zingen 

de deelnemers spontaan ‘Moeder ik wil bij de revue’! 

 

 



 

Poëzie onder leiding van Els Bloemen 

De deelnemers zitten aan tafel, verhalen worden aan elkaar vertelt en daar worden gedichten 

van geschreven. Er wordt aandachtig gewerkt en in de middag worden er 

tekeningen/illustraties  bij gemaakt om vrijdag tijdens de presentatie overal gedichten met een 

illustratie op te kunnen hangen. Annelies woont op Breidablick, ze vertelt haar levensverhaal. 

Eens reed Annelies paard en dat het paard naar de muur liep zodat zij niet van haar rug zou 

vallen. 

 

 
 

Biodanza onder leiding van Johan Vijn 

Lopen zonder van je pad te raken! Een oefening die eenvoudig klinkt maar eenmaal onderweg 

loopt het zomaar anders en ben je van je pad af. Doe het maar eens met elkaar in de eigen 

woongroep. Je zal zien dat het geen eenvoudige opgave is. 

Passie, vuur, vlamontbrander is de volgende dans:  de vuurdans. Johan doet het een keer voor 

en daarna krijgt iedereen de kans om zijn vuurdans te maken. Tot slot vormen de deelnemers 

een kring en in het midden van de kring mag om beurt iedereen haar of zijn dans presenteren. 

 

 

 
 

 



 

Jaarfeesten en bloemsierkunst onder leiding van Tanca Boot en Cornelia Goemans 

Met bloemen en materialen uit de tuin en bos kun je veel mooie dingen maken. Hoe werkt dat 

eigenlijk met bloemen, dat ze zo mooi bloeien? Daar werken de bijen hard aan! Daarom eerst 

bij de imker langs om te naar het harde werken van de bijen te kijken. Ze maken ook heerlijke 

honing. De Imker verteld dat de bijen van bloem naar bloem vliegen om daar de nectar uit te 

zuigen, waar de bijen in de korf honing van maken. Het stuifmeel dat aan de pootjes van de 

bijen zit komt dan op de andere bloem en dan kan die bloem nieuwe bloemen maken. Daar 

kunnen wij dan weer van genieten! Van dennenappels zijn er bijtjes en egeltjes gemaakt. Die 

zijn leuk om het huis of de tuin te versieren. Op de laatste ochtend gingen de deelnemers 

gezamenlijk de tuin in om bloemen te kiezen en te plukken. Daarvan heeft iedereen drie heel 

mooie bloemstukjes gemaakt. Echte pronkstukjes voor het St. Jansfeest. Zelfs de potjes en de 

flesjes werden versiert!  

       
 

 

 

 

Hooggevoeligheid onder leiding van Marjon van Westing 

Wat is dat eigenlijk ‘hooggevoeligheid’? Iedereen krijgt 

prikkels binnen, door zien, horen en voelen. Zowel aanraken 

van de ander als voelen wat de ander voelt. Als je 

hooggevoelig bent is het lastig om al die prikkels te filteren 

en/of ‘af te voeren’, zoals dat genoemd wordt. In deze 

werkgroep leren de deelnemers oefeningen om de negatieve 

energie of gevoelens los te laten en dat te vervangen voor 

positieve energie of gevoelens. Onder andere door een aarde 

oefening: het voelen van aarde-energie. De deelnemers 

beschrijven deze energie als warm en tintelend.  Van de 

positieve energie komt men op liefde: dat is positieve 

energie. Hoe kun je die voelen? Je wordt door een ander 

aangeraakt, beschrijft iemand, in je gevoel. Soms meer, 

soms minder. Ook daarvoor hebben ze een oefening: de 

handen tegen elkaar houden en alleen maar voelen. Dit kan 

ook als je de handen iets van elkaar houdt, dan voel de warmte stromen.  

Dit kun je thuis ook heel goed oefenen!  

 

 

 

 



Water en koper onder leiding van Willem de Ridder 

Na de koffie vertrekken de razende reporters vanaf Bronlaak naar Ard Lea, de boerderij van 

Bronlaak ligt een paar kilometer verderop. In de stal zitten de deelnemers in de kring. 

Kwaliteiten van water. Stromen, eb en vloed, warm en koud, waterdampen, schuimkoppen, 

regenboog, draaikolk, wervelen, kracht, drijven, ijs spatten, fontein, springend, van hoof naar 

laag, reinigend, kringloop. Water kan vloeibaar of vast zijn. Ijs is bevroren water, rivieren 

stromen snel of langzaam. Het is levend brengend.  

Koper roest niet het is een zacht metaal. Het is een positief geladen metaal. Het wordt snel 

warm, maar kan ook heel koud worden. Houdt je een koperen bal in je koude handen dan 

worden je handen langzaamaan warm. 

In water leven vissen. Zalm zwemt tegen de stroom terug naar haar geboorte grond. Zalm 

zwemt van zout water naar zoet water, trekt tegen de stroom in omhoog, van laag naar hoog. 

Hoe komt het dat zij tegen de stroom in van laag naar hoog kunnen zwemmen? Het geheim 

blijft bewaart in de werkgroep.  

De deelnemers oefenden in het kloppen van een koperenbuis. Op de koperen buis wordt een 

spiraal gehamerd met een puntbeitel, de waterslag wordt erop aangesloten en zo verschijnen 

de mooiste waterstralen. Het water wordt ‘tot leven gebracht’, gelijk het water in een 

stromende beek. In de stal gaan de deelnemers een tweede koperen buis hameren, samen 

gaat ieder zijn eigen weg. Elke koperen buis heeft zijn eigen karakteristieke vorm en krijgt 

daardoor ook haar eigen vorm in de waterstraal. 

 

 

 

 

 
 
 



Het avondprogramma op woensdag 7 juni 
 

Op woensdag 7 juni 2017 is er een avondprogramma. Merlijn Trouw, de directeur van de 

Seizoenen, opent de avond. De Seizoenen bestaat 5 jaar en Merlijn trakteert de deelnemers 

van de bewonersconferentie op iets lekkers in de pauze. Dan is er een optreden van 

Klezmajeur, twee mannen en twee vrouwen, in stijl gekleed. Klezmajeur speelt Jiddische 

bruiloft muziek. Een grote contra bas, klarinet, viool en accordeon speelden al na het tweede 

nummer het dak van het Pinksterhuis af. Het enthousiaste publiek liet zich meeslepen in het 

verhaal van de bruiloft en danste op het podium achter de muzikanten en door de hele zaal. 

Vol vuur en enthousiasme speelden de muzikanten, aangespoord door het publiek dat, tot het 

allerlaatste lied, de benen onder het lijf vandaan danste. Een avond die lang in onze 

herinnering zal blijven.  

 

   

 
Bezoek aan de dierentuin op donderdag 8 juni 
 

In de ochtend werken de deelnemer in de werkgroepen en proberen hun presentatie voor 

vrijdagochtend klaar te krijgen. Donderdagmiddag maakten we het uitstapje naar ZOOPARC 

Overloon. Met twee grote dubbeldek bussen reden we van Bronlaak naar ZOOPARC Overloon. 

In het park vind je cheeta’s, tijgers, heel veel verschillende soorten apen en ook vele soorten 

vogels,  uilen, pelikanen, flamingo's. Ook zijn er leeuwen. Het zonnetje brak door deze middag 

en het werd lekker warm. Gelukkig kregen we allemaal een waterijsje cadeau van de 

organisatie. De touringcar kwam ons weer ophalen en gingen we eten in de witte tent en ons 

voorbereiden op de bonte avond. De bonte avond een bonte voorstelling. Je had erbij moeten 

zijn om te zien en horen wat aan talent, muzikaliteit en improvisatie voorbij kwam. 

Een fantastische afsluitend avond programma. 

 

 
 

 



 

 

Afsluitende ochtend met presentatie door de werkgroepen 
 

Vrijdagochtend was de presentatie van  de werkgroepen in de Pinksterzaal. Hier werd 

gepresenteerd wat de werkgroepen in de afgelopen dagen geleerd hebben. We hebben 

genoten! We sluiten ons verslag graag af met een gedicht:  

 

Het waait, 

een regengordijn komt voorbij. 

Wonderwel op de juiste momenten 

straalt de zon, 

staan we droog en zitten 

op het geïmproviseerde terras 

bij de witte tent. 

 

De witte tent 

dè ontmoetingsplek van deze conferentie. 

Drinken er koffie en thee 

horen de laatste mededelingen. 

De lunch en het avondeten 

allemaal in en om de witte tent 

tijdens de bewoners conferentie van 2017 in Bronlaak. 

Er klinkt muziek, er wordt gezongen. 

 

Iedereen heeft plezier, 

Herinneringen worden opgehaald 

nieuwe contacten worden gelegd 

 

na vrijdag leeft in ons allen 

weer mooie en goede herinneringen 

 

Tot over twee jaar in ….. 

 

 

 

 


