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Voorwoord 

Soms overkomt het je en kom je mensen in je leven tegen die je direct pakken 

en intrigeren. Willem was zo iemand! En veel van ons herkennen zich in hun 

ontmoetingen met Willem. 

Mijn eerste ontmoeting met Willem was het afscheid van Merlijn. In zijn 

werkkloffie, met een aantal bewoners van Ard Lea om zich heen, kwam hij 

gedag zeggen en, met bewondering, heb ik het Bronlaak afscheidslied mo-

gen aanhoren en beleven. Mooi en krachtig om te zien welke natuurlijke 

verbinding er was tussen Willem en bewoners en voor mij; een echt moment 

van de uniciteit van Bronlaak. 

Toen, nog niet wetend dat we op 26 augustus onverwachts afscheid moesten 

nemen van Willem. Wat had dat een impact op de woon- en werkgemeen-

schap van Bronlaak. Een fase waarin we intensief met Lucie, de kinderen, be-

woners en medewerkers van Ard Lea het afscheid van Willem hebben vorm-

gegeven. Een periode met verdriet maar ook met dierbare herinneringen. 

Waarbij de zo intense verbinding met Bronlaak zichtbaar en tastbaar was.  

Het wonen en werken van Willem met Lucie en de kinderen op de boerderij 

en de waarde die daaraan gegeven werd. In het delen van de herinneringen 

was de kracht van Willem, in al zijn eenvoud en verbinding, zo duidelijk. 

Indrukwekkend was het afscheid; met zijn allen op de weide waar Willem, 

letterlijk met zijn handen in de aarde, heeft gewerkt, en waar nu de wilde  

haver gezaaid is ter nagedachtenis. Hoe mooi en sprekend waren de af-

scheidswoorden en -gebaren van de bewoners en medewerkers van Ard Lea. 

We missen Willem maar koesteren onze mooie herinneringen met daarbij de 

lach en de traan. Hierbij denken we ook aan Lucie en de kinderen en wensen 

hen ook alle troost en sterkte toe. 

Frank Roefs, locatiedirecteur 

We motte toch wat, Willem  

Bronlaak
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Van de redactie 

‘Zeg, wat motte we met het Bronlaak Journaal? We hebben zulke mooie edities gemaakt…

Vallen we niet in herhaling? Zullen we even wachten met een nieuwe editie?’ Dat waren 

woorden die Willem sprak, een week of vier voor zijn zo plotselinge overlijden.

Het zette ons, de redactieleden, enorm aan het denken.

Op het veld waar we Willem met zijn allen herdachten was een immense stilte en een krach-

tige verbinding voelbaar. Die verbinding hadden we al even niet meer zo sterk gevoeld in 

onze gemeenschap hij was sluimerend aanwezig, iedereen was steeds weer op zoek, maar 

daar, in die grote kring werd hij weer gevonden. Onze eerste redactievergadering zonder 

Willem ging dan ook hierover en was een startpunt voor deze editie en een nieuw plan.

Sommigen van ons vroegen zich ook af, willen we wel verder zonder Willem? 

Het was even stil maar het antwoord was: ja dat willen we, maar wel in een andere vorm.

Een Journaal van Bronlaak moet dan ook álles omvatten; een ieder heeft daar een plek.

De gedachte is dat we alle disciplines samenbrengen in het nieuwe journaal. Eén Bronlaak 

Journaal waarin medewerkers, bewoners, vrijwilligers, familie en verwanten een plek heb-

ben. Concreet zal dat ook betekenen dat bijvoorbeeld het bewonersblad een onderdeel van 

het Bronlaak Journaal gaat worden en de redactie van het bewoners blad dus samengaat met 

de redactie van het Bronlaak Journaal. Zo gaan we sámen één mooi blad maken in een nieuw 

format. Zo willen we de verbinding zichtbaar maken die we allen zo sterk voelen.

Voor nu is er dit het laatste journaal binnen het format dat jullie kennen. 

Dit laatste journaal is voor Willem. Wij nemen de verbindende kracht, de heldere woorden 

en de verbazing van Willem naar de wereld, mee in deze nieuwe stap.

Namens de redactie,

Erica Krantz
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De zaaier
Willem van Lierop heeft op de uitvaart van Willem de Ridder het volgende stuk uit de bijbel 

voorgelezen. Hij was er enorm trots op dat dit stukje in het Bronlaak Journaal komt. Zoals je op 

de foto ziet heeft hij het zelf uitgeschreven. Op de andere foto zie je een schilderij van zijn hand. 

Hieronder het originele verhaal:

‘Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien; en als hij zaaide, viel het ene bij den weg, en werd vertreden, en de 

vogelen des hemels aten dat op. En het andere viel op een steenrots, en opgewassen zijnde is het verdord, omdat 

het geen vochtigheid had. En het andere viel in het midden van de doornen, en de doornen medeopwassende 

verstikten hetzelve. En het andere viel op de goede aarde, en opgewassen zijnde bracht het honderdvoudige vrucht 

voort. Dit zeggende riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore, Luk. 8:5-8.’

 



Bronlaak Journaal — december 2020 5

Willem de Ridder 
Mijn vader – een verbinder van mensen – was 35 jaar werkzaam op woon- en werkgemeenschap 

Bronlaak, waarvan 25 jaar als de boer. Willem molk de koeien met veel passie en maakte kaas. 

Mar Baijens, oud collega BD-boer, vertelde tijdens een van hun intervisie dagen dat zij meegeno-

men werden de kaaskelder in. Daar vertelde Willem dat er een wezenlijk verschil is tussen kaas-

boeren en de boeren die op het veld en met de dieren werken. De kaas en hoe die gevormd wordt 

hangt helemaal samen met de persoon die zich daarmee verbindt. Willem wist dan ook vele prij-

zen te winnen met eerste klas rauwmelkse boerenkaas. Daarmee zocht hij graag de publiciteit. Zo 

was er ieder jaar een gebeurtenis waarmee de lokale krant werd behaald daar was hij dan oprecht 

trots op.

De laatste tien jaar heeft Willem zich verbonden met een stuk grond net buiten het terrein van 

Bronlaak. Daar had hij een werkschuur, een kleine kas – een klein organisme op zich. Samen 

met de bewoners verzorgde hij het land, de tuin en dieren rond het woonhuis. Deze hele plek is 

gevormd naar zijn handen. Steeds weer verrees er iets nieuws. Het laatste is de broodbakoven 

buiten. Willem bakte drie dagen in de week brood voor de gemeenschap. Het meel haalde hij 

met de jongens bij de molen in Oploo, waar hij meehielp waar mogelijk. De laatste actie was de 

speltoogst met de zelfbinder waar hij en z’n mannen de schoven bij elkaar zette. Hij had nog 

vele projecten en plannen waaronder een bakhuis bij de graancirkel in Oploo, een natuur inclu-

sief avonturenpark met graanvelden en een openlucht theater. Hier wilde hij brood gaan bakken. 

Mijn vader was mijn leermeester. Als kleine jongen liep ik met hem mee om te helpen. ’s Och-

tends vroeg mee koeien melken, de tuinman die melk kwam halen en dan terug kwam met 

koffie en warme melk met honing voor ons. Zo leerde hij mij op m’n vijftiende koeien melken en 

stuurde hij mij vol vertrouwen op pad. Na vijftien minuten door het bos rijden samen met twee 

bewoners en de koeien aan de kar zetten moest ik het dieselmotortje aan de gang krijgen en dan 

melken. Hij leerde mij te vertrouwen op mijn instinct, het één zijn met de aarde en de spirituele 

wereld die daar mee verbonden is. Mijn tijd op Warmonderhof heeft aan alles wat ik van hem heb 

geleerd een naam gegeven. Dat was een tijd van herkenning en bevestiging.

Onze laatste gesprek ging over de Herenboeren en of ik dan niet gecertificeerd moest zijn als 

Demeter boer. Een diepgaande discussie waar ik in het begin stellig overtuigd was van het nut 

van dit certificaat, als een boodschap naar buiten, of een vorm van transparantie. Hij zei: ‘jij hebt 

het krachtigste controle-orgaan al in handen: de mensen zelf. Het gaat erom hoe jij daar staat 

en je verhoudt en verbindt met het geheel, het organisme.’ 

Wat ga ik hem enorm missen in zijn kijk op landbouw. Hij vond mijn project in Weert heel 

mooi. Zijn liefde voor alles was zo onvoorwaardelijk. Het is een bijzondere man, m’n vader. 

 Gelukkig is hij nog dichtbij in de geesteswereld en zal hij vast nog wat sturing geven!

Daan de Ridder 

Dit stuk is geplaatst in het zeer informatieve en mooi vormgegeven tijdschrift Dynamisch Perspectief, van de B.D. Vereniging ter bevordering van 
de Biologisch Dynamische Landbouw. https://bdvereniging.nl/landbouw. Zie publicaties, en reeds verschenen nummers. De moeite waard, en 
iedereen kan lid worden!  De redactie
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Het jaarlijkse aardbeien-
feest op Ard Lea
Ieder jaar kregen wij als ouders/verwanten de uitnodi-

ging voor het aardbeienfeest. En een feest was het , daar 

zorgden Willem en zijn collega’s wel voor !

We werden door Willem ontvangen met een toespraak 

of verhaal met inhoud, dan koffie, thee, eigen gemaakt 

gebak en zelf geperst appelsap. En Willem liep dan 

grappend en grollend tussen alle bedrijvigheid door.

Bij mooi weer zaten we buiten, bij wat minder mooi 

weer in de werkplaats, waar alles tot in de kleinste din-

gen Willems uitstraling had. Het leek chaotisch, maar 

was toch met zorg en aandacht bij elkaar gebracht. We 

zaten dan heel gezellig tussen kisten met uien, stekjes 

van planten, rietvlechtwerk, vogelkooitjes, flessen sap 

en veel materialen. Alles ademde Willems werk uit.

Op een gegeven moment riep hij ‘Mensen, we praten 

verder op het veld!’ en dan kreeg ieder een doos of 

mandje om die te vullen met aardbeien. ‘En ook goed 

proeven hoor’, zei hij dan lachend, ‘want het zijn de 

lekkerste die er bestaan!’ En dat was niet tegen dove-

mansoren gezegd: het waren echt de allerlekkerste 

aardbeien, ieder jaar weer.

Na een half uur plukken riep Willem: ‘het is genoeg 

mensen’ en dan stonden er heerlijke soepen en  

prachtige salades klaar, alles met liefde en zorg bereid  

door Willem, collega’s en bewoners. Met als toetje 

Bronlaak-kwark met aardbeien: Heerlijk !

Ieder jaar weer een hartverwarmend feest ! DANK !  

En... Willem wat zullen we je missen volgende keer!

Elisabeth en Peter Houben
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Een prachtig boek dat niet zou misstaan in een 

introductiecursus voor nieuwe medewerkers. 

Het bevat dertien levendige verhalen van en 

over mensen met autisme spectrumstoornissen 

bij wie genoemde zorgverleners nauw betrok-

ken zijn. Het illustreert en maakt voelbaar hoe 

mensen met autisme leven en hoe antropo-

sofisch geïnspireerde zorg hen daarin onder-

steunt. Het verhaalt ook van antroposofische 

opvattingen en methodiek.

Willem de Ridder heeft hierin een hoofdstuk 

geschreven: ‘Frits, werken op een biologisch- 

dynamische boerderij’. Frits is een bewoner 

van Bronlaak. Willem laat in dit hoofdstuk zien 

dat hij invoelend kan schrijven, maar ook hoe 

hij in verbinding gaat met de ander. En welke 

vragen hij zichzelf stelt als Frits zich aandient 

bij de poort van Bronlaak: ‘Zoals altijd, wanneer 

je iemand voor het eerst in je leven gaat ontmoeten, 

was ik erg benieuwd wie dat nou wel zou zijn. Hoe zou 

Frits eruit zien? Hoe zou hij zich gedragen, hoe zou hij 

praten? Is hij iemand die op de voorgrond treedt? Of 

zou het iemand zijn die heel rustig en terug getrokken 

is? Hoe zou hij reageren op al zijn collega’s hier op de 

boerderij?’.

Willem maakt kennis met Frits en zijn voor-

geschiedenis. Het is een heftig verhaal: ‘De 

grote uitdaging is om Frits weer wat uit het moeras 

te trekken waarin hij is vastgelopen. Zou er nog iets 

tegenover zijn eenzaamheid gezet kunnen worden? Zou 

Frits nog in verbinding kunnen komen met de wereld 

om hem heen?’

Zoals in alle verhalen van Willem’s hand, heb 

je, na het lezen van het hele hoofdstuk, een le-

vendig beeld van deze bewoner: fysiek, manier 

van lopen, praten, kijken, dromen, verlangens, 

vreugdemomenten… Willem laat zien dat hij 

nieuwsgierig is naar de ander én laat zijn stijl 

van begeleiden hierop aansluiten: ‘Goed, Frits 

‘Verhalen van Autisme’ waarin Willem vertelt over Frits

Bronlaak Journaal — december 2020
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komt dus onder je hoede op de boerderij, maar wat wil je nu bereiken? Gezien 

zijn vooropleiding willen we simpelweg aansluiten bij de dingen die hij kan… 

Ik wil de aandacht richten op de mens Frits, bevorderen dat die weer gaat schit-

teren, weer tot leven gewekt wordt’.

De kunst die Willem hier verstaat, net zoals zoveel andere bekwa-

me begeleiders op Bronlaak, is om de gehele mens te zien. Behalve 

prachtige klussen op de boerderij, zoals het wekelijks wassen van de 

koeiestaarten, wordt Frits meegenomen in het sámen dingen doen, 

want: ‘na drie maanden goed luisteren merk ik dat bijna al zijn verhalen gaan 

over de energie die hij krijgt/ervaart als hij samen met anderen roeit, werkt, 

luistert, lacht, leeft, zingt, geniet, praat. Samen dus! Daaruit haalt hij zijn 

levensenergie, of zo je wilt zijn levensvreugde’. De oplettende lezer denkt nu: aha! Sociaaltherapie!

Maar naast het aardse werken op het land, met de dieren en de gewassen, is Willem zich ook be-

wust dat elk mens een spiritueel wezen is. Hij geeft dat handen en voeten door te beschrijven hoe 

het werken met de compostpreparaten aansluit bij wat Frits herkent vanuit het verleden. Willem 

schrijft over die handelingen en de relatie tot de geestelijke wereld: ‘… het lijkt heel abstract en kan 

overkomen als hocus pocus, maar voor Frits is dat allerminst het geval. Het uitbrengen van het koemest- en 

kiezelpreparaat op het land is voor Frits eveneens een feest. Over het land lopen met een emmer en borstel, en dan 

maar in beweging komen en de preparaatvloeistof uitbrengen over akker en gewas. Een zegenend gebaar’. 

Willem laat een belangrijk document na door te beschrijven hoe hij in verbinding gaat met de 

ander. Helaas is dit boek alleen nog tweedehands te verkrijgen. Maar er is een oplossing: in de 

bibliotheek van Bronlaak kun je het lenen. Huh? Maar hebben we een bibliotheek dan? Jazeker, in 

de foyer. En Anton kan het boek uitlenen. Absoluut aan te bevelen! 

Natasha van Dijk

De boer hij ploegde voort

Zaaide het zaad

En bracht het tot wasdom

Oogste het graan

Bakte zijn brood

En deelde het uit.
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Mijn ‘illegale’ tractorrijlessen van Willem op Blauwtje

Willem, voor mij was je een heel bijzonder persoon.

Ik kwam in 1989 op Bronlaak op de boerderij.

Mijn wens om tractorchauffeuse te worden leefde toen al, maar een heel groot probleem was, dat 

Blauwtje (18 april 1983 / 3 december 2011) alleen bestuurd mocht worden door medewerkers, dus 

dat werd een lang proces.

Ik heb van alles geprobeerd, maar het was niet, dat het niet van JOU mocht, maar het was een 

regel op Bronlaak, men was bang  voor ongelukken.

Bewoners mochten niet zelf rijden, maar ondertussen leerden stagiaires, ja en zelfs kinderen wel 

op Blauwtje rijden. Jij merkte dat ik bleef volhouden en niet opgaf. Totdat ik op een gegeven mo-

ment met de weekenddiensten mee ging doen.

De koeien liepen in de zomer ergens in een weide achter in het bos en werden daar ook gemol-

ken. Oké, ik ga jou leren rijden, maar mondje dicht.

Op weg naar de koeien. Jij reed op het terrein tot we uit het zicht waren en dan nam ik het stuur 

over. Terug tot de tuinderijen en jij weer op het terrein.

Zo ging dat 9 jaar lang.

In 1998 verhuisde  ik naar Breda en deed ik in 2011 examen voor het tractorcertificaat. Ik slaagde 

in één keer.

In dat jaar kocht ik ook mijn eerste eigen kleine oranje tractortje.

In 2011 verhuisde ik naar mijn huidige boerderij en nam ik hem natuurlijk mee.

Nog geen jaar nadat Blauwtje Bronlaak voorgoed verliet, kwam Ome Johnny op mijn pad en heb 

ik nu een tweede eigen tractor.

Ook op een keer, stond ik bij Blauwtje een beetje te dromen, terwijl ik niet in de gaten had dat je 

op haar stapte en haar motor startte. Het had flink geregend en Blauwtje spuwde dan ook een 

enorme straal regenwater over mij heen.

Willem, ik heb je ook dikwijls gezegd dat ik je altijd dankbaar zal zijn.

Dank je wel, dat ik je gekend heb en dat jij ervoor hebt gezorgd dat ik nu tractorchauffeuse ben en 

ik heb in 2015 dan ook mijn tractorcertificaat kunnen omzetten in het echte T-rijbewijs. 

Sandra Endenburg 

Bronlaak Journaal — december 2020
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Bij binnenkomst staat Jean Louis op van de 

koffietafel en verwelkomt de gast hartelijk. 

Zonder dralen introduceert hij zichzelf. ‘Ik ben 

al dertig jaar landbouwer. Ik vind het hartstikke 

leuk, meneer’, zegt hij met onverholen trots en 

stralende ogen. Met hem en zes andere ver-

standelijk gehandicapten aan tafel bespreekt 

boer Willem de Ridder de taken welke die 

morgen moeten worden uitgevoerd. De meeste 

oogsten zijn al binnen, maar op een boerderij 

is altijd van alles te doen. ‘Ga jij maar mest 

scheppen rond de fruitbomen’, zegt De Ridder 

tegen Jean Louis. 

 

Ze kijken tegen de boer op. Hij is hun voor-

beeld, de man die alles weet en regelt. Al bijna 

dertig jaar werkt De Ridder met verstandelijk 

gehandicapten. Hij begint in 1984 op het land-

goed Bronlaak in het Oost-Brabantse Oploo 

bij Boxmeer. Sinds 1948 is daar een antroposo-

fisch instituut voor verstandelijk gehandicap-

ten annex zorgboerderij gevestigd. Het is een 

van de eerste zorgboerderijen in Nederland en 

is dat onafgebroken al 65 jaar. Ondanks die 

vreemde mix zag men in Bronlaak wel de voor-

delen van de combinatie zorg en landbouw. 

De mentaliteit van de biologisch-dynamische 

boeren die op Bronlaak aan het werk gingen, 

paste naadloos bij de zorgtaken. De Ridder: 

‘De mens staat centraal. Dat is wat die twee 

uitersten bij ons soort boeren kennelijk bindt.’ 

 

De Ridder begon in Oploo in een oude, ver-

vallen veldschuur met een paar beesten en een 

tuinderij. ‘In die tijd leed de zorgboerderij een 

zieltogend bestaan. Sinds de AWBZ (1967) 

worden gehandicapten goed verzorgd. De 

noodzaak om die op boerderijen onder te bren-

gen was een stuk minder dan daarvoor. Dat 

merkten ze goed. Je hebt toch altijd wel mate-

riaal nodig of er moet wat vervangen worden, 

maar er kon bijna niets. Ik heb daar nog wel 

een staartje van meegekregen. Elk dubbeltje 

werd een paar maal omgedraaid.’ 

 

Ondanks deze ervaringen blijft Bronlaak zorg 

en landbouw volhardend combineren. De om-

slag komt eind van de jaren ‘80 als een nieuwe 

directeur de weg in Den Haag goed weet te 

vinden en geld loskrijgt voor investeringen. 

De Ridder: ‘Er kwamen nieuwe gebouwen en 

veel meer beesten. De tuinderij bleef, gevoed 

met mest van het vee, en bovendien gingen we 

ons eigen veevoer verbouwen. De kringloop 

was daarmee rond. We werden zelfvoorzie-

nend. Met hulp van de werkers uit de instelling 

kunnen we de keuken van Bronlaak voorzien 

van vers en gezond voedsel. Voor negentig 

mensen verzorgen we de dagelijkse maaltijden. 

Het past precies. Bronlaak kreeg daardoor veel 

uitstraling. We werden een voorbeeld voor 

anderen. We kregen ook veel verzoeken om 

informatie. Niet voor niets liepen politici de 

deur plat.’ 

 

Als tien jaar geleden een aanpalende var-

kenshouder wil stoppen, koopt Bronlaak zijn 

boerderij op. Dat nieuwe plekje wordt Ard Lea 

gedoopt. ‘Een fantasienaam’, zegt De Ridder. 

Hij gaat er met tien werkers uit de instelling 

werken en ook wonen. ‘Zorg en landbouw 

doet deze mensen al goed. Met dat wat grotere 

instituut letterlijk op afstand, doen ze het nog 

beter. Met een kleine groep samenleven en wer-

ken ervaren de bewoners als zeer stimulerend. 

Er is ook geen productiedruk, het altijd maar 

meer moeten leveren. Het zorgdeel in ons werk 

zet daar ook een rem op. Dat is goed voor de 

duurzaamheid, zowel van de mens als van de 

producten.’ 

Laat de boer maar zorgen 
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De biologisch-dynamische landbouw is daar bij 

uitstek voor uitgerust, stelt De Ridder. ‘Onze 

nieuwe eigenaar, zorgondernemer Loek Win-

ter, werd daardoor zelfs aangetrokken.’ 

 

Hoe ervaart De Ridder het zelf ? ‘De mens staat 

centraal, iedereen mag zijn zoals die is, wij 

begeleiden slechts. Dat is evengoed hard wer-

ken. De boer is de spil, hij is bepalend voor de 

sfeer in de groep. De communicatie tussen de 

werkers is soms lastig. Je moet goed oppassen 

wie je bij wie aan het werk zet. Maar het aan-

tal incidenten – duwen en trekken, soms met 

stoelen gooien – zie ik afnemen in deze kleine 

groep. Ik moet veel geven, maar ik krijg er ook 

veel voor terug.’ 

 

In de toekomst ziet De Ridder zijn kleinscha-

lige combinatie van zorg en landbouw alleen 

maar toenemen. ‘Voor mijn boerderij streef 

ik naar meer openheid naar de regio. Als ik 

de omgeving betrek bij ons werk krijgen de 

bewoners hier nog meer het idee dat ze bij de 

samenleving horen.’ 

 

Zorg en landbouw worden al 65 jaar op land-

goed Bronlaak gecombineerd. De mentaliteit 

van de biologisch-dynamische boer is zeer 

geschikt voor het verlenen van zorg. 

 

Cijfers zorglandbouw 

Er zijn in Nederland zo’n 1500 zorgboerderij-

en, rijp en groen door elkaar. De meest pro-

fessionele onder hen zijn aangesloten bij de 

Federatie Landbouw en Zorg. Dat zijn er 735. 

Meer informatie www.landbouwzorg.nl. De 

boerderij Ard Lea van Willem de Ridder doet 

zondag 20 oktober mee aan de actie Toekomst 

zaaien van de Stichting Demeter, de koepel van 

biodynamische boeren. Daarbij worden bur-

gers in oktober uitgenodigd mee te helpen met 

het inzaaien van graan. Meer Informatie:  

www.stichtingdemeter.nl 

 

Onderzoek 

Marjolein Elings, werkzaam bij de Wageningen 

Universiteit, onderzocht in 2011 de effecten 

van de zorglandbouw. ‘Allereerst is die op het 

oog vreemde mix van landbouw en zorg niet 

zo vreemd. De zorg zoekt naar kleinschalige 

plekken in de samenleving waar mensen met 

een beperking kunnen werken. 

 

Ook de landbouw zoekt naar meer inbedding 

in de samenleving. In beide zit toch iets van 

idealisme, dus een combi ligt voor de hand. 

Zeker als je ziet dat het fysieke werk in de bui-

tenlucht en die persoonlijke aandacht mensen 

goed doet. Bovendien doen ze zinvol werk. Dat 

geeft zelfvertrouwen. 

 

Het idee dat een medewerker met een verstan-

delijke beperking een plantje kan opkweken en 

het daarna ook nog eens als voeding kan be-

reiden werkt stimulerend. Het hangt overigens 

wel van de doelgroep af wat voor effect werken 

op een boerderij heeft. 

 

Verslaafden bijvoorbeeld ervaren respect van 

de boer, waar ze in de samenleving al snel als 

nietsnut worden weggezet. Zo’n man of vrouw 

zet het erf open voor hen. Dat vinden ze uniek. 

Die houding geeft hen weer zelfrespect. 

 

Ouderen met dementie die op een boerderij 

werken worden veel meer dan in een dagop-

vang gestimuleerd actief te zijn. Ze verbouwen 

hun eigen eten en koken het daarna samen. Ze 

eten daardoor beter en dat zie je terug in hun 

fysieke conditie.’

Kees de Vré overgenomen uit Dagblad Trouw 
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Tekening gemaakt door Marijn Aarts
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Gedenkstonde 2020
Eind augustus zaten we met onze euritmiegroep in de tuin bij Ruth om te zien óf en hoe we weer 

een start kunnen maken voor het nieuwe seizoen. De emotie van de voorbije week was bij alle 

aanwezigen goed merkbaar: iedereen was stiller en meer afwachtend dan anders. Naarmate het 

gesprek langzaam op gang kwam, werd zichtbaar welke onvergetelijke indruk het noodlottig 

ongeluk van onze dierbare collega en vriend Willem op ons had achtergelaten.

En dan was daar ook nog de onzekerheid over hoe verder met onze euritmie voor de komende 

gedenkstonde. Ook dat gaf – naast alle emotie – nog een extra verlamming aan het gezelschap. 

Het machteloze gevoel, dat me de afgelopen ‘corona’ maanden al regelmatig overvallen had, leek 

heftiger dan ooit. Maar van binnen wist ik het heel zeker, we moeten gewoon gaan beginnen met 

oefenen!!

Een mooie gekleurde vlinder trok mijn aandacht even weg bij alle bezorgdheid en ineens floepte 

het er zomaar uit: ‘We kunnen ze toch niet allemaal in de steek laten?’ En als uit het niets noem-

de ik namen van dierbare overleden Bronlakers: Maurits, Frans, Robert, Rinus, Theseus, Roel, 

Roland en nog vele anderen. De naam van Willem die was nog te pijnlijk...

De stemming sloeg geleidelijk aan om van verlamming en onzekerheid naar ‘kom, laten we 

het toch gewoon gaan proberen’. Binnen oefenen, nee, dat zal niet gaan, dat is duidelijk, maar 

buiten? Waarom niet ‘gewoon’ buiten? Een half uur later verlieten we, op gepaste afstand, de tuin 

van Ruth met de afspraak: maandag oefenen we, samen, op het grasveldje naast de Potterij.

Op de fiets naar huis bedankte ik onze ‘onzichtbare vrienden aan de andere kant’ voor hun gewel-

dige hulp!! Op zondag 1 november, jullie waren er getuigen van, beleefden we samen een gedenk-

stonde als nooit tevoren…

Jan de Bruin

Bronlaak Journaal — december 2020
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Brood bakken met Willem de Ridder 

Willem schreef ooit: ‘Niet alleen de werkzaamheden spelen een grote rol bij het broodbakken, 

ook het gezamenlijk beleven van het hele proces is van belang. Welke granen stoppen we in het 

deeg en hoe smaken die eigenlijk? Wat ruiken we, voor- en tijdens het bakproces? Hoe weten 

we of iets ook gaar, of klaar is? Wat proeven we als het klaar is? Wat zijn de stappen om het te 

bereiden? Welke hoeveelheden gebruik je? Welke ingrediënten kunnen we gebruiken?’ Dit heeft 

Willem met vele mensen gedeeld als ware leermeester tijdens zijn cursussen.

Willem bakte jarenlang een aantal keer per week, met passie, vele broden in de werkschuur van 

Ard Lea. De receptuur van zijn broden heeft hij globaal beschreven. Het oefenen, uitproberen, de 

passie, de liefde en aandacht voor het graan en brood vindt je tussen de regels. En dat alles samen 

is de ware kunst van het bakken.

Tanca Boot
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In memoriam Robert Koorengevel

Naast een groot voetballiefhebber bij Olympia is hij, 

heel lang, een enthousiaste bewoner van Bronlaak 

geweest en betrokken lid van de Bewonersraad. In 

2019 is hij verhuisd naar Horst en heeft Willem de 

Ridder nog een prachtige terugblik op hun jarenlan-

ge samenwerking gegeven. Hij is 14 juni overleden 

in zijn nieuwe woonplaats, hij werd 57 jaar. 

In memoriam Roland Nicolas

Op 28 april van dit jaar is Roland Nicolas onverwachts overleden op 53-jarige leeftijd. 

Hij heeft 25 jaar op Bronlaak gewoond en gewerkt, genietend van de prachtige natuur om hem 

heen. Hij is te rusten gebracht op de begraafplaats in Sint Anthonis, waar hij onder twee eiken-

bomen ligt, te midden van andere oud-bewoners van Bronlaak. De wilgentenen mand waar hij in 

ligt, werd nog gevlochten door Willem de Ridder.
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  Mobiel en iPhones op het werk…

Al meermalen is benoemd dat het nogal als storend wordt ervaren wanneer een medewerker  

onder werktijd met zijn of haar iPhone belt of gebeld wordt, dan wel dat ie, voor andere  

doeleinden, gebruikt wordt. De grote vraag is dan: waarom mogen medewerkers wel hun  

mobiel gebruiken onder werktijd en bewoners niet?

We zijn even op onderzoek uitgegaan en proberen te achterhalen waar de pijnpunten zitten. 

‘Nou we begrijpen best dat er mobieltjes enzo zijn , maar het is irritant dat er in werktijd gebeld 

wordt om privé-dingen te bespreken’.

‘Dat is duidelijk, maar het kan toch zo zijn dat je gebeld wordt over het werk?’

‘Daar hebben we ook geen problemen mee, maar dat weet je vaak niet. Overal zijn er werktele-

foons, die zijn er toch voor om in werktijd te gebruiken?! En weet je wat het ook is: met een iPho-

ne bijvoorbeeld voelt het zo dat de ander belangrijker is dan jij!’ 

Inderdaad op zo’n dure telefoon zitten nu eenmaal meer mogelijkheden dan op een ‘eenvoudig’ 

mobieltje. Maar het kan toch ook handig zijn bv om dingen op te zoeken op internet: tenminste 

als je bereik hebt?

‘Dat is ook niet verkeerd, maar het wordt ook stiekem gedaan en dan voel je je buiten gesloten. 

Het gaat erom dat je elkaar aan kunt kijken.’

‘Vind je dat het gebruik van mobieltjes toeneemt?’

‘Iedereen heeft bijna zo’n ding en het gebruik ervan wordt daardoor ook steeds meer. Dat is ook 

niet erg, alleen, wat wel erg is, is dat als je met een begeleider in gesprek bent er dan tussendoor 

toch stiekem op dat beeldscherm geloerd wordt. Met wie ben je nu in gesprek: met mij of met je 

telefoon?’

‘Dat heet toch multi-tasken?’

‘Wat is dat?’

‘Bijvoorbeeld dat je tegelijkertijd meerdere dingen kunt doen.’

‘Ja dat zal wel, maar dan gaat de aandacht verloren, dat zeggen jullie altijd: één ding tegelijk 

doen. Niet allemaal door elkaar praten. Enzovoort. Wat belangrijk is dat je aandacht hebt voor 

elkaar en dat zoiets niet verstoord wordt door mobielgebruik.’

‘Er zijn ook werkgebieden waar ze altijd de radio aan hebben.’

‘Ja maar dat is anders, je kunt wel tegelijkertijd naar muziek luisteren en werken’.

‘Is dat werkelijk zo? Ik zie dat een radio op de achtergrond ook afleidt van datgene waar je mee 

bezig bent.’

‘Ja maar we hadden het over mobieltjes en niet over radio’s’.

‘Dat is dan misschien iets voor een volgende keer. Wat is nu de conclusie van dit gesprek?’

‘Conclusie... conclusie? Nou ja dat iedereen zijn of haar mobiel of iPhone onder werktijd niet 

onnodig of stiekem gebruikt en zeker niet als je met elkaar in gesprek bent of samen ergens naar 

heen gaat.’

Redactie, Willem de Ridder 
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Op bezoek bij Piet van Hout 

De redactieleden van het Bronlaak Journaal gaan ook wel eens op pad. Het was zomer 2019 en we 

waren op weg naar twee oud-medewerkers van Bronlaak: Jo en Piet van Hout, woonachtig in het 

zuiden van Brabant. Piet was in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, als hoofd tech-

nische dienst, nauw betrokken bij alle huisvestings- en bouwprocessen op het Bronlaakterrein.

Daarnaast namen Jo en Piet samen, in de buitenhuizen in Sint Anthonis, wekelijks deel aan de 

bijbelavonden. De naam ‘Pinksterhuis’ is ontleend aan een van de oudste huisjes op het Bron-

laakterrein dat moest wijken voor nieuwbouw. In het oktobernummer van 2019 van het Bronlaak 

Journaal kun je precies lezen hoe het zit met de naam van het Pinksterhuis, de betekenis van Pink-

steren, en wat voor een dynamieken er destijds ontstonden in de woon- en werkgemeenschap van 

Bronlaak. Op de foto zie je Piet en Willem in het atelier van Piet, die ook een zeer verdienstelijk 

kunstenaar is. Maar ja, dat kun je al aan de ramen aan de oostzijde van de Pinksterzaal zien!

Natasha van Dijk 
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Al ruim 30 jaar wordt er kaas gemaakt bij De 

Lindelaar, de boerderij van Bronlaak, en de 

periode van leren en bijleren is nagenoeg even 

lang.

De grootste stap is gemaakt in de periode vóór 

1989: namelijk door er mee te beginnen. Dat 

deden Willem de Ridder en Rik de Vrieze die, 

in een witgeschilderd voormalig kippenhok, 

de eerste kazen gingen maken en het resultaat 

van hun werk bewaarden in de kelder van het 

Koetshuis. Volgens Rik, die ik sprak op de plek 

waar hij nu werkt, voldeden deze kazen nog 

niet. Zo kwam het voor dat het in het Koetshuis 

enorm stonk omdat een van de kazen was ‘ont-

ploft’... Een professioneel adviseur werd in de 

arm genomen. Die oordeelde dat de werkruim-

te en de materialen waarmee gewerkt werd niet 

geschikt waren. Dit was een leerperiode met 

vallen en opstaan, maar betere tijden waren in 

zicht.

In 1989 werd de huidige boerderij en bijbeho-

rende kaasmakerij nieuw opgeleverd. Een verse 

start! Het onder water lopen van de kaaskel-

der was slechts een aankondiging van een rij 

kinderziektes die nog overwonnen moesten 

worden… 

Rauwmelkse kaas is een levend maar risicovol 

product en veel omstandigheden bepalen of 

er tot een smakelijk en voedselveilig resultaat 

gekomen kan worden. Stukje bij beetje leerden 

de toenmalige zuivelaars deze omstandigheden 

kennen en verbeteren. Rik omschrijft het als 

volgt: ‘We leerden van de problemen die we 

steeds tegenkwamen’. Goede en slechte tijden 

wisselden zich op soms schijnbaar onverklaar-

bare wijze af. Een bezoek van de keurings-

dienst was destijds een spannende dag die 

huiswerk opleverde. Achteraf gezien evengoed 

leerzame momenten.

Met het verstrijken van de jaren konden steeds 

meer de vruchten worden geplukt van de 

opgedane ervaringen. Struikelen kon en kan 

nog steeds, maar er is een basis gelegd om op 

te bouwen en te vernieuwen. Zo verschenen er 

bijvoorbeeld steeds meer verschillende krui-

denkazen. De spanning die voorheen werd 

beleefd bij een bezoek van de keuringsdienst, 

verplaatste zich aangenaam naar de jaarlijkse 

kaaskeuring. Want binnen de prijzen vallen, 

bleek een reële mogelijkheid te zijn geworden.

Wat leren betreft kwam er ruimte voor een leer/

werk traject dat geheel of deels doorlopen kan 

worden. Hierin zijn veel oplossingen uit het 

verleden ingebouwd. Het doel was zelfstandig 

kaas kunnen maken en genieten van de voldoe-

ning die daarbij hoort. Dit past dan ook mooi 

bij het doel waarmee het gebouw ruim 30 jaar 

geleden is neergezet. Cirkeltje rond. https://

deseizoenen.org/bronlaak/onze-zorg/leer-

werktrajecten/medewerker-kaasmakerij/

En voor wie in de Winkel kaas koopt, al is ie 

nog zo jong: Weet dat er toch iets in zit dat 

meer dan 30 jaar oud is.

Jan Derks, Kaasmakerij

Kaas leren maken op Bronlaak
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De Graancirkel
Woorden die in dit nummer regelmatig zullen terugkeren zijn ‘handen’ en ‘mensen’. In de han-

denarbeid komen mensen samen. Een plek waar dat ook uitgebreid plaats vindt, is bij de Graan-

cirkel in Oploo; een plek met oog voor mensen en ambachten. www.graancirkeloploo.com

De Graancirkel is in 2006 gestart in het Avonturenpark te Oploo. Doel was bewoners van de 

omliggende dorpen met elkaar in contact te brengen en mooie plekken in de gemeente onder 

de aandacht te brengen van een groter publiek. Tiny Hendriks is een kartrekker in het project en 

voorzitter van de Stichting Graancirkel Oploo. De groep bestaat uit tientallen vrijwilligers, actief 

op vele fronten. De graancirkel begon met molenaar Jan van Riet die spelt – een oeroude graans-

oort – verwerkte tot meel. De bakker maakte er brood van. Hier haalde Willem de ingrediënten 

voor het brood dat op Ard Lea werd gebakken. 

Zoals de Graancirkel als doel heeft om te verbinden, geldt dat ook voor het Kasper Hauser Kursus 

Huis. In 2019 startte Willem vanuit het KHKH de cursus Graancirkel op. Waar hij in een eerdere 

cursus de cirkel rond maakte met het verhaal ‘Van graan tot brood’, werd de cirkel nu vergroot 

door nog meer verbinding te maken met de Graancirkel in Oploo. Door een cursusgroep, met 

deelnemers van Bronlaak en Oploo, werd samen gezaaid, geoogst, gezeefd en gemalen. In de 

loop van de eerste cursus startte de bouw van de nieuwe boerderij en de deelnemers van de cursus 

bouwden gezamenlijk een lemen oven waarin brood kan worden gebakken. 
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In 2020 staat de boerderij en het is een prachtig onderkomen geworden. De balken en spanten in 

het plafond zijn gemaakt van eikenbomen uit het dorp. In de boerderij kunnen diverse groepen 

met activiteiten een plek vinden; vrijwilligers, schuilplaats voor het Openluchttheater, rietvlech-

ters, de ouderenbond, en misschien andere cursusgroepen van Bronlaak?

Het geheel van Avonturenpark en Graancirkel is een mooie plek om te wandelen, te spelen en te 

ontmoeten. Het terrein blijft in ontwikkeling; bij de boerderij ligt nu bijvoorbeeld de fundering 

van een klein gebouw. Dat wordt ‘het Bakhuus’. Straks kunnen er heuse speltbroden gebakken 

worden. 

Er is altijd iets te doen op de akkers, rond de poel, in de speultuin… Elke laatste zaterdag van 

de maand is er klussendag. Rond 9 uur wordt er verzameld bij de boerderij en met een lijst vol 

klusjes gaan de vrijwilligers aan de slag. Ze werken samen; met elkaar en voor elkaar en maken 

er vooral een gezellige dag van. Aanmelden mag bij info@graancirkel.nl of tinyploonhendriks@

outlook.com, maar aanwaaien mag ook. 

Astrid Ockers
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fijne werkman

ik denk vaak

wat zit er veel pit

in die man

Willem neemt het voortouw

is zodanig vurig

een bijzondere doorzetter

hij is een voorbeeld van

hoe je kunt aanpakken

hij stemt het werk af voor mij

ik merk hoe mooi het is

om met hem bezig te zijn

een goeie compagnon

een kanjer van een man

soms neemt hij geen tijd voor pauze

hij wordt wel tot de orde geroepen

door de mensen om hem heen

die ook de tijd weten

dan schakelt hij om van werk naar pauze

ik denk…

wat is Willem de Ridder

een fijne werkman

Alfredo
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  Lindelarij lente 2003  
Eeuwenlang, tot voor een kleine honderd jaar geleden, wisten de koe, de kip, het varken en het 

paard zich omringd door de altijd aanwezige mens. Boeren, knechten, en kinderen; iedereen 

droeg zijn steen bij aan het voeren, leiden, geleiden en vergezellen van het aanhankelijk gewor-

den vee. De mens benaderde deze dieren. Dus juist de koe, het schaap, het varken, de kip, de 

geit, en het paard, vanuit harte-kracht. Op Fysiek niveau manifesteerde zich dat in het ritme, rust en 

beweging. Op etherisch niveau is dat herkenbaar in de ontwikkeling van de plantenwereld; het ver-

zorgen ervan, het oogsten en bewaren van hooi, granen en peulvruchten en, uiteindelijk, het voe-

ren daarvan aan de dieren. Op astraal niveau manifesteert zich dit in het ware verzorgen van het 

vee; het scheren van de schapen, het borstelen van de koeien, het roskammen van de paarden, het 

regelmatig bekappen van de hoeven, het wassen van de staarten etc. etc. En, op het zogenaamde 

‘ik’ niveau, zie je dit terug op het gebied van de fokkerij; de mens die bepaalt welke stier en welke 

koe gebruikt wordt, welke ram dit jaar ingezet gaat worden op een bepaald koppel schapen. 

Wanneer je hier zo op een of andere wijze mee bezig bent in het leven, wat zeg ik, als je je met 

planten en of dieren verbonden voelt, dan speelt de vraag of je in het werkgebied al zoveel jaren 

zit niet zo erg. De verbinding die jij als mens hebt met de koeien en de schapen of de kippen of 

het paard is iets essentieels en iets fundamenteels! Niet alleen voor jezelf, maar in zeker zo grote 

mate voor het dier dat zich aan jouw zorgen heeft toevertrouwd.

 

fragment uit het Bronlaakblad 2003
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Zoekend naar verbinding: SamenSintAnthonis

Sint Anthonis heeft een digitaal platform.

Het doel hiervan is het versterken van sociale contacten tussen alle inwoners van de gemeente 

Sint Anthonis. Bronlaak, het achtste kerkdorp genoemd, hoort hier ook bij. 

Als dorpsverbinders voor Bronlaak willen wij ervoor zorgdragen dat bewoners van Bronlaak een 

stem krijgen op dit platform. 

Door de bewoners en andere betrokkenen aan het woord te laten. Zo kunnen zij vertellen waar ze 

wonen en werken en welke opleiding zij volgen. Maar ook kan het gaan over culturele activiteiten, 

de prachtige omgeving, jaarfeesten en de winkel waar iedereen welkom is en prachtige producten 

en cadeaus kan kopen. En waar de koffie klaar staat!

Wij hebben zelf wel ideeën hierover maar willen ook graag een oproep doen aan jullie om sugges-

ties aan te dragen: wie wil er iets vertellen of laten zien aan andere bewoners van de gemeente? 

Waar wordt je blij van en wat wil je delen met inwoners van Sint Anthonis en omstreken? 

Dat kan door contact met ons op te nemen via de volgende mailadressen:

mieke.samensintanthonis@gmail.com

inge.samensintanthonis@gmail.com

Het digitale platform is te bereiken via: 

www.samensintanthonis.nl

Je kunt al een kijkje nemen: daar zullen ook onze nieuwberichten geplaatst worden.

Met vriendelijke groet,

De dorpsverbinders voor Bronlaak, 

Inge van den Berg en Mieke van Lanen
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  Ard Lea woongroep

Het woonhuis Ard Lea is gebouwd en ingericht voor twee woongroepen, maar ook zijn er twee 

appartementjes aan gebouwd. Om met die laatste te beginnen; in die twee appartementjes wonen 

beschut zelfstandig twee markante mensen.

Als je aan komt wandelen woont in het eerste appartement Rosa Wilderbeek. Herkenbaar is dat 

op haar terrasje vaak een keur aan spulletjes staat en dat er een waslijntje gespannen is. Ook 

groeien er wat aardbeien in het bordertje.

In het appartement ernaast woont Willem van Lierop. De entree naar zijn voordeur is met een 

blauw straatnamen bord het ‘Willem van Lierop straatje’ gedoopt. Willem is dus eigenlijk niet te 

missen als je hem nodig hebt. Tevens houdt hij een goed oogje in het zeil wat betreft ieder die het 

erf betreedt... Voor zijn deur heeft Willem een flinke bloementuin aangelegd waar, in de zomer-

maanden, fatsoenlijk geschoffeld moet worden. Want het is wel de entree naar het Woonhuis en 

dat moet er zeker netjes uitzien.

Komen we aan bij het woonhuis, dan is er de keuze tussen twee voordeuren. Dit wil zeggen dat 

er twee groepen wonen. Welke voordeur je ook kiest, je komt in een woongroep uit. Laten we de 

linkse nemen: je komt via de gang uit in de woonkamer/ keuken van Lisa, Roxanne, Ronald en 

Robert. Zij wonen als het ware in de westelijke vleugel van het huis, ook wel ‘de Groene Kant’ ge-

noemd. Neem je de rechter voordeur dan kom je via de gang terecht in de woonkamer/keuken van 

Ariadne, Karin, Twan, Kees en Bas. Dit deel van het huis is min of meer oostelijk gericht en wordt 

ook wel ‘de Rode Kant’ genoemd. 
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Om het nog wat ingewikkelder te maken is er na een jaar of vijf besloten dat er toch eens iets aan 

al die namen van ‘het Huis’ gedaan moest worden. Omdat Ard Lea midden in ‘de Open Vlakte’ 

ligt kun je ’s avonds en ’s nachts prachtig, bij heldere hemel, de sterren bekijken. Van Oost naar 

West kun je alle sterrenbeelden door het jaar heen aan je voorbij zien trekken. Vandaar dat we er 

al vrij snel op uitkwamen om de groepen te vernoemen naar een beeld aan de hemel. ‘Oost’ of 

‘Rood’ is ‘Luna’ geworden; ‘West’ of ‘Groen’ is ‘Regulus’ geworden. ‘De Werkschuur’ kon niet 

achterblijven en is ‘Solari’ genoemd. Aan deze namen moeten we zelf ook nog een beetje wen-

nen, maar langzaamaan merk je dat groen en rood , oost en west beginnen plaats te maken voor 

Luna en Regulus.

Dat Ard Lea niet direct op het Bronlaak terrein ligt maar twee kilometer daarbuiten, heeft wel wat 

consequenties. Zo moeten Robert en Ronald iedere dag naar hun werk op en neer naar Bronlaak 

fietsen. De anderen gaan iedere dag met het rode busje, om halfnegen, naar de ochtendspreuk 

en vervolgens naar hun werk op een van de werkplaatsen op Bronlaak. Op de terugweg liften 

Felix, Alfredo, Jean Louis, en Koos mee terug naar Ard Lea Solari, om te gaan werken. Tussen de 

middag eten we warm eten (wat wel even op Bronlaak opgehaald moet worden). De zogenaam-

de lifters stappen dan weer in richting Bronlaak, eten daar, en de bewoners van Ard Lea rijden 

om 12.15 uur mee terug. Het vraagt wat logistiek rekenwerk maar iedereen is blij dat de rode bus 

dagelijks rijdt. Denk ook hierbij nog aan de schone en vuile was die op Bronlaak gewassen wordt, 

de boodschappen die gedaan moeten worden, de vuilnis en oud papier die op het bronlaakterrein 

ingeleverd kunnen worden: er is nogal wat waaraan gedacht moet worden. 

Nog iets anders onderscheidend is de rust die op Ard Lea heerst. Als dependance gaat het ieder 

bekende Bronlaak ritme ons goeddeels voorbij. We horen geen klok luiden, we zien niemand 

richting Foyer wandelen als het koffietijd is, kortom om erbij te horen moeten we ons goed op de 

hoogte houden van wat er zoal allemaal op Bronlaak gebeurt. Gelukkig gaat dat goed, al is een 

goed werkend computernetwerk wel een cruciale factor.

Willem de Ridder 
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Dankbetuiging voor Bronlaak 

Lieve mensen van de Bronlaak Gemeenschap: Bewoners, 

medewerkers, opwonenden, ouders, familie, vrijwilligers 

en verwanten.

Wij zijn als familie de gemeenschap intens dankbaar  

voor het medeleven na het plotseling overlijden van  

Willem de Ridder. Een warme stroom van liefdevolle 

kaarten, tekeningen, berichtjes, intenties en bloemen 

kwamen ons tegemoet.

Wij hebben beleefd hoe groot zijn verbinding was met 

Bronlaak bij het indrukwekkende afscheid, de stilte en 

de kracht van dat moment zijn onvergetelijk. Zijn laatste 

eervolle tocht over het Bronlaak terrein en het bijzonder 

mooie en pure afscheid bij Ard Lea zijn ons dierbaar.

De waardering voor hem, de liefde en de mooie herin-

neringen die we met elkaar delen zijn een grote steun en 

troost voor ons en ook voor Willem op de weg die hij  

nu gaat. Bronlaak had een grote plaats in het leven van 

Willem. Wij hopen dat wat hij de gemeenschap geschon-

ken heeft, ieder mee kan dragen in zijn hart.

Voor altijd vervlochten,

Lucie en familie 
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Colofon

Yolande Eeren 

Willem de Ridder

Daan de Ridder

Willem van Lierop

Tanca Boot

Natasha van Dijk

Erica Krantz

Astrid Ockers

David Steenhorst

Marijn Aarts

Alfredo Haighton

Jan de Bruin

Mieke van Lanen

Inge van de Berg

Frank Roefs

Jan Derks

Kees de Vré, Dagblad Trouw

Elisabeth en Peter Houben

Sandra Endenburg

Lucie en familie de Ridder

Oproep 
nieuwe redactieleden 

Voor het nieuwe format zoeken wij 

enthousiaste nieuwe redactieleden uit 

alle lagen van de gemeenschap! 

mail naar Yolande Eeren-Zanders 

YEeren-Zanders@deseizoenen.org


