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Voorwoord 

Vrijdag 24 juni vieren we Sint Jan op Bronlaak. Het is de tijd van de zonnewende 

en midzomer(nacht)feesten met de ingrediënten vuur, zang en dans. Het is één 

van de vele bijzondere rituelen en tradities op Bronlaak. 

 

Ieder jaar geniet ik van de lange dagen met veel licht en als gevolg daarvan de 

korte nachten. Het lijkt wel of ik dan oneindig wakker kan zijn en de avonden 

eeuwig duren. Het vieren van St. Jan maakt dat ik mij bewust ben van deze 

bijzondere tijd. Dat de zomertijd zich weer aandient, een periode om afstand te 

nemen en de balans op te maken.  

 

Zoals velen van jullie weten hebben de afgelopen weken voor mij in het teken 

gestaan van het afscheid van mijn vader. Hij is gestorven, op 91 jarige leeftijd. 

10 jaar na mijn moeder. Bewoners, medewerkers en anderen hebben mij van 

nabij en op afstand ondersteund door lieve woorden, kaartjes, gedachten en 

kaarsjes. Dit heeft mij goed gedaan; het heeft mij gesterkt in de momenten dat 

ik mij even heel klein en alleen op de wereld voelde. Dank daarvoor. 

 

St. Janstijd. Ik neem de tijd om de balans op te maken waardoor ik de 

mogelijkheid krijg om hernieuwde besluiten te nemen. Ik laat eigen waarheden 

los en houd mij terug waardoor ideeën kunnen rijpen en ik mij vrij kan laten 

inspireren.  

 

Ik wens ons allen een lichte zomertijd. 

 

 

De glans van schoonheid over de wereld 

dwingt mij uit diepten van mijn ziel  

mijn eigen goddelijke krachten  

te bevrijden tot wijde vlucht; 

mijzelf te verlaten 

om vol vertrouwen mijzelf te zoeken 

in wereldlicht en wereldwarmte. 

 

De Johannesspreuk 

 

 

Hester Buijs  



Sint Jan 

 

Op 24 juni vieren we de geboortedag 

van Johannes de Doper, de wegbereider 

en grote profeet die Jezus in de rivier 

de Jordaan doopte. De zon legt een 

mantel van warmte om de aarde. Sint 

Jan markeert het begin van een nieuwe 

periode in het jaar, de rijpingstijd.  

We zijn de tijd ingegaan van het 

toenemende licht. De kracht van de zon 

hielp de sapstroom in beweging te laten 

komen en liet de natuur groeien en 

bloeien. De zon zal op 21 juni haar 

hoogste punt bereikt hebben en volgt 

er een ommekeer. Johannes de Doper 

wordt ook wel de profeet van de 

ommekeer genoemd. Hoewel de 

temperatuur in de Sint Janstijd zal 

stijgen, zal het licht langzaam gaan 

afnemen. De kracht van de zon laat iets 

nieuws ontstaan, de rijping. De gerijpte 

vruchten zullen wat later in het jaar op 

aarde gaan vallen. In die vruchten 

bevindt zich een kern en elke kern 

draagt de mogelijkheid van nieuw leven 

in zich; de meest kostbare oogst. 

Ook wij als mens gaan een rijpingstijd 

in. Velen van ons zullen de zon 

opzoeken. Er begint een 

vakantieperiode een zekere 

rustperiode. De scholen en vele 

bedrijven sluiten even hun deuren. We 

laten het dagelijks leven even los, 

zoeken rust om de balans op te maken 

waardoor we de mogelijkheid krijgen 

hernieuwde besluiten te nemen. We 

laten ideeën rijpen, we laten ons 

inspireren. Na de vakantie kunnen we 

weer fris van start. Velen van ons 

komen gerijpt en gegroeid vanuit de 

rust, terug met een kern/pit vol 

inspiratie, nieuw leven, overwegingen 

en ideeën. 

 

De dag van Sint Jan vieren we op 

Bronlaak op vrijdag 24 juni. Het is de 

tijd van de aloude zonnewende en 

midzomer(nacht)feesten met de 

ingrediënten vuur, zang, dans, spel en 

beweging. Op deze feestelijke werkdag 

zal er in de ochtend een Sint Jansdienst 

zijn verzorgd door bewoners en 

medewerkers. De middag staat in het 

teken van spel en beweging. Niet 

zomaar spelen waarin wordt bewogen. 

Maar spelen die geïnspireerd zijn op de 

beweging en kwaliteiten van de zeven 

planeten; Zon, Maan, Mars, Mercurius, 

Jupiter, Venus en Saturnus. En 

natuurlijk in de avond het Sint Jansvuur 

met muziek en dans. 

Tanca Boot 

  



Gawein 

Open Huis tijdens de Open Dag 
 

 

 

Op de vraag of Gawein Open Huis wilde 

zijn tijdens de Open Dag, werd meteen 

met een JA geantwoord. Als Gawein 

zijn we trots op ons huis, trots op onze 

zorgvragers, hun familie en 

medewerkers en trots op de woon-, 

leef- en werkgemeenschap Bronlaak. 

Dit wilden we ook uitstralen en delen 

met iedereen tijdens de Open Dag. 

Er is door iedereen hard gewerkt om 

Gawein als Open Huis er nog mooier uit 

te laten zien. Onze dank aan de 

organisatie die het schilderwerk en 

technische klusjes nog zo kort van te 

voren gerealiseerd hebben, aan de 

ouders die de tuin onder handen 

hebben genomen, aan de Gawein 

bewoners die hun producten uit de 

werkgebieden als hun woonhuis tentoon 

hebben gesteld en dank aan de Gawein 

medewerkers die alle voorbereidingen 

hebben verricht om de Open Dag zelf te 

laten slagen. 

Het weer speelde mee en zo kunnen we 

trots terugkijken op een zeer geslaagde 

dag. Tevens hadden we een primeur; 

de Bronlaak nieuwszender. Deze is op 

de Open Dag de lucht in gegaan en 

werd in het woonhuis via de TV 

gepresenteerd. 

Gawein werd zeer druk bezocht. 

Bekenden, familie, oud-(medewerkers), 



medewerkers van andere 

antroposofische en reguliere 

instellingen. Maar vooral veel nieuwe 

mensen die met hun zoon/dochter met 

een verstandelijke en/of lichamelijke 

beperking, zich aan het oriënteren 

waren voor de toekomst van hun kind. 

Oprecht geïnteresseerde mensen die 

van alles over onze woon-, leef- en 

werkgemeenschap wilden weten en 

indien nodig werden doorverwezen. 

Onder het genot van een kopje koffie, 

thee, sapje en/of een eigen gebakken 

plakje cake tegen een vrijwillige 

bijdrage, kon men een kijkje nemen in 

onze prachtige woning. De opbrengst 

hiervan is ten goede gekomen aan de 

Gawein vakantie. 

Kortom, we hebben vele complimenten 

mogen ontvangen over onze 

antroposofische inrichting en 

aankleding van het huis, over de fijne 

en warme sfeer die de organisatie 

uitstraalt, over de prachtige ligging en 

omgeving en over de fantastische 

ambachtelijke werkgebieden. De 

boodschap wat Gawein wilde uitstralen 

tijdens de Open Dag, is bij de 

bezoekers van horen en zeggen zekers 

overgekomen!  

Danielle te Lintum, Gawein 

 

 

 

  



"verwondering alom 

 

winkel de waterman 

groentes fruit theesoorten 

met zorg en passie 

geteeld op eigen land 

en zuivel van eigen boerderij 

 

unieke ambachtelijke cadeautjes 

dat honderden verschillende handen 

in hun eigen kleine dorp 

samen zoveel moois creëren 

verwondering alom 

 

winkel de waterman 

verkoopt handgemaakte kwaliteit 

in een sfeer van gezelligheid 

zorgvragers medewerkers vrijwilligers 

maken die cirkel rond 

ja... ik kom er graag” 

  

 

Afgelopen januari streden drie boerderijwinkels, drie webwinkels, drie middelgrote 

winkels en drie grote winkels elk in hun eigen categorie om de prijs voor Beste 

Biologische Winkel 2016. De Waterman was één van de genomineerden.  

De Waterman behaalde uiteindelijk de derde plek Beste Biowinkel 2016 in de 

categorie boerderijwinkels. Els Bloemen (begeleider Koetshuis en geestelijk moeder 

van de gedichtenroute op Bronlaak) stemde ook op De Waterman en had een 

bijzondere motivatie. Met bovenstaand gedicht won zij een boodschappenpakket.  

  



Werkgebied in beeld 

Het zomert in tuinderij de Kiem 

 

Eén van de oudste biologisch-dynamische tuinderijen van Nederland is het werkgebied 

de Kiem op Bronlaak. Bijna zeventig jaar geleden opgezet om de prille sociaal-

therapeutische gemeenschap van voedsel te voorzien in een tijd dat er nog geen 

AWBZ of WMO bestond. Nu werken er 25 bewoners/medewerkers, vrijwilligers en 

stagiaires, aangestuurd door een team van zes vakmedewerkers. Elke dag worden 

hier groenten, kruiden, plantgoed en klein fruit geteeld voor de eigen keuken, winkel 

De Waterman, lunchroom Markant en voor externe klanten. Dienstbaarheid bij uitstek 

en uniek in Nederland. 

Sint Jan op De Kiem 

Zo rond Sint Jan is de tuin een 

betoverende plek om de uitbundigheid 

van het midzomerpunt te ervaren. 

Lucht en vuurkrachten zijn goed waar 

te nemen. Het is rond deze tijd dat de 

aalbessen (Johannisbeeren in het Duits) 

rood en uitdagend aan trosjes hangen 

te rijpen. Fijn dat de Potterij elk jaar 

komt meehelpen om te oogsten. De 

heerlijke zoete sugarsnaps en de 

vlezige tuinbonen hangen ook klaar om 

geplukt te worden. Alle handen zijn 

welkom en daarom werken elk jaar de 

mensen van Papyrus en Wando mee 

om de vruchten te doppen. De eerste 

spitskolen van de volle grond worden 

geoogst. Soms vind je nog de laatste 

van die heerlijke, zoete aardbeien, met 

zoveel zorg geteeld door de werkers 

van de Kiem.  

Landschap van Monet 

De tuin lijkt op een landschap van 

Monet en je ervaart dat de aarde de 

bloemetjes buiten zet. In de 

kruidentuin bloeit de kamille, de 

goudsbloem, de korenbloem, de 

lavendel en de klaprozen, maar 

natuurlijk bloeit vooral het diep gele 



Sint Janskruid! In een verborgen hoekje 

van de tuin staat de bijenstal. Rond 21 

juni komen de bijen op het hoogtepunt 

van vermeerdering en vernieuwing en 

je ziet een druk verkeer van af- en 

aanvliegende werksters.  

Van frisgroen naar dofgroen 

Als je na werktijd in de tuin bent, en in 

stilte op het terras een glimp opvangt 

van de groene specht, die op de grond 

wat voedsel zoekt, ervaar je het 

uitstulpen van de natuur. Insecten 

zoemen in de warme gloed, het 

frisgroene van het voorjaar maakt 

plaats voor een dofgroene kleur van het 

gebladerte. De enorme bomen rond de 

tuin geven overdag noodzakelijke 

schaduw voor de werkers op het land. 

Na Sint Jan komen er dagen dat het 

rond de 30 graden wordt, en dan moet 

de begeleiding in de middag zorgen  

voor verkoeling, klussen in de schaduw 

en opletten dat iedereen voldoende 

water drinkt. Ook planten zijn dan 

dorstig en bewoners begieten de net 

geplante rijen met gieters, en 's avonds 

wordt de beregening aangezet. Voor de 

kas heeft het team sinds kort een 

automatisch beregeningssysteem. 

Hard werken 

Overdag is er geen tijd om lang te 

mijmeren. Wim de Haas zegt dat er 

rond Sint Jan vooral ”heel hard gewerkt 

moet worden”. Grond bewerken, 

planten, oogsten en wieden want ook 

onkruid groeit net zo enthousiast mee! 

Soms is er een kleine beloning in de 

vorm van een verkoelend ijsje, 

welverdiend na zoveel bedrijvigheid….. 

 

  



Zoals het klokje thuis tikt… 

De Sterrenboom 

 

 

Toen ik op maandagavond aankwam bij 

De Sterrenboom, was Michel bezig met 

het snoeien van een hazelaar die de 

terrasdeur blokkeerde en zaten Rob, Roel 

en Christian bij elkaar in de zithoek. 

Saskia was op haar kamer en Hanneke en 

Jacqueline waren aan het sporten. Rob 

wilde me heel graag eerst even zijn 

nieuwe kamer laten zien. 

Ik ging op bezoek bij De Sterrenboom om 

eens van de bewoners te horen hoe zij het 

vinden om daar te wonen en of er iets 

bijzonders over het wonen in De 

Sterrenboom te vertellen was. Daarom 

gingen we bij elkaar aan tafel zitten en 

kwamen Michel en Saskia er ook bij. Ook 

Patty, de medewerkster die deze avond 

aan het werk was, kwam erbij zitten. 

Rob stak als eerste van wal en vertelde 

dat hij De Sterrenboom het allerfijnste 

huis van Bronlaak vindt omdat er lekkere 

koffie is en omdat hij een hele mooie 

kamer heeft. Hij vertelt dat hij 68 jaar is 

en de oudste bewoner van de groep.  

Christian woont al 17 jaar in De 

Sterrenboom en vindt het vooral leuk om 

te helpen bij het opruimen van het huis en 

met taarten bakken. Hij veegt ook graag 

de stoepen in de tuin.  

Michel heeft ondertussen nagedacht over 

m’n vraag wat De Sterrenboom een 

bijzonder huis maakt. Hij noemt het 

organiseren van een feestje vanuit het 

niets één van de sterkste kanten van zijn 

huis, bijvoorbeeld een familyday. Maar 

ook een koffietuin tijdens de Open Dag 

waarbij ze koffie en zelfgebakken koekjes 

serveerden.  

De opbrengst daarvan komt ten goede 

aan het huis en de bewoners. 



Roel woont nu vijf jaar in De 

Sterrenboom en vindt het leuk, gewoon 

leuk en vooral hartstikke leuk als er vuur 

gemaakt wordt in de achtertuin. De 

medewerkers houden het fijn en gezellig 

en er wordt maar heel af en toe 

gemopperd, vindt hij. 

Saskia woonde lange tijd in het Tom 

Fiedler huis en is nog niet zo lang geleden 

verhuisd naar De Sterrenboom. Ze vindt 

het er vooral gezellig omdat er meer 

vriendinnen en vrienden wonen met wie 

ze kan praten. 

En wat doen de bewoners in hun vrije 

tijd? 

Christian gaat op dinsdagavond naar 

atletiek, stuurt mailtjes o.a. naar zijn 

ouders en vult samen met de medewerker 

zijn agenda in. Hij leest ook graag een 

tijdschrift. 

Saskia kletst graag wat, kijkt films op 

haar kamer, wandelt op dinsdag samen 

met Hanneke in de wandelgroep, houdt 

van lezen en op bezoek gaan. 

Roel kijkt naar z’n eigen dvd’s en wandelt 

graag in zijn eentje over het terrein. 

Rob bladert in allerlei tijdschriften, het 

liefst over de Formule 1 en luistert soms 

naar cd’s van Kuifje, Bobby en kapitein 

Haddock. 

En Michel doet van alles: allerlei klussen 

rond De Sterrenboom (zoals snoeien, 

bijvoorbeeld) en is eigenlijk maar weinig 

in de woonkamer te vinden. Hij is vaker 

op zijn kamer of in de schuur bezig. Daar 

gutst en steekt hij naamborden voor de 

huizen en werkgebieden maar ook in 

opdracht van mensen buiten Bronlaak. Zo 

heeft hij laatst het bord voor het 

openluchttheater De Speultuin in Oploo 

gemaakt en liggen er nog meer 

opdrachten op hem te wachten. 

De bewoners noemen De Sterrenboom 

beter en fijner en zijn er trots op. 

Roel wil ten slotte nog kwijt dat hij nog 

wel 100 jaar in De Sterrenboom wil blijven 

wonen! 

  



For Ever 

Herman Brood 

 

 

Sinds kort hangt  boven de trap in 

Helianthus het schilderij ‘For Ever’ van 

Herman Brood. Dit schilderijs is 

geschonken door Jenneke Aarts: “Ik ken 

Bronlaak door de zoon van Fransje en 

(broer) Joop Aarts, mijn neef Marijn. Ik 

ben een aantal malen op een Open Dag 

geweest en heb ook Marijn bezocht in 

Gawein en onlangs een middagje genoten 

in het Bronlaak café.” 

Jenneke Aarts gaf het schilderij jaren 

geleden aan haar man Willem. Nadat hij 

was overleden, schonk ze het aan 

Bronlaak. “Het werk ‘For Ever’ sprak mij 

enorm aan. Ik zag er twee mannen op 

met een verstandelijke beperking die 

elkaar heel trouw en trots vasthouden. 

Wat mij betreft had dat werk ook ‘Door 

dik en dun’ mogen heten. Het werk ‘For 

Ever’ lijkt mij heel goed te passen in de 

sfeer van Bronlaak. Ik hoop dat de 

werkers en bewoners en bezoekers op 

Bronlaak dat ook zo zullen ervaren.” 

  



‘Elke werkdag is een cadeautje!’ 

 

 

 

Wie op Bronlaak woont of werkt, geniet 
dagelijks van de prachtige omgeving. Het 

wisselen van de seizoenen en het leven en 
werken tussen het groen maakt een 

belangrijk onderdeel uit van Bronlaak. Is 
dat ook zo als je je kantoor in Helianthus 
hebt? We vroegen het Carin van Bommel, 

zij is teamcoördinator circuit 6. Een 
gemiddelde werkdag bestaat voor haar uit 

mailen, overleggen, gesprekken voeren 
over organisatorische zaken, het regelen 
van personele aangelegenheden en het 

deelnemen aan werkgroepen. “Het zijn 
vaak hele dynamische dagen”, vertelt 

Carin. 
 
Vind je het belangrijk om contact met 

‘buiten’’ te houden? 
“Zeker, leiding geven op afstand werkt 

niet. Dat wordt het waarschijnlijk erg 
zakelijk. Daarom is het zo belangrijk om 

contact te houden met buiten. Het is goed 
om te weten wat er leeft en speelt. 

Daarom is het nodig om aanwezig te zijn 
en de sfeer te ervaren. Voor jezelf is het 

mooi om mee te pakken. En de omgeving 
leert jou ook kennen. Het is halen en 
brengen van ervaringen en van wie je 

bent.” Carin vertelt dat ze er bewust mee 
bezig is om ervoor te zorgen de 

verbinding met ‘buiten’ te houden: “Maar 
soms gaat het ook als vanzelf.” 
 

We zijn wel benieuwd hoe Carin dit in 
de praktijk realiseert  

“Ik bezoek minimaal één keer per week de 
spreuk”, vertelt Carin. “Ik wandel veel 
met medewerkers en voer 

functioneringsgesprekken als het kan op 
een andere plek dan mijn kantoor. 

Bijvoorbeeld buiten op een bankje. Verder 
vind ik het belangrijk om regelmatig mee 



te lunchen in het woonhuis en probeer ik 

aanwezig te zijn bij belangrijke 
gebeurtenissen, zoals de zaaidag.” 

 
Ben je tevreden over hoe je buiten en 

binnen werken combineert? 
Zeker! Even naar buiten, een woonhuis 

bezoeken, een spreuk in de ochtend of 

lunchen op het bankje buiten geeft weer 

de frisse neus. Elke werkdag op Bronlaak 

is een cadeautje. De verschillende 

seizoenen te zien ontwaken en de vogels 

te zien eten aan het bolletje vet wat ik in 

de winter dan op mijn raam heb hangen.” 

 

 
 

 

Hallo medebewoners van Bronlaak, 

Ik ben Marchien Mebius, 57 jaar en ik ben op zoek naar een maatje die samen met mij een 

kopje koffie wil drinken en iets leuks wil doen. Je bent welkom op de Baldur of ik kom naar 

jou toe. 

Mocht je dit leuk vinden en wil je iets afspreken bel dan even naar de Baldur. Telefoon: 

0485-388646.  



 

Wensboom Open Dag 
“Ik wens Bronlaak een zorgeloos voortbestaan” 

 

 
 

 

 

Tijdens de Open Dag was iedereen in de gelegenheid om een wens op een papieren duifje 

te schrijven en deze op te hangen in de wensboom op het grasveld bij het Pinksterhuis. We 

ontvingen veel mooie wensen. De wensen varieerden, waarbij liefde, vrede en geluk 

regelmatig terugkeerden. We halen er graag een paar bijzondere wensen uit:  

 

Ik wens jullie een heerlijk thuis toe, waar je jezelf kunt zijn tussen fijne mensen. 

 

Mijn wens is dat mijn kind rustig en gelukkig wordt. 

 

Een lang voortbestaan van deze liefdevolle samenleving. 

 

Dat Bronlaak de beschutting, de vrijheid maar ook de mooie omgeving mag 

behouden. 

 

Ik wens Bronlaak een zorgeloos voortbestaan.

  



Redactie Bronlaak’S Journaal: 

 Hester Buijs, locatiemanager 

 Fransje Aarts-Haagsma, coach bewonersraad en coördinator bewonersconferentie 

 Willem de Ridder, vakinhoudelijk Werkleider 

 Natasha van Dijk, projectleider leer- werktrajecten 

 Elzelien Goossens, communicatieadviseur 

 Yolande Eeren-Zanders, managementassistente 

Deze editie werd mede mogelijk gemaakt door: Tanca Boot, Carin van Bommel, bewoners 

Gawein, bewoners De Sterrenboom en Jenneke Aarts. 

In overleg met Yolande Eeren kun je een bijdrage voor het Bronlaak’S Journaal aanleveren. 

Neem daarvoor contact op met Yolande via: YEeren-Zanders@DeSeizoenen.org 


