Bronlaak

VOORWOORD
Soms kom je er pas echt achter als je iets mist als het even niet kan.
Zo overkwam het ons dat we in 2020 werden geconfronteerd met het
Corona-virus en dat had een enorme impact op de mooie woon-werkgemeenschap Bronlaak. Hierdoor konden een groot aantal activiteiten
niet doorgaan, ook op het gebied van Cultuur, cursussen en Vrije Tijd.
Als je nu buiten bent zie je de natuur helemaal weer opbloeien. Het blad
komt weer aan de bomen, de groenten bij de Kiem groeien volop en
de koeien en kalfjes kunnen weer heerlijk naar buiten. Het nieuwe jaar
komt weer helemaal in bloei en wat fijn dat we ook weer activiteiten
kunnen opstarten en dit gaan we doen onder een nieuwe naam, namelijk
Fakkeltijd.
Fakkeltijd biedt een groot aantal mogelijkheden voor alle bewoners aan
op het gebied cultuur, persoonlijke ontwikkeling en vrije tijd. Wat hebben
wij de gemeenschappelijkheid van de kenmerkende vieringen en rituelen
voor Bronlaak gemist. De kracht van de ontmoeting, verbinding en het
delen met elkaar vormt de cultuur van onze woon-werk-gemeenschap en
ervaar je continu en overal.
Wij nodigen alle bewoners uit om deel te nemen aan de mogelijkheden
zoals in dit boek omschreven en hoe mooi is het om juist een activiteit of
cursus te kiezen die je niet zo goed kent maar waar je wel iets meer over
zou willen weten.
Wij wensen alle deelnemers veel plezier, succes en een fijne ontmoeting
toe.
Frank Roefs
Locatiedirecteur
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Waar we eerst twee boeken uitgaven
vanuit Vrije Tijd èn Kaspar Hauser
Kursus Huis ligt hier nu één dikker boek
met een nieuwe naam. In dit boek komt
alles samen dat je op en rond Bronlaak
kunt doen om blij van te worden naast
het wonen en het werken. Een héél
breed aanbod met een nieuwe naam:
de Fakkeltijd.
Fakkeltijd
Fakkelteit
Faculteit

gemaakt in dit boek. Blader naar
bladzijde 38 en 39 en laat je inspireren.
Het boek dat voor jou ligt is ingedeeld op
alfabetische volgorde. Dus soms kom je
dingen tegen waarvoor je moet betalen
(vrije tijds aanbod) en soms is iets gratis
(cursus en cultuur). Kies wat bij jou
past, iets wat je wil leren, iets wat je wil
koesteren, iets wat jou uitdaagt of iets
waar je gewoon blij van wordt.

Wanneer
Fakkeltijd omvat alles wat wij buiten
Vrije tijd is ingedeeld door de
wonen en werken op Bronlaak organiseren: verenigingen of docenten en vindt door
Fakkeltijd lijkt op het woord faculteit.
het hele jaar plaats.
Dit is een afdeling in de universiteit en
Cursussen vallen in periodes. Dat kun je
net zoals daar willen wij hier op Bronlaak ook lezen bij elke activiteit. Per periode
ook graag leren. Daarvoor kun je
zijn er 10 lessen. De periodes zijn:
bijvoorbeeld cursussen volgen.
Periode najaar = 8 september t/m 24
De tijd in het woord verwijst naar vrije tijd. november m.u.v. 29/09 + 27/10
De fakkel verwijst naar de cultuur bij ons, Periode winter = 12 januari t/m 23 maart
waarin je een fakkeldrager bent als je
m.u.v. 23 februari
Bronlaaks cultuur draagt.
Periode voorjaar = 4 mei t/m 6 juli
Je hoeft dus nog maar 1x te kiezen en
dan gelijk heel het jaar genieten van
ontmoeting en ontwikkeling op gebied
van:
Kunst en cultuur
Sport en beweging
Ambacht en vaardigheden
Ontspanning en beleving
Ook hebben we voor activiteiten die jij
zelf kunt organiseren en doen ruimte
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In de zomer zijn er geen vrije
tijdsactiviteiten en is er geen
cursusaanbod: dan ben je vrij om te
ontdekken, te luieren en te spelen.
De Fakkeltijd biedt in de zomer wèl
extraatjes aan, zoals workshops tijdens
een mini-festival. Dit laten wij jou vlak
voor de zomer weten.

Woonhuizen en werkgebieden
Ook dit jaar geldt weer, dat als
je iets met jouw woonhuis wilt
oppakken, of als het werkgebied een
uitdaging, verdieping of ontspanning
zoekt voor heel het team je bij de
cursuscoördinator terecht kunt. Lees
hierover meer op bladzijde 31.

Afspraken
Eigenlijk verandert er niets, behalve
dat nu alles bij elkaar staat. Om niet
het overzicht te verliezen, zetten we de
verschillen nog eens kort voor je op een
rijtje.
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Vraag

Vrije tijd

Cursus

Wie kiest?

Bewoner

Bewoner

Wie denkt met jou mee?

PB en Wettelijk vertegenwoordiger

PB en VIW

Wie betaalt de activiteit?

Bewoner

Bronlaak

Wat vul je in?

Inschrijf-, overdrachts- en betalingsformulier Inschrijf- en overdrachtsfomulier

Wie betaalt het vervoer?

Bewoner

Bronlaak

Hoeveel mag je kiezen?

Zoveel als voor jou past.

1 cursus per jaar.

Sta je gelijk ingeschreven als

Wel als er voldoende andere

Wel als er voldoende andere

jij je hebt aangemeld?

inschrijvingen zijn.

inschrijvingen zijn.

Waar meld jij je af als je

Bij docent/vereniging èn bij de vervoerder.

Bij coördinator cursussen

een keer niet kan?
Mag je volgend jaar

en de docent.
Dat mag. Wel opnieuw inschrijven dan.

Je komt dan op de reservelijst.

Wat als je halverwege wilt

Je schrijft je uit bij de docent/vereniging en

Je schrijft je uit via de coördinator.

stoppen?

bij de coördinator. De betaling kun je niet

dezelfde activiteit kiezen?

terugkrijgen, behalve op medisch advies.

Wil je nog meer weten? Hier staat alles nog eens uitgebreider voor je op een rijtje.
Afspraken Cursus:
Deelname
Het cursusaanbod is voor alle bewoners toegankelijk, zodat we van en met elkaar
kunnen leren. Als jij echter speciale begeleiding nodig hebt tijdens een cursus,
dan dient deze begeleiding alle lessen mee te komen. Dit kan iemand zijn uit het
woonhuis, het werkgebied of uit het netwerk.
Kaspar Hauser Kursus huis
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Als jij een cursus voor jezelf hebt gekozen dan verwachten wij dat je bij alle lessen
aanwezig bent, zodat je met je groep samen kunt leren. Kun je eens een keertje
niet? Meld je dan op tijd af!
Alle cursussen worden zorgvuldig afgerond, er wordt stilgestaan bij het
doorgemaakte proces, bij de belevenissen die samen zijn ervaren en met trots
wordt teruggeblikt op de gemaakte ontwikkeling. Na de cursus heb je een rugzak
vol kennis en ervaringen bij je. Afhankelijk van de cursus krijg je een cursusmap of
neem je je werkstuk aan het einde van de cursus mee naar huis.
Niet wonend op Bronlaak
Werk jij op Bronlaak zonder er te wonen? Dan kan er in overleg met jouw
vakinhoudelijk werkleider en jouw vertegenwoordigers een cursuskeuze gemaakt
worden. Het werkgebied neemt dan het initiatief voor de aanmeldprocedure.
Niet wonend en werkend op Bronlaak
Als je niet op Bronlaak woont en ook niet hier werkt, kun je ook deelnemen aan
cursussen. Hiervoor heb je een indicatie ‘dagbesteding’ nodig. Meld je aan bij de
Fakkelteit en er zal overlegd worden hoe kosten verrekend gaan worden.
Daarnaast kan een cursus interessant zijn voor een groep mensen buiten Bronlaak.
Wil jij een cursus op locatie buiten Bronlaak, of als groep een cursus volgen op
Bronlaak? Wij kunnen hulpvraag en aanbod op elkaar afstemmen en een offerte
maken.
Afspraken Vrije tijd:
Deelname
De bewoner is samen met diens PB en met de ouders/wettelijke
vertegenwoordiger verantwoordelijk voor het uitzoeken van passende activiteiten.
De PB heeft vooraf onderzocht aan welke voorwaarden de begeleiding/
ondersteuning moet voldoen om de bewoner verantwoord te kunnen laten
deelnemen. Misschien is er wel extra ondersteuning nodig en de PB en de
coördinator zullen de invulbaarheid en uitvoerbaarheid daarvan vooraf bespreken.
In een later stadium ontvangt de bewoner van de coördinator de overeenkomst
vrije tijd. Deze moet ondertekend worden en retour naar de coördinator.
Ook is de begeleider verantwoordelijk voor het doorgeven van de op dat
moment relevante begeleidings- of zorginhoudelijke bijzonderheden aan de
contactpersoon. Bewoners met individuele ondersteuning/behoefte kunnen
ondersteund worden door vrijwilligers tijdens het vervoer en tijdens de activiteit.
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Dit kan een ouder, een vrijwilliger of een betaalde kracht zijn.
Bewoner en PB blijven samen verantwoordelijk voor een verantwoorde vrije tijd
deelname en invulling, passend binnen de mogelijkheden en het financiële budget.
Kosten
Voor DeSeizoenen is het belangrijk dat wij een duidelijke splitsing aanbrengen
tussen activiteiten die vanuit de WLZ betaald moeten worden en activiteiten die
daarbuiten vallen. Binnen de huidige beleidsregels van de WLZ is de organisatie
verantwoordelijk voor het organiseren van de vrije tijd activiteiten. De kosten
van de vrije tijd activiteit worden echter niet door de WLZ bekostigd en zijn dus
voor de deelnemers zelf. Het gaat hier o.a. om de activiteits-, begeleidings- ,
consumptie-, en vervoerskosten. We streven ernaar de kosten van de activiteit zo
laag mogelijk te houden om de toegang tot vrije tijd laagdrempelig te laten zijn. De
verantwoordelijkheid voor de betalingen van de kosten liggen bij de deelnemer/
vertegenwoordiger.
Vervoer
Vanaf Bronlaak
DeSeizoenen heeft afspraken gemaakt met een vervoersbedrijf over de
vervoerskosten.
Dit zijn collectieve afspraken, hierdoor hebben we de kosten voor de bewoner
zo laag mogelijk kunnen houden. Vanuit rechtvaardigheidsoverweging heeft
Bronlaak gekozen om iedereen evenredig te laten betalen in de vervoerskosten.
Dit betekent dat Bronlaak ervoor kiest alle deelnemers vervoerskosten te laten
betalen, onafhankelijk of vrijwilligers de bus rijden of dat het taxibedrijf de rit
verzorgt.
De vervoerskosten moeten voor het gehele jaar betaald worden. Als je dus om
welke reden dan ook verhindert bent, betaal je toch de vervoerskosten. Het
vervoer wordt namelijk voordat de activiteit start vastgelegd.
Vanaf Sint Anthonis
Deelnemers die in St. Anthonis wonen en deelnemen aan een activiteit die op
Bronlaak plaatsvindt betalen € 3,00 aan vervoerskosten voor een retour. Deze
ritten zijn kostendekkend als er tenminste 4 personen in de taxi zitten. Als de
coördinator na aanmelding beoordeelt dat dit niet het geval is, kijken we met de
deelnemer naar verdere mogelijkheden.

bronlaak
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Werkwijze
Je hebt nu een boek voor leuke, boeiende en verrassende activiteiten voor je. Wat
is de volgorde waarmee we hierin te werk gaan?
Dit doe jij:
• Jij bent samen met je PB en je ouders/wettelijk vertegenwoordiger of VIW
verantwoordelijk voor jouw keuzes.
• Wat doe je al thuis en op je werk? Wat zou je nog meer willen?
• Overleggen met je VIW wat jullie misschien op het werk samen gaan doen.

• Jij leest en kijkt in het boek wat er voor aanbod is voor jou.

• Kies wat jij fijn vindt om te gaan doen.

• Samen met jouw PB vul jij jouw wensen in.

• Lever het inschrijf-, overdrachts- en eventueel het betalingsformulier (Vrije Tijd) in bij het postvakje van KHKH bij de receptie.

• Als je een factuur ontvangt betaal je deze.

Dit doen wij daarna:
• We verzamelen en matchen vraag en aanbod.
• We maken een indeling van cursusgroepen.
• We kijken de aanmeldingen na en geven de ondertekende overeenkomsten
door aan de Financiële Administratie of rechtstreeks aan de aanbieder zelf.
• We laten jou weten welke activiteit(en) jij kunt gaan doen.
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ALLES OP EEN RIJTJE
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Biodanza is simpelweg: bewegen op muziek. Het is een dans voor iedereen, jong,
oud, man, vrouw, ervaren of onervaren. Heb je en rolstoel, rollator of begeleider
nodig? Dat hoeft geen enkele belemmering te zijn! We bewegen op de muziek,
soms in een kring, soms alleen, soms met twee of drie personen. Je wordt begeleid
bij verschillende dansen en oefeningen.
Van Biodanza word je vrolijk, vind (en houd) je evenwicht in jezelf, leer je grenzen
aangeven… maar Biodanza geeft vooral veel plezier in het nu!
Waar: Bronlaak - Pinksterzaal
Wanneer: dinsdagen om 19:00-20:15u
Kosten: €350,- voor 35 lessen
Contact: Johan Vijn | 06 46322793 | info@biodanza-tilburg.nl

Bloemen maken mensen blij. Bloemen geven extra kleur, maken iets feestelijk of
bieden troost. Ze luiden de lente in. Ze zijn mooi in de natuur of in de tuin, maar
ook mooi om ze dichterbij te halen en op tafel te kunnen zetten. In deze cursus
leer je over bloemen en ga je er mee aan de slag, namen leren kennen, plukken,
sorteren, boeketten en bloemstukjes maken.
Waar: ‘t Hof
Wanneer: najaar
Contact: Astrid Ockers
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Ben jij de persoon die van een sportieve buitenactiviteit houdt? Lekker bewegen
en lichamelijk moe worden in een leuke en gezellige sfeer? Met weer of geen weer
werken aan jouw conditie? Dan is de Bootcamp echt iets voor jou! Tijdens deze les
gaan we aan de slag met jouw coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, kracht
en snelheid, maar staat plezier voorop! Dit gaan we doen door middel van allerlei
sportieve oefeningen en spelletjes.
Waar: Bronlaak
Wanneer: maandagen om 18:30u
Kosten: €245,-/35 lessen
Contact: Loet van der Putten |
info@beweegmetloet.nl

Het is fijn om buiten in de natuur te zijn. Er is daar namelijk veel te beleven
en te leren. We leren bijvoorbeeld over planten, bloemen, bomen, vogels en
paddenstoelen. We zoemen ;) tijdens deze cursus ook in op de wereld van de
honingbij. Je leert wat een bij is, hoe bijen met elkaar samenleven en wat de bij
betekent voor de natuur. En natuurlijk gaan we samen op uitstap in de natuur. Je
gaat zien, horen en voelen en beleven.
Waar: Bronlaak
Wanneer: voorjaar
Contact: Astrid Ockers

bronlaak
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Woon je nog niet zo lang op Bronlaak of wil je nog eens opnieuw kijken wat
er allemaal te doen is? Meld je dan aan! We gaan tijdens deze cursus op
verschillende manieren Bronlaak verkennen: struinend door de natuur, op bezoek
bij verschillende werkgebieden en oefenend met de cultuur en de jaarfeesten die
we vieren.
Waar: Bronlaak
Wanneer: najaar
Contact: Astrid Ockers

Ik ben contactclown Pip. Pip is een vrolijke en rustige clown.
Contactclown Pip maakt contact vanuit haar zintuigen en met een open hart.
Ze kijkt, ziet en voelt wat er gebeurt, stemt af, laat zich verwonderen en speelt
daar op in. Pip laat zich verrassen en gaat al spelend mee in deze mooie
belevingswereld op zoek naar verwondering en vrolijkheid. Als contactclown werkt
Pip met bijzondere mensen. Daar waar taal niet(meer)gebruikt wordt, ontmoet Pip
mensen vanuit erkenning en het samen gaan beleven.
Het contact ontstaat op een natuurlijke en liefdevolle manier,
en dit mag op een respectvolle manier verder groeien en laat
mensen zijn wie ze zijn.
Als Pip ben ik mijn eigen instrument en kan op allerlei
manieren kleur brengen in andermans leven, en wil de
mensen laten voelen dat ze er mogen zijn.
Waar: In jouw woonhuis
Wanneer: maandagen van 18:30 - 19:30
Kosten: €210,- voor 15 ontmoetingen
Contact: Jetteke Lathouwers | 06 25341216 | contactclownpip@gmail.com
12
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Vind je het fijn om mensen te ontmoeten en wil je in deze ontmoetingen
verrassende dingen beleven? En hou je ervan om samen op zoek te gaan naar
verschillende geluiden? Kom dit uitproberen met de Cradle, oftewel CRDL. De
CRDL is een houten instrument dat aanraking omzet in geluid, waardoor er
verrassende dingen gebeuren die tot verwondering kunnen leiden. De Cradle
nodigt intuïtief uit om aangeraakt te worden. Er zitten 25 verschillende herkenbare
geluiden in, zoals van de natuur of huis-, tuin- en keukengeluiden.
Waar: Bronlaak - cursuslokaal
Wanneer: 6 donderdagen van 18:30-19:00 (evt een extra groep van 19:00-19:30)
Kosten: €64,-/6 sessies
Contact: Nellie Kuijpers | 06 48724635 | NKuijpers@deseizoenen.org

Vind je het lastig om jezelf te uiten en contact te maken? Kom dit dan uitproberen
met de CRDL. Dit is dé manier om contact te maken met de ander door aanraking.
De CRDL is een houten instrument dat aanraking omzet in geluid, waardoor er
verrassende dingen gebeuren die tot verwondering kunnen leiden. De Cradle
nodigt intuïtief uit om aangeraakt te worden. Er zitten 25 verschillende herkenbare
geluiden in, zoals van de natuur of huis-, tuin- en keukengeluiden.
Waar: Bronlaak
Wanneer: winter
Contact: Astrid Ockers

bronlaak
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In de cursus dansexpressie ga je voelen wat muziek met je kan doen. Ontdek wat
muziek met je doet en hoe je lekker in beweging kunt komen. Je voelt hoe dit jou
kan ontspannen en sterker kan maken. Je wisselt in deze cursus het activiteit af
met de ontspanning tijdens het tekenen van mandala’s.
Waar: Bronlaak
Wanneer: najaar
Contact: Astrid Ockers
Voor de dans
is het fijn als je makkelijk
zittende kleding draagt
naar de cursus.

Het dorpscafé is lang dicht geweest. Misschien vind je het daarom zinvol om
weer even op herhalingscursus te gaan. Of wil je juist gaan starten als nieuwe
medewerker? Hoe ben je een verzorgde en gastvrije medewerker in het team
van het café? Hoe neem je een bestelling op? En gaat dat rondlopen met een vol
dienblad nog wel?
Deze cursus is speciaal voor mensen die tijd en mogelijkheden hebben om als
medewerker een steentje te gaan bijdragen aan het Dorpscafé.
Waar: Bronlaak
Wanneer: winter
Contact: Astrid Ockers
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Bij euritmie gaat het om bewegen en samen in een goede stroom komen: oefenen
om beter op aarde te staan, oriëntatie op eigen lijf en in de ruimte, bewegen op
basis van muziek of gedichten, samenwerken en samenspelen. Euritmie is er voor
mensen die graag willen bewegen in deze bewegingsvorm of voor wie uitgelokt wil
worden tot bewegen.
Euritmie duurt niet de hele ochtend dus we moeten
voorafgaand aan de cursus goed overleggen hoe we dat
organiseren.
Waar: Bronlaak
Wanneer: voorjaar
Contact: Astrid Ockers

Ben jij trots op Bronlaak en wil je dit delen met mensen die hier op bezoek
komen? Of zou je als Fakkeldrager gevraagd willen worden om bij andere
organisaties over Bronlaak te komen vertellen?
Het is goed om de vaardigheid ‘Rondleiden’ te oefenen of op te frissen. In de
cursus gaan we aan de slag met informatie en verhalen over Bronlaak. Daarnaast
gaan we actief oefenen met jezelf presenteren, gastvrouw/-heer zijn en duidelijk
spreken in een groep.
Fakkeldragers zijn mensen die enthousiast zijn over Bronlaaks visie en zich
erdoor geïnspireerd voelen. Fakkeldragers willen een steentje bijdragen aan de
levenskwaliteit van Bronlaak.
Waar: Bronlaak
Wanneer: najaar
Contact: Astrid Ockers

bronlaak

15

Wanneer je deelneemt aan de fitness bij Fysiotherapie Van der Vliet, dan sport
je op onze locatie Sint Anthonis. Daar hebben we een oefenzaal met allerlei
fitness apparatuur. Tijdens de fitness is het de bedoeling dat je verschillende
oefeningen in de vorm van bijvoorbeeld een fiets, crosstrainer, loopband, maar
ook verschillende krachtoefeningen op toestellen uitvoert. Per les kun jij op alle
apparaten werken aan jouw conditie en kracht.
Waar: Fysiotherapie van der Vliet in Sint Anthonis
Wanneer: maandagen 18:00-19:00 of donderdagen 17:30-18:30
Als je
Kosten: €270,-/€277,- voor 37/38 keer fitnessen
komt s
porten
Contact: 0485 382272 | info@fysiovandervliet.nl
, draag
dan je
sportkl
eren en
sportsc
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en nee
een fle
m
sje wat
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Stichting Graancirkel Oploo is in 2006 opgericht. Oploo en Bronlaak horen bij
elkaar. Het is belangrijk om elkaar te ontmoeten. Samen activiteiten doen vergroot
de betrokkenheid, dus: samenwerken is het motto!
Op deze middagen zal aandacht besteed worden aan onderwerpen rond de
Graancirkel, zoals het veld in, graan malen, brood bakken en het Avonturenpark.
Het is de bedoeling dat we op deze middag een verbinding maken met vrijwilligers
van de Graancirkel en dorpsgenoten uit Oploo. We zullen laten zien wat we op
Bronlaak doen en ook meewerken aan klussen op het Avonturenpark.
Waar: boerderij op het Avonturenpark in Oploo
Wanneer: bijeenkomsten doorheen het hele jaar
Contact: Astrid Ockers
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Houd jij ook zo van knutselen en om van niets iets te maken? Kom dan naar
Handvaardigheid. We gaan aan de slag met glas, in bijvoorbeeld mozaïek. We
componeren de stukjes glas en solderen dit later aan elkaar. Plat of in 3D voor
bijvoorbeeld een kommetje.
We maken van koperdraad en soldeertin sieraden samen met in de natuur
gevonden voorwerpen. We maken composities van droogbloemen tussen
glas, een wandkleedje van natuurlijke materialen en
weven koperdraad. We maken objecten van schelpen,
kerstversiering of gaan aan de slag met papier-maché. Ik
heb een hoofd vol toffe ideeën en zal samen met jou aan
de slag gaan met werk waar jij heel blij en trots van zult
worden!
Waar: Bronlaak
Wanneer: dinsdagavond
Kosten: 197,50 voor 30 lessen
Contact: Joop Aarts | joop.aarts@live.nl

HipHop is een van de meest populaire dansvormen
op dit moment. Zou jij graag willen leren Hiphop
dansen? Vette moves leren, op hippe muziek
dansen en vooral veel plezier maken? Geef jezelf
dan nu op! De lessen worden gegeven door
Inèz van der Putten, 26 jaar en eigenaresse van
dansstudio Studio DANCINÈZ.
Waar: Studio Dancinèz, Sint Annastraat 6 in Gemert
Wanneer: zaterdagen van 11:45 - 12:30
Kosten: €215,- voor 32 danslessen
Contact: Inèz van der Putten | 06 46553770 |
info@studiodancinez.nl

bronlaak
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De jaarfeesten spelen een belangrijke rol in onze woon-werkgemeenschap. Ze
zorgen voor ritme, structuur en duidelijkheid doorheen het jaar. Thema’s die
de natuur ons voorleeft, zijn ook thema’s in ons eigen leven. Vind je jaarfeesten
vieren fijn, heb je zin om samen op zoek te gaan naar de thema’s die jaarfeesten
ons brengen, ben je graag bezig met de jaartafel en
het vormgeven aan je eigen omgeving? Dan past
deze cursus bij jou.
Waar: Bronlaak
Wanneer: bijeenkomsten doorheen het hele jaar
Contact: Astrid Ockers

Het is fijn om samen een feest voor te bereiden en zo ritme te geven aan het jaar.
Bij de jaarfeesten komen prachtige verhalen aan bod. Die verhalen kunnen door
middel van een spel met een grote groep mensen gedeeld worden. Dat kan door
zelf op het podium een verhaal te spelen of misschien wel met een poppenspel
of schimmenspel. Er wordt dan in de periode voorafgaand aan het feest geoefend
met bijvoorbeeld euritmie, muziek en/of toneel.
Waar: Bronlaak
Wanneer: afhankelijk van het feest
Contact: Astrid Ockers
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Rust, ontspanning, vredigheid en verbinding met jezelf
en je omgeving: dit kun je ontwikkelen door het luisteren
naar Tibetaanse Schalen, ook wel zingende schalen
genoemd. De trillingen hebben een bijzonder aangenaam,
rustgevend en ontspannend effect op de luisteraar.
Onder andere op het fysiek emotionele vlak, het
wilsgebied, het denken. De zuivere klanken kunnen je mee
voeren naar je eigen stiltegebied, daar waar het denken,
doen en redeneren plaats maakt een voor waarnemend voelen.
Voor een uitgebreid artikel over de werking van klankschalen zie ook www.
paulvens.com
Waar: in jouw woonhuis of in het kunstzinnig therapie lokaal
Wanneer: doordeweekse avonden, in overleg / duur: 1 uur
Kosten: €45,-/sessie
Contact: Paul Vens | www.paulvens.com

Het lijkt op een kleine piano zonder toetsen. Of misschien
lijkt het voor jou meer op een gitaar zonder hals... De lier
is in elk geval een houten instrument dat je op schoot
kunt nemen en op kunt spelen. In de lierlessen leer je
al oefenend dit instrument kennen. We gaan per duo
improviseren, eenvoudige muziek spelen en als het
mogelijk is studeren we mooie (Advents)muziek in en laten we die horen aan een
klein publiek.
Zou je deze lier willen leren bespelen en samen prachtige klanken laten klinken?
Meld je dan aan.
Waar: Bronlaak
Wanneer: 6 zaterdagochtenden: 25 september,
9/16/30 oktober en 13/27 november
Kosten: €120,- voor 6 lessen
Contact: Arjan van Vliet
bronlaak

Als je zelf
t is
een lier heb
niet dan
dat fijn. Zo
or een lier
wordt er vo
gezorgd.
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Tijdens deze cursus ga je aan de slag met je handen en je hoofd. Je laat je eigen
creativiteit los op een grote berg met steentjes in allerlei kleuren. Je wordt
bedreven in het maken van een ontwerp, je kunt vooruitdenken en leert geduldig
en verfijnd met de stenen en het materiaal om te gaan.
Waar: Bronlaak
Wanneer: voorjaar
Contact: Astrid Ockers

In de cursus musical leer je om samen te spelen in een musical. Elke rol, groot of
klein, is van even groot belang. Samen spelen, zingen en dansen en met plezier
een mooie voorstelling maken is wat we gaan doen. Tekst onthouden en duidelijk
spreken, je plek op toneel kennen, wanneer je op moet komen, een solo zingen,
voor een groot publiek durven staan zijn allemaal dingen die aan bod komen.
Waar: Bronlaak
Wanneer: winter en voorjaar
Contact: Astrid Ockers
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Heb jij ook zo’n zin om te werken met stoffen en daar iets leuks, moois of nuttigs
van te maken? Kom dan naar de cursus ‘Naald en draad’ en leer knippen, rijgen,
versieren en naaien met een echte naaimachine. Vind je dat wat te snel, dan leren
we gewoon naaien met naald en draad. Het is handig als jouw fijne motoriek goed
genoeg is zodat je met kleine naalden en draadjes kunt werken.
Waar: Bronlaak
Wanneer: voorjaar
Contact: Astrid Ockers

Afscheid nemen is niet eenvoudig en toch komt het wel eens op ons pad. In
kleine en grote dingen. Afscheid nemen van een lievelingstrui die versleten raakt.
Afscheid nemen van een collega, omdat hij met pensioen mag. Afscheid nemen
van een groep, omdat de cursus is afgelopen. Of afscheid nemen bij een overlijden.
Hoe ga je om met herinneren, herdenken, troosten en troost vinden? Dit gaan we
delen en vorm geven. Bijeenkomsten sluiten we af met klankschalensessie.
Waar: Bronlaak
Wanneer: winter
Contact: Astrid Ockers

bronlaak
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Plezier maken staat centraal tijdens onze lessen op maat. Met een aantal
vrijwilligers en begeleiders vanuit Bronlaak is het op maandagavonden een
compleet uitstapje.
Het paardrijden vindt plaats in twee groepen. De eerste groep geniet stapvoets
op de rug van het paard. Elke pony heeft daarbij een begeleider/vrijwilliger en
het is zelfs mogelijk op per lift te paard te gaan. Een andere groep meer ervaren
ruiters starten zelf met poetsen en opzadelen van hun eigen pony of paard en
krijgen vervolgens les van een van onze instructeurs. We kijken altijd naar wat de
deelnemer aankan. Van stap, tot draf en misschien wel galop. Met deze groepen
rijden we in de winter in onze binnenhal en vanaf het voorjaar gaan we lekker de
bossen in!
Waar: Bergemo, Hommersumseweg 39 in Heijen
Wanneer: maandagavonden
Kosten: €997,- voor 36 lessen
Contact: agrefhorst@deseizoenen.org | info@bergemo.nl |
0485 513194 | www.bergemo.nl

Het Bronlaakblad en het Bronlaakjournaal gaan samenwerken. Het Bronlaakblad
was door en voor bewoners. Maar we willen geen onderscheid maken en gaan een
blad maken door en voor iedereen. In deze groep mag iedereen die nieuwsgierig
is naar verhalen op Bronlaak, die graag schrijft, (strips) tekent of foto’s maakt. We
zorgen samen dat er een goede inbreng is door bewoners in het nieuwe blad. Heb
je al een idee voor een naam van dit nieuwe blad?
Waar: Bronlaak
Wanneer: bijeenkomsten gedurende het hele jaar
Contact: Astrid Ockers
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Schilderen is een wereld zonder woorden. Een wereld waarin de magie van
kleuren, lijnen en vormen jouw geest tot leven wekt. Het gaat erom dat je jezelf
bent en het schilderen je kan helpen om bij jezelf te blijven. Iedereen is een
kunstenaar. Het gaat om het proces en niet om het resultaat.
Waar: Bronlaak
Wanneer: najaar
Contact: Astrid Ockers

Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die je nodig hebt om op een goede manier
met anderen om te gaan. Je leert naar elkaar luisteren, een gesprek te voeren,
afspraken te maken en deze na te komen. Ook samenwerken, mening uiten,
complimenten geven en krijgen komen aan bod. Allemaal zaken die je thuis, op je
werk of in je vrije tijd nodig hebt.
Tijdens deze cursus gaan we vooral veel samen doen: rollenspellen spelen,
tekenen, samen schilderen, samen zingen, samen spellen spelen.
Waar: Bronlaak
Wanneer: winter
Contact: Astrid Ockers

bronlaak
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Als je van stenen houdt kun je aan de slag met speksteen of mergel; een zachte
steensoort die eenvoudig bewerkt kan worden. Maar pas op! Wat ervan de steen
af is gehaald, kan er niet meer bij. Een cursus voor mensen die geduld willen
oefenen, creatief zijn en met een veranderende steen aan de slag willen.
Waar: Bronlaak
Wanneer: winter
Contact: Astrid Ockers

In de samenleving is veel aandacht voor gezond bewegen en sport. Met sporten
bedoelen we meer dan alleen beweging. Het gaat erom dat we ons lichaam op
een andere manier uitdagen, ons hart sneller laten kloppen, dieper ademhalen
en rode wangen krijgen. We gaan aan de slag met bootcampoefeningen,
hardlooptrainingen en andere sportieve manieren om aan onze conditie en kracht
te werken.
Waar: Bronlaak
Wanneer: najaar
Contact: Astrid Ockers
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G-Tennis = g-zellig en g-zond!
Iedereen die een racket kan vasthouden mag en kan meedoen. Je traint een uurtje
met de tennisters en tennissers van jouw eigen niveau onder begeleiding van de
vrijwilligers en vrijwilligsters van TV Sint Tunnis. Het enige dat je nodig hebt is een
racket en tennisschoenen die geschikt zijn voor kunstgras.
1 keer per jaar is er een uitwisseling met G-tennis(s/t)ers uit Belfeld, Tegelen &
Velden en soms is er een dag Special Lympics of NK.
Waar: Sint Anthonis
Wanneer: woensdagavonden
Kosten: €52,50/seizoen
Contact: Maarten Houba | MaartenHouba@hetnet.nl

Olympia ’18 uit Boxmeer heeft sinds 1995 een florerende afdeling G-voetbal. De
vaste trainers nemen jou op een enthousiaste wijze mee in de warming-up om
jouw spieren goed warm te krijgen. Vervolgens gaan we trainen om goed met de
bal en met elkaar om te leren gaan. En in de weekenden spelen we wedstrijden,
uit of thuis. Zo proberen we samen goed te worden in deze sport en doelpunten
te scoren. Maar teamgevoel, saamhorigheid en spelplezier zijn hierbij even
belangrijk.
Waar: Boxmeer
Wanneer: dinsdagavond training |
zaterdagen competitiewedstrijden
Kosten: €185,-/seizoen
Contact: Joop Huijbers | joophuijbers@
gmail.com | 0485 576980 / 06 40393127

bronlaak
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Voor iedereen die zin heeft om in weer en wind verschillende routes te wandelen
waarbij stevig wordt doorgestapt. Wandelen is een eenvoudige, natuurlijke
bewegingsvorm, dat maakt deze activiteit laagdrempelig. Het samen wandelen
heeft ook een sociale functie, er is naast het doorstappen onderweg tijd voor een
gezellig praatje. Ook genieten we van al het moois dat de prachtige natuur rondom
Bronlaak ons te bieden heeft; fluitende vogels, vallende blaadjes, verschillende
kleuren mos...
Waar: Bronlaak
Wanneer: alle periodes
Contact: Astrid Ockers

De naam: ”De vier Seizoenen wandeling” zegt het zelf al. In elk seizoen wordt
er een wandeling georganiseerd waar jullie aan deel kunnen nemen. Tijdens de
wandeling ervaren jullie de vier Seizoenen aan den lijven. Het is slim is om van
tevoren te oefenen, zodat je getraind aan de wandelingen kunt beginnen. Om
zoveel mogelijk bewoners te laten deelnemen is het voor deze activiteit van belang
dat er voldoende begeleiding is, denk aan vrijwilligers, begeleiders, verwanten.
Waar: Bronlaak
Wanneer: 1x per seizoen
Kosten: €1,- per wandeling
Contact: Toos Brienen
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Je voeten op de aarde
Je hoofd in de wolken.
Je handen op je buik.
Voelen hoe je ademt.
Vriendelijk open je je hart.
Aanwezig in jouw lichaam.
Je doet bij yoga oefeningen op jouw matje, soms in beweging, soms in stilte. Deze
yoga is fijn om je lichaam te leren kennen en om te bewegen op het ritme van
je ademhaling. Je herkent de seizoenen in jezelf en komt thuis tussen hemel en
aarde. Elke yoga eindigt met een eindmeditatie met koshi’s en klankschalen voor
een diepe ontspanning.
Waar: Bronlaak - Oefenzaal Hypericum
Wanneer: donderdagen om 18:00 of om 19:00
Kosten: €256,- voor 32 lessen
Contact: Anja Straatman www.deblauwesaffier.nu

Bij het zangkoor staat serieus repeteren voorop. Maar plezier en gezelligheid
mogen niet ontbreken. Wij streven naar een hoog muzikaal niveau, maar als jij
geen noten kunt lezen is dat toch geen belemmering. Het gaat om de kwaliteit
van jouw stem en om de mooie samenzang. Jouw stem is voor het koor belangrijk,
we hebben elkaar dus elke week weer nodig. Wij zingen samen, twee- of
meerstemmig, in het Nederlands of een andere taal, liedjes uit musicals, films of
popsongs. Kortom, heel veel mogelijkheden!
Waar: Bronlaak - Zonnekamer
Wanneer: dinsdagen om 19:45-21:15
Kosten: €370,- voor 40 repetities
Contact: Ute Hensler 0485 388946
uhensler@deseizoenen.org

bronlaak
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Elke donderdagavond is iedereen (alle bewoners en medewerkers) welkom om 1
uur samen te zingen en samen te luisteren. Wij zingen liederen door de seizoenen
heen.
…liederen die tijdens een jaarfeest kunnen worden gezongen
…vrolijke en droevige liederen
…heel melodieuze liederen
…liederen met een sterk ritme
…liederen die je solo zou kunnen zingen
…of samen met iemand anders
Als je niet zo goed kunt zingen, kom dan gewoon lekker luisteren!
Ik verheug me op jullie komst.
Waar: Bronlaak - Pinksterzaal
Wanneer: donderdagen van 19.30 - 20.30
Contact: Ute Hensler

Vind je het leuk om te zwemmen en te bewegen in het water? Dan ben je bij
ons aan het juiste adres! Tijdens onze wekelijkse zwemavonden hebben we een
groepje in het ondiepe gedeelte om te drijven, springen, dobberen, spelen en
zwemmen. In het diepe bad zwemt ook een groep. Deze groep maakt gebruik van
verschillende hulpmiddelen en activiteiten. Zwemmen met een bal of een buis, of
gewoon los! Ook kun je jouw zwemtechniek verbeteren. Alles onder begeleiding
van een gediplomeerd persoon.
Waar: Gemert
Wanneer: maandagavond
(starttijden volgen na inschrijving)
Kosten: €600,- voor 39 keer
Contact: Rob van der Heijden en Emmy Dekkers
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Vanaf de wat warmere maanden is een het feest rondom ons buitenbad! Maar
niet alleen recreatief is het een feestje, ook op sportief vlak biedt het zwembad
jou volop mogelijkheden om actief bezig te zijn. Je kunt werken aan je conditie of
gewoon voor het beleven van veel waterpret. Kom jij ook genieten van sport in het
water?
Waar: zwembad op Bronlaak
Wanneer: voorjaar
Contact: Toos Brienen, Astrid Ockers

bronlaak
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Maandag
Bootcamp
Contactclown Pip
Fitness
Paardrijden
Zwemmen

Dinsdag
Biodanza
Voetbal
Zangkoor
Handvaardigheid

Woensdag
Cursussen overdag
Huisavond
G-Tennis

Donderdag
Cradle
Yoga
Zingen op donderdag
Fitness

Zaterdag
HipHop
Lier spelen
Voetbal competitie
4-seizoenenloop

anders
Klankschalen – in overleg
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Heb jij als werkleider behoefte
aan verdieping van een bepaald thema?
Of wil je juist eens iets heel anders doen met
jouw groep medewerkers zodat de groep
hechter wordt? Dan kun je ook met jouw
werkgebied een cursus volgen. Je kunt in
principe kiezen uit het hele cursusaanbod (ook
van de afgelopen jaren) en dat met een deel of
jouw hele team doen. Zo heeft het Hoogveld
bijvoorbeeld eens samen 4 bijeenkomsten over
‘Verzorgen’’ gedaan en heeft de Foyer samen
activerende spellen gedaan om tot betere
samenwerking te komen. Heb je een andere
vraag, of zie je door de bomen het bos niet?
Neem dan contact met ons op, dan gaan we
samen op zoek naar wat passend is binnen jouw
groep en met jouw vraag.
Ditzelfde geldt
voor de woonhuizen. Misschien leeft
er een bepaald thema, of wil je bij alle
cliënten bepaalde vaardigheden vergroten.
Ook dan zou je met de hele groep een
cursus kunnen volgen, specifiek
gericht op jullie vraag.
De cursussen voor wonen en werken
worden samen met jouw woonhuis en
werkgebied samengesteld. Dat betekent
dat de cursus ook in samenspraak met jou
wordt ingepland en dus buiten de vaste
periodes, lesdagen en lesuren valt.

bronlaak

Huisavond
Het streven is om op de
woensdagavond geen vrije
tijd activiteiten te plannen,
zodat er ruimte gemaakt kan
worden voor de huisavond.
Een weekstructuur gaat
gepaard met regelmaat en
ritme. Dit kan helpen ons
te oriënteren in tijd, plaats
en persoon. We willen
werken, vrije tijd, sporten,
familie bezoeken, etc... Een
druk bestaan dus. Door de
georganiseerde vrije tijd zo
te ordenen op alle dagen
behalve de woensdag blijft
er ruimte om een avond in te
plannen om als woongroep
samen te zijn.
Heb je een idee voor een
huisavond invulling over
een bepaald thema en je
weet even niet waar je
moet beginnen. Of mis je
materialen om het vorm te
geven? Trek dan aan de bel
bij de coördinator cursussen,
want wij denken en helpen
graag mee.
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Op Bronlaak vinden wij cultuur heel belangrijk. Hiervoor betaal jij een financiële
bijdrage om dit mogelijk te maken. Wat doen we, wat vieren we en waarom?

CULTUUR – Bronlaak is al vanuit een
ver verleden doorspekt met cultuur;
voorstellingen, exposities, koor,
jaarfeestvieringen, zondagsdiensten,
jaartafels. Dit heeft een bijzondere
kwaliteit, namelijk elkaar en jezelf
ontmoeten in een kunstzinnige
omgeving. Cultuur hoort op Bronlaak
thuis en is onderdeel van het dagelijks
leven binnen onze gemeenschap.
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KUNST – In het culturele leven op
Bronlaak is kunst een dragende pijler. In
de kunst kan je elkaar vanuit je meest
wezenlijke, authentieke menselijke kern
ontmoeten. Daar kunnen we scheppend
en creatief onszelf, maar ook de ander,
beleven; niet in onze beperkingen, maar
juist in onze mogelijkheden.
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FEEST – Door het jaar heen vieren we
vele feesten, onze jaarfeesten. Hierin
volgen we het ritme van de christelijke
feestdagen en van de natuur met de
eigenheid dat het moment met zich
meebrengt. De processen die we in
de natuur kunnen beleven en zien,
zijn ook thema’s van het leven die we
in ons eigen bestaan terug kunnen
vinden.
RITME – De regelmaat biedt
duidelijkheid. Jaarfeesten en seizoenen
bieden ontwikkelkansen. We hebben
individuele uitdagingen aan te gaan en
oefenen in samenleven met anderen.
Ritme helpt in onze ontwikkeling, in de
verbinding met elkaar, met de natuur
en met onszelf. We bewegen mee
met de beweging van de aarde: licht/
donker, dag/nacht, binnen/buiten, zon/
maan, lente/zomer/herfst/winter. De
feesten, ontmoetingen en bijpassende
culturele activiteiten zijn vaste punten
in de cyclus van het jaar. Deze helpen
ons te oriënteren in tijd, ruimte en
plaats. Het jaarlijks terugkerende
ritme geeft ons herkenning en kan ons
helpen ons te bezinnen, even stil te

staan, vooruit te kijken. Jaarfeesten
bereiden we samen voor en vieren
wij samen. Samen vormgeven en
uitvoeren. Maar alleen kijken en
meebeleven kan ook. Samenzijn,
beleven en delen staat hierin centraal.
Er is een jaarfeestengroep bestaande
uit bewoners, medewerkers en
vrijwilligers die zich samen met de
cultuurcoördinator bezig houdt met de
voorbereidingen op de jaarfeesten.
We ontvangen voor elk jaarfeest
een’ klokje’ op onze woonhuizen en
werkgebieden. Hierin wordt uitgelegd
welk jaarfeest zich aandient komende
periode, wat er daarvoor geknutseld
of gebakken kan worden en hoe je
de jaartafel of je huis daarvoor kunt
versieren.
Tanca Boot – coordinator cultuur
06 53973920, tboot@deseizoenen.org

bronlaak

33

Sint Jan op 24 juni; Naamdag van Johannes de Doper, wegbereider van Christus, die opriep tot
bezinning: “Hij moet groeien en ik moet afnemen.” Vuur, warmte, licht en offer. Een buitenfeest
met dans, muziek, zang, spel en verhalen en vuur.
Michaëlsfeest op 29 september; Feest van oogst, maat, moed en vrijheid. Met moedspelen,
vliegeren, smeden, verhaal, zang en muziek.
Gedenkstonde begin november; we gedenken de gestorvenen. We doen de ochtendspreuk
bij de stilteplek. Foto’s van overledenen van Bronlaak worden neergezet, er is een euritmie
uitvoering met muziek.
Sint Maarten op 11 november; 40 dagen voor midwinter, het is
de naamdag van Sint Martinus (Bisschop in Tours). Een feest
van offerkracht, eerbied en afweging en delen. Het eerste
lichtfeest. Met in de schemering een avond voorstelling,
spel of verhaal. We zingen, er zijn vuurkorven, we drinken
chocolademelk.
Advent; begint vier weken voor Kerst. Weken
van verwachting, stilte, hoop, komst van het licht
op aarde. We luisteren naar verhalen, zingen
adventsliederen. Ontsteken van een kaarsje aan een
grote kaars in het midden. Er is een adventskrans
waarin we elke week een kaars extra aansteken.
Elke zondagochtend gaan we wek-zingen en zingen
adventsliederen.
Sint Nicolaas op 5 december; een feest van
onvoorwaardelijk geven, mildheid, waarnemen zonder
oordelen. Sint komt met zijn pieten naar Bronlaak met
pepernoten en mandarijntjes. Er is pakjesavond in het
woonhuis.
Kerstavond op 24 december; de Kersthandeling in de
Pinksterzaal.
1e Kerstdag op 25 december; Geboorte van Jezus, geboorte van
het licht. We kijken naar de uitvoering van ons Oberufer-kerstspel. Dit wordt door bewoners,
medewerkers, familie en vrienden uitgevoerd.
Oudjaar op 31 december; we spelen spelletjes, eten oliebollen, we kijken naar vuurwerk.
Driekoningen op 6 januari; 12 dagen na Kerst, sterrenwijsheid; geschenken aanbieden aan het
kind na een lange reis. We spelen in de zaal samen het Driekoningenspel, een improvisatiespel
gebaseerd op het Oberufer-Driekoningenspel, waarin iedereen koning kan zijn.
34
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Maria Lichtmis op 2 februari; 40 dagen na Kerst , 40 dagen na de geboorte van Jezus. Maria
brengt reinigingsoffer in de tempel. We doen de ochtendspreuk buiten. Restjes kaarsen (uit de
advent- en kersttijd) worden gesmolten en worden ’s ochtends gebrand om de aardekrachten te
wekken: het wordt langzaam lichter en voorjaar.
Carnaval met 3 dagen feest, gemeenschapsfeest, loslaten, reinigen, overgave, grenzen
doorbreken, op zoek naar essentie. We hebben een smartlappenavond, een prins en prinses,
een vorst en een raad van 11 en op zaterdag is het Prinsenbal. We krijgen bezoek van een aantal
carnavalsverenigingen met hun Joekskapel.
Palmzondag op; Zondag voor Pasen,
Stille week; Zeven dagen voor Pasen. Lijden en sterven. Evangelie wordt gelezen
tijdens ochtendspreuk. Er is dagelijks een euritmie-uitvoering.
1e Paasdag; Op de eerste zondag na volle maan gerekend vanaf het
lentepunt. Opstanding uit de dood, nieuw leven, symbolen van: ei,
lam, offer, haas, voor de vruchtbaarheid en het nieuwe leven. Er is
een zondagsdienst. We gaan eieren zoeken tijdens een gezamenlijke
wandeling of in onze tuintjes.
Hemelvaart vieren we 40 dagen na Pasen; we zijn aangewezen zijn
op onszelf. We gaan dauwtrappen in de vroegte. Aansluitend een
hemelvaartsdienst dienst buiten, we picknicken samen.
Pinksteren vieren we 50 dagen na Pasen; Vurige tongen, ieder
kan elkaar verstaan; het begrijpen van het Paasmysterie. Inzicht.
Gemeenschappen ontmoetingen. We hebben een Offerhandeling met
de Pinksterhymne. We gaan samen volksdansen.

Daarnaast;
En om het jaar is er op 2e Pinksterdag een Open dag op Bronlaak
waarin we onszelf laten zien. ‘Dit zijn wij en zo doen wij dat, wees
welkom’.
Om het jaar een herfst- of kerstmarkt
Kersen eten als de zomervakantie begint
We vieren de verjaardag van Bronlaak
We vieren Koningsdag

Hoe
rijk is
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n
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a
a
j
r
e
v

We hebben door het jaar heen bijvoorbeeld ook zondagsdiensten, voorstellingen, exposities.
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?
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Leerwerktraject…
Best een moeilijk woord? Of toch niet?
Leer - werk - traject… Het woord zegt het al: leren werken.
Omdat je op Bronlaak een beroep kiest.
En dan ga je de fijne kneepjes leren.
En dat laat je zien in een map met foto’s.
Dat heet een Portfolio.
Zo kun jij zelf zien wat je geleerd hebt en dat is leuk!
En je kunt het ook laten zien aan jouw familie, of vrienden.
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Je gaat in kleine stapjes oefenen met jouw werkleider. En met jouw collega’s!
In jouw eigen tempo.
Er zijn geen examens. Wel kun je een certificaat of een diploma van Bronlaak
ontvangen.
Ontwikkelen in jouw werk: dat wil toch iedereen?
Het belangrijkste is dat je het leuk vindt om te leren en dat jouw werk bij jou past!
Op elk werkgebied kunnen we een leerwerktraject speciaal voor jou maken.
Heb je een vraag? Stuur een mailtje naar Natasha – coordinator Leerwerktrajecten – via: nvandijk@deseizoenen.org
Of vraag jouw PB-er of werkleider om een mailtje te sturen.
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De bewonersraad is er voor alle cliënten/bewoners van Bronlaak.
De raad vergadert een keer per week.
De raad geeft advies aan de locatiedirecteur.
De raad informeert de bewoners en praat met de bewoners.
Het gaat altijd over het leven en werken op Bronlaak of in het dorp.
Wat is goed voor Bronlaak en haar bewoners?
Het gaat over veiligheid, over zorg, over cultuur, over hoe je woont en werkt, en
welke keuzen je mag maken enzovoorts.
Heb je vragen?
Heb je ideeën?
Heb je wensen?
Stuur dit naar de Bewonersraad van Bronlaak. In het halletje van het
Grote Huis hangt onze brievenbus. Of stuur je mail naar
bronlaak.bewonersraad@deseizoenen.org

bronlaak
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Iedereen heeft iets
anders nodig om gelukkig te zijn. De een
heeft het graag druk en geniet van veel mensen om
zich heen en de ander wordt blij van alleen in een
luie stoel naar muziek luisteren. Waarschijnlijk is
het belangrijk om te kunnen afwisselen; inspannen
en ontspannen in evenwicht. Dit boek heeft je
misschien op ideeën gebracht waar je zelf nog niet
aan had gedacht. Op het moment dat we goede
ideeën delen wordt het plezier groter, dus…
we gaan nog meer delen. Staat in een
volgend Fakkeltijd boek hier
een foto van jou?

Natuur en buiten
• Inschrijven bij IVN voor natuureducatie, lid worden
van OERRR, van Natuurmonumenten
• Bollenactie ’t Hof: heb je uitgebloeide voorjaarsbollen over? Gooi ze niet weg
maar breng ze naar ’t Hof! Met Michaelsdag worden ze bij de Stilteplek geplant
en wordt het daar elk jaar nóg mooier.
• Picknicken bij rode deur en de rolstoelvriendelijke tafel
• Theehuisje
• Alle wandelingen: Bronlaakroute en gedichtenroute
• Leen een duofiets en ga er samen mee op pad
• Ga pingpongen op het veldje bij Avalon
• Ga volleyballen bij het zwembadveld
• Ga voetballen tegenover de Eenhoorn
• Ga lekker schommelen in de verstopte schommel tussen Parcival en Kiem
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Binnen en digitaal
• Schoonheidsspecialiste: lak elkaars nagels
• Kapper op locatie
• Youtube kanaal van “Bekende Bronlakers” volgen
• FB en Instagram van Bronlaak: op onze Bronlaak Fb en insta staan leuke plaatjes
en verhalen uit de werkgebieden of de woonhuizen. Om het te kunnen
zien moet je eerst zelf lid worden en Bronlaak volgen. Heb je zelf iets leuks
om te delen? Maak een mooie en duidelijke foto en stuur het naar bronlaak.
communicatie@deseizoenen.org. Wie weet komt het dan op onze Social Media
terecht! Wij letten wel altijd op de privacy via de AVG dus misschien wordt jouw
bijdrage daardoor niet geplaatst. (AVG is een wet die in veel Europese landen
geldt en ervoor zorgt dat de gegevens die er over jou zijn (zoals foto’s)
beschermd zijn)
• Bioscoopavond houden
• Kom een educatief spel lenen bij de Fakkeltijd
• In de Zonnekamer staat een biljarttafel
• Ga naar het Dorpscafé als het weer opent, voor film- en spelletjesavonden,
optredens, georganiseerde wandelingen of gewoon voor een drankje en
een praatje.

bronlaak
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Activiteit

Plaats

Aantal les,

Kosten per seizoen Vervoerskosten

aantal lessen

2021-2022

retour
2021-2022

Biodanza

Bronlaak

35

€ 350,-

€ 0,-

Bootcamp

Bronlaak

35

€ 245,-

€ 0,-

CRadle

Bronlaak

6

€ 64,-

€ 0,-

Dansen/Hip-Hop

Gemert

32

€ 215,-

€ 4,-

Fitness maandag

St Anthonis

37

€ 270,-

€ 3,-

Fitness donderdag

St Anthonis

38

€ 277,-

€ 3,-

Lier les Groepsgrootte 2 pers.

Bronlaak

6

€ 120,-

€ 0,-

Knutselen (handvaardigheid)* Bronlaak

30

€ 197.50

€ 0,-

Contactclown Pip

Bronlaak

15

€ 210,-

€ 0,-

Paardrijden Bergemo*

Heijen*

36

€ 997,-

€ 4,-

Yoga

Bronlaak

32

€ 256,-

€ 0,-

Tennis

St. Anthonis

Hele seizoen

€ 52,50

€ 4,-

Voetbal

Boxmeer

Hele seizoen

€ 185,-

€ 4,-

Zangkoor

Bronlaak
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€ 370,-

€ 0,-

Zwemmen*

Gemert

39

€ 600

€4

4

€ 1,-

€ 0,-

Seizoenenloop 4 keer per jaar Bronlaak

Deelnemers die in St Anthonis wonen en gebruik maken van een activiteit op Bronlaak daar van zijn de
vervoerskosten € 3,00 retour.
* De contributie van paardrijden €1141,- dit is inclusief vervoer. Dit bedrag is als volgt opgebouwd;
€648,- contributie, facturatie door Bergemo
€349,- begeleiding facturatie door Bronlaak (bij 13 deelnemers)
€144,- vervoerskosten; facturatie Bronlaak
* Meer of minder deelnemers kan invloed op de kosten hebben die in de tabel genoemd zijn. Bij hogere
kosten zal dit gecommuniceerd worden.
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Heb je vragen of opmerkingen? Kon je iets niet vinden in het boek wat je graag
wil uitproberen? Wil jij zelf lesgeven? En voor elke andere vraag die met de
inhoud van dit boek te maken heeft: kom langs, stuur een e-mail of bel ons en
wij helpen jou verder.
Cursussen
Astrid Ockers
aockers@deseizoenen.org
0485 - 388 951
Adelina Fahnenstich
afahnenstich@deseizoenen.org
0485 - 388952
Cultuur
Tanca Boot
tboot@deseizoenen.org
0485 - 388 952
Vrije tijd
Toos Brienen
tbrienen@deseizoenen.org
0485 - 388 953
Leer- werktrajecten
Natasha van Dijk
nvandijk@deseizoenen.org
0485 - 388 954
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