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Naam???
Dit blad is een exemplaar gemaakt uit twee, het 

Bronlaakblad en het Bronlaak Journaal.  Een blad van 
bewoners en een blad van medewerkers. Maar we zijn toch 
samen één gemeenschap? Laten we dan ook samen één blad 

maken. En daar kunnen we ook samen één naam voor 
bedenken. Daarom hier een uitnodiging om de som 

af te maken. We maken er een wedstrijd van:
Bronlaakblad + Bronlaak Journaal = ….?

Ideeën voor een nieuwe naam mogen in de brievenbus 
van de Fakkeltijd in het grote huis. De redactie en 

enkele gasten zullen dan de naam kiezen die 
past bij een blad voor en door Bronlakers 

en voor iedereen op en rond Bronlaak. 
Die naam staat vanaf het 

volgende nummer op 
de voorkant!



3

Logica brengt je van A naar B.
Verbeelding brengt je overal
– Albert Einstein
Een rode deur in ons Bronlaak bos. Ze is gemaakt om te fantaseren. Voor bewoners en 
medewerkers. Onze verbeelding de ruimte te geven:  open de deur en stap in de wereld 
van elfen, kabouters, salamanders en nimfen. Er schuilt onder de hoge beukenbomen een 
prachtige wereld waarin iedereen, jong en oud, kan spelen... Wat speelt er zich af in dit 
geheimzinnige stukje bos? 

“Na een periode van relatieve stilstand door 
Corona, begint het gemeenschapsleven 
weer voorzichtig op gang te komen”.  
Dat schreven we in begin oktober in deze 
inleiding. Maar nu eind november  moeten 
we helaas weer een stap terug, vanwege de 
vierde golf, die ons allen raakt.  Want wat 
missen we de verbinding met elkaar als we 
door de Corona situatie beperkt zijn om  
elkaar als gemeenschap te ontmoeten! 

En hoe gaan we nu verder? En hoe gaat 
het verder met Bronlaak, dat zelf ook een 
wezen heeft. Wat wensen wij Bronlaak naar 
de toekomst toe? December is een tijd van 

wensen, verlangens, maar ook van nieuwe 
inspiratie, en dromen over hetgeen in het 
nieuwe jaar komen gaat.  Ondanks tegensla-
gen. 

Het themanummer van dit Bronlaak blad 
is daarom ‘Dromen’.  Door te dromen kun-
nen we ons verbinden met de geestelijke 
wereld. Maar je kunt ook dromen in de zin 
van mijmeren. Het gaat dan meer over visie, 
verbeelding, en de kracht van positief denk-
en. Een leuke vraag is: kunnen onze dromen 
voor Bronlaak uitkomen? Kunnen wij iets in 
de wereld zetten? Door onze geesteskracht? 
De redactie heeft geprobeerd om bijdragen 
te plaatsen die aan dit thema raken. Ter 
overdenking en inspiratie. 

Ook ziet dit nummer er anders uit. Dank 
zij Willem de Ridder en zijn uitspraak “we 
motten toch wat!” Naar aanleiding van zijn 
vraag hoe het verder moest met dit Jour-
naal. Een ding werd duidelijk: de bijdragen 
van bewoners (voorheen het Bronlaak Blad) 
en die van andere medewerkers en ouders 
horen bij elkaar! We hebben gekozen om  
alles in één uitgave te bundelen. Voor wie 
nog meer verdieping zoekt, zijn er linkjes 
naar andere websites en artikelen. 

Neem de rust, neem de tijd. Vertragen  
onder de kerstboom, het mag! 

De redactie
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Het dromen over is natuurlijk heel mooi en 
wat je ook vast moet houden. Én nog mooier 
is het als één of meerdere dromen ook nog 
eens werkelijkheid worden. 

Mijn persoonlijke droom is om nog steeds 
een keertje een eigen boerderij te hebben 
met wat koeien, kalfjes, varkens en kippen. 
Daarnaast een mooie groentetuin en waar 
ik ook nog een aantal ambachten mag 
uitoefenen zoals het werken met hout, kaas 
maken en het werken met papier. Daarbij 
gebruik ik dagelijks het eigen gemaakt 
servies, handdoeken en gebruik ik mijn 
zelfgemaakte kaarsen voor een beetje licht 
en sfeer en waarbij ik het huis warm houdt 
met een kachel die ik laat branden met het 
gekloofde hout.

Kortom ik droom eigenlijk van een ‘klein’ 
Bronlaak en hoe mooi is dat dat ik nu elke 
dag dat ik aanwezig ben mag genieten van 
deze mooie woon-werk-gemeenschap.

Ondanks dat ik elke dag plezier beleef aan al 
wat er gebeurd bij Bronlaak heb ik ook nog 
een aantal dromen:

	Dat we de kracht en identiteit van 
onze woon-werk-gemeenschap 
mogen blijven behouden waarin 
bewoners en cliënten zich blijvend 
persoonlijk kunnen ontwikkelen en 

hierdoor kunnen bijdragen aan onze 
gemeenschap. 

	Dat we voor medewerkers een 
werkplek kunnen bieden waarin zij 
zich continu kunnen ontwikkelen 
en dat zij vanuit stabiliteit en rust 
hun persoonlijkheid en professie in 
kunnen zetten ten behoeve van de 
woon-werk-gemeenschap Bronlaak.

	Dat we als organisatie DeSeizoenen 
de bewoners/cliënten en 
medewerkers kunnen faciliteren in al 
het mooie wat ze betekenen voor de 
woon-werk-gemeenschap. 

	Dat we aandacht hebben voor elkaar 
vanuit respect en “wat kan ik voor de 
ander betekenen”.

	Dat dé trots die we mogen 
hebben over wat en hoe wij deze 
gemeenschap vormgeven ook 
doorgeven aan onze omgeving.

Laten we met elkaar zorgdragen dat het niet 
alleen bij dromen blijft.

Met vriendelijke groet, Frank Roefs

… en een mooi promofilmpje om uit te dragen 

aan onze omgeving https://www.youtube.com/
watch?v=7EaYGpFyQrY

Wie droomt er niet van… dat — als…!!

https://www.youtube.com/watch?v=7EaYGpFyQrY
https://www.youtube.com/watch?v=7EaYGpFyQrY
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Uit de Bewonersraad 
De bewonersraad bestaat uit: Rob Israël, Pierre van Os, 
Rik van der Logt, Anneke de Bot, Marie José van Gelder, 
Zij hebben een brievenbus in het Grote huis.

Belangrijk agendapunt is en blijft: ‘Verkeer op het terrein’.
Er zijn afspraken gemaakt met management en deels zijn het ‘gewone verkeersregels’. 
Het liefst zo min mogelijk gemotoriseerd verkeer, met uitzondering voor hulpdiensten, 
leveranciers en halen en brengen!
Er zijn nog rode en groene bonnen: weet wat er niet en wel mag!
Er zijn acties geweest om mensen aan te spreken. 
Om verkeersregelkennis even te toetsen hebben we hier een kleine quiz:

Verbind een plaatje met de goede regel:

Dit kan toch niet zo moeilijk zijn?! 

Bewegwijzering is ook een aandachtspunt en op de Klussendienst wordt hard aan gewerkt 
aan mooie naamborden. 

Volgende keer meer.

o Parkeren in de juiste vakken

o Eénrichtingsverkeer, deze richting in rijden

o Eénrichtingsverkeer, hier niet in rijden

o Maximale snelheid is 10 km per uur, dus langzaam rijden!

o Honden aan de lijn!
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Onderzoek sociale inclusie op Bronlaak
In juli 2016 ondertekende Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met  
een beperking. In het VN verdrag staan het bevorderen van participatie en een meer in-
clusieve samenleving centraal. Maar hoe geef je hier vorm aan voor mensen die wonen  
in een beschutte leefomgeving? Staat het wonen in een beschutte leefomgeving niet haaks 
op het idee van meedoen in de samenleving? 

Op Bronlaak wordt door de Universiteit van Humanistiek kwalitatief onderzoek gedaan naar 
de betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige 
beperking die verblijven in een beschutte woonomgeving.

Het project ‘Sociale inclusie en het VN-verdrag’ brengt in kaart hoe het VN-verdrag kan 
worden uitgewerkt voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking die 
wonen, werken, leren en recreëren in een beschutte leefomgeving. Inzicht zal worden ver-
kregen in wat wonen op een instellingsterrein betekent voor de ontplooiingsmogelijkheden 
van deze mensen en hoe sociale inclusie daarbinnen vorm krijgt. 

Het onderzoek vindt plaats op zes zorginstellingen door heel Nederland die een beschutte 
woon/werkplek bieden aan mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking: 
Prisma, Nieuw Woelwijck, OlmenEs, Van Boeijen, DeSeizoenen en Reinaerde. 

Het onderzoek zal resulteren in handvatten voor professionals, teamleiders, managers en 
bestuurders: hoe kan je sociale inclusie vorm geven binnen een beschutte omgeving? 

Wordt vervolgd.
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Kleurplaten 
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Jeroen Tersteeg 50 jaar
Ik vierde mijn 50ste verjaardag op 
donderdag 26 juni 2021 met collega’s 
en andere genodigden met een 
kleine BBQ tijdens de lunch bij Geert 
Baltussen Boomkwekerij. Het weer 
valt mee, dus lekker buiten.
Natuurlijk zelf meegeholpen met 
de voorbereidingen. Tafels in orde 
maken, uien snijden en het buffet 
klaarzetten.

We beginnen alvast met bakken. 
Alles staat klaar. Laat de gasten maar 
komen. Een leuke verrassing: Niek 
kwam er ook bij. Felicitaties, kaarten 
en cadeaus. De hamburgers gingen 
er goed in. Gezellig gekletst, eten 
en uitbuiken, Els bleef maar bakken. 
In totaal 60 hamburgers. Als de 
chauffeurs er waren was bijna alles 
op. 

Leuke kaarten en cadeaus; een 
trommel van Willem, een oude 
collega, en een cadeaukaart van 
alle collega’s. Nog een paar foto’s 
gemaakt en alles weer opgeruimd.
Voor mijn verjaardag ben ik ook nog 
een dag gaan fietsen met Harrie. 
Dat werd een Abrahamsdag met 
veel lekkers, nog meer cadeautjes 
en een bezoek aan Juul Baltussen 
IJzerwerken. Het was heel zonnig 
weer en het was een echte 
verwendag.
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Graancirkel
Wij horen bij elkaar; Bronlaak en Oploo zijn meer dan 
alleen goede buren. In de Graancirkel komen veel 
mensen samen. De cursus Graancirkel is om meerdere 
redenen een tijd niet doorgegaan. Maar de aangemelde 
deelnemers worden niet vergeten en een herstart is in 
zicht. De oude locaties waren Ard Lea en diverse plek-
ken in Oploo, maar nu is de Parkboerderij klaar!
Deze boerderij is een prachtige locatie waar de cursusgroep kan gaan leren over het zaaien, 
verzorgen en oogsten van graan tot het malen tot meel, kneden van deeg, het bakken van 
brood.
De klusdagen zijn elke laatste zaterdag van de maand. En Frans heeft daar een mooie  
bijdrage geleverd in de tijd dat er geen voetballen was. En zo kwam hij ook terecht in een 
filmopname. Omroep Land van Cuijk heeft een prachtig item gemaakt over de kracht van  
de gemeenschap in Oploo.
https://m.youtube.com/watch?v=_OZ0Ze0up0c&fbclid=IwAR2Aw5CraJGePeaHnZuwy-
bEH-zRGoD6yQUJe886ZCzOTR5EBpXpPEFWeILQ&d=n

Het is zo mooi als mensen SAMEN werken! 

https://m.youtube.com/watch?v=_OZ0Ze0up0c&fbclid=IwAR2Aw5CraJGePeaHnZuwybEH-zRGoD6yQUJe886ZCzOTR5EBpXpPEFWeILQ&d=n
https://m.youtube.com/watch?v=_OZ0Ze0up0c&fbclid=IwAR2Aw5CraJGePeaHnZuwybEH-zRGoD6yQUJe886ZCzOTR5EBpXpPEFWeILQ&d=n
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Heilige nachten
In onze kalender houden we een aantal nachten over. Vroeger werd gerekend in maan-
maanden, die 29,5 dagen duurden. Daardoor bleef aan het einde van het jaar tijd over om 
gelijk te komen met een zonnejaar van 365 dagen. De nachten vanaf kerstnacht tot de vier-
ing van Driekoningen, noemen we heilige nachten. Het zijn bijzondere, magische nachten. 
Oorspronkelijk kregen deze elf dagen en 12 nachten geen datum. In het boek “De 12 heilige 
nachten, het droomlied van Olav Asteson” beschrijft Frans Lutters dat deze fase geen tijd is, 
maar ruimte.

In het jaar is dit een keerpunt. We beleven de kortste dag, een periode met zwak zonlicht, 
het is lang donker en de tijd lijkt stil te staan. En we zien uit naar meer licht. In deze tijd lijkt 
de grens tussen materiële en immateriële wereld dun en het is bij uitstek een waardevolle 
tijd om eens stil te staan en te reflecteren.
Mogelijk dromen we meer in de langere en donkere nachten en kunnen we onze dromen in 
de dag meenemen. Als we meer dromen met elkaar delen, kunnen onze dromen misschien 
een bijzondere betekenis krijgen. Kunnen we met elkaar dromen laten uitkomen?
Op internet zijn mooie artikelen en ook filmpjes te vinden met informatie en oefeningen.
Bijvoorbeeld: https://devrijejuf.blog/2020/11/30/de-13-heilige-nachten/

En over jaarfeesten in het algemeen: https://everydaymommyday.com/het-hele-jaar-feesten 
Misschien lezen we in de zomer mooie verhalen over de heilige nachten tussen 2021 en 
2022. Zie dit als een uitnodiging om dromen en bezinning te delen.

https://devrijejuf.blog/2020/11/30/de-13-heilige-nachten/
https://everydaymommyday.com/het-hele-jaar-feesten
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Kerstmoppen :)
Wat eet de sneeuwman op zijn brood?

Sneeuwvlokken.

Mamma, mag ik een hond voor kerst?

Nee, je krijgt gewoon een kalkoen net zoals iedereen met kerst.

Wie heeft er met de kerst nooit honger?

De kalkoen, want die is altijd gevuld.

Waar gaat een sneeuwman dansen?

Op een sneeuwbal

Waarom zegt een kerstman altijd HO HO HO tegen zijn rendieren?

Anders stoppen ze niet
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Paddestoelen
Zoiets moois op Bronlaak als de paddenstoelen die we in de herfst hebben gezien.
Opeens staan ze op een plek waar eerst nog niets was. Een magische wereld, die onze fantasie prik-
kelt. Bij Willem Wever kun je er meer over lezen:

https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/dieren-en-planten/waarom-heet-een-paddens-
toel-een-paddenstoel

Willem van Brakel vertelt ons meer over …  de Parasolzwam.
De parasol zwam is een bekende paddenstoel.
Hij is een paddenstoel die graag alleen staat.
Soms op de hei en soms in het bos, 
vaak aan de rand van een sloot.
De hoed lijkt op een parasol
Als er niet veel voeding in de grond zit 
is de paddenstoel kleiner. 
Als er veel voeding in de grond zit
dan is hij groter. 
In de slootranden is veel voeding aanwezig,
omdat daar veel bladeren liggen te rotten,
en daar maakt hij graag gebruik van.
De parasolzwam is vooral goed in 
mooi staan te wezen.

Ik droom dat er een kabouter in een zwembroek
onder de parasolhoed gaat zitten.
Maar het is herfst
(paddenstoelen vind je meestal in de herfst)
dus die kabouter zal toch een jas aan hebben?

https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/dieren-en-planten/waarom-heet-een-paddenstoel-een-paddenstoel
https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/dieren-en-planten/waarom-heet-een-paddenstoel-een-paddenstoel
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Supertoetje
Rik zou het liefs Trifle met amandelkoekjes, bessencrème en honeycomb maken.
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1194737/
trifle-met-amandelkoekjes-bessencreme-en-honeycomb

Dit is een koninklijk dessert, maar er zijn vast ook minder zoete kleurige toetjes 
met laagjes te maken. In een mooi glas ziet het er wel luxe en feestelijk uit.
Of deze…..

Recept Laagjes toetje met chocokoekjes, 
sinaasappel en stracciatellayoghurt
 
Bereiden

1. Snijd de schil van de sinaasappels rondom af en snijd de partjes tussen de vliesjes uit. 

2. Houd de sinaasappelpartjes apart en vang het sap op in een kom. 

3. Giet de slagroom bij het opgevangen sap en klop met een elektrische mixer tot een stevige 
room. 

4. Verdeel de helft van de koekkruimels over 4 brede glazen. 

5. Schep een laagje sinaasappelroom erop en 

6. Verdeel een paar partjes sinaasappel erover. 

7. Vervolg met een laagje stracciatellayoghurt en herhaal deze stappen. 

8. Eindig met de stracciatellayoghurt en bestrooi licht met cacaopoeder.

Of andere lekkere laagjes?

Bijvoorbeeld Bastognekoek-

kruimels, kersen, kwark?

Of cake, appel, noten, 

honing en vanillevla ?

Of... gebruik je fantasie 

en stuur jouw favoriet 

naar de redactie! 

https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1194737/trifle-met-amandelkoekjes-bessencreme-en-honeycomb
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1194737/trifle-met-amandelkoekjes-bessencreme-en-honeycomb
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Waar droom je van?

Lindi: “Wat zou ik graag weer met het koor gaan optreden voor een volle zaal!”

Jeroen zou zo graag weer naar voorstelling en vieringen in het Pinksterhuis gaan.
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Pierre en Marie-José hebben in oktober een droom van een trouwdag gevierd.
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Eindelijk kon ik weer lekker op vakantie.

Zeilvakantie is het mooiste dat er is.

Samen met Niels ben ik op zeilvakantie geweest.

We scheepten in op de boot bij schipper Lex en zijn vrouw Irma.

Na de afvaart in Enkhuizen gingen we, via Stavoren, naar de Waddenzee.

We zeilden naar eilanden Terschelling en Vlieland.

Aan land was er tijd voor bezoek aan een museum, potje voetbal en een frietje.

Er stond iets spannends te gebeuren; dat was het droogvallen van de zee, 

echt iets heel bijzonders! Wij stonden, met schip en al, midden op het droog gelegen wad.

Met een ladder klommen wij het hoge schip  af

en daar stonden wij dan, met z’n allen in het natte zand.

En je kon heel ver weg kijken en je zag er van alles in het zand:

zoals kleine kwallen en krabbetjes en schelpen soorten.

We zeilden weer terug naar de afsluitdijk, terug op het IJsselmeer.

Via Makkum en eilandje Nije Kruspolle, dat is de Friese naam voor Nieuwe Kruispolle.

We zwommen in koud water en hebben lekker gegeten.

We maakten een knetterend en gezellig kampvuur.

Jeroen Aarts

Zeillied

Wie raak’ er nooit zo gouw in paniek.

Een zeiler die goed in zijn vessie zit.

Wie raak’ er nooit op het water ziek.

Een zeiler die goed in zijn vessie zit.

Door weer en wind kun je ze vinden.

Ja al je beste vrienden.

Wij gaan zeilen, wij gaan zeilen.

voor het hele lied  https://youtu.be/NnvCr04K_Fw

https://youtu.be/NnvCr04K_Fw
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Zeilvakantie 
op Zeilschip 
Vertrouwen
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1000 kraanvogeltjes

Het vouwen van 1000 origami-
kraanvogels brengt volgens een 
oude Japanse legende geluk.                       
Het gebruik heeft zich verspreid 
over de hele wereld, en geeft vorm 
aan geloof, hoop en vrede.
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De 1000 zorgvuldig gevouwen 
kraanvogeltjes werden gemaakt 
door Veerle en haar zus Rozemariken 
met inzet en aanvulling van 
elkaars kwaliteiten. De vogeltjes 
zijn ons geschonken en dankbaar 
ontvangen. En dit met de 
boodschap; 1000 kraanvogeltjes 
voor 1000 jaren geluk voor Bronlaak.                                      
Wat een prachtig geschenk voor ons. 

Hieronder wat Rozemariken graag met 
ons wilde delen;
Soms geloof ik dat niet ik het ben, maar 
mijn zus Veerle!
Dat het haar wens is, naar het einde 
van de wereld te lopen (Finistère:), haar 
wens een marathon te rennen, òf haar 
wens 1000 kraanvogels te vouwen...
Ik heb hiervoor namelijk helemaal 
niet het geduld, niet de moed, of het 
uithoudingsvermogen. Af en toe een 
kraanvogel vouwen voor een kind, 
of ter versiering van een cadeautje; 
vooruit dat lukte wel.

Ineens en onverwacht sloot Bronlaak 
en ook mijn werk lag wekenlang stil... 
mijn zus (en ik) verbleven weer bij onze 
ouders thuis en toen ook nog jarig.
In ruim twee weken lukte het mij 
om stipt op Veerle’s verjaardag 1000 
kraanvogels in kleurige slingers op 
haar (slaap)kamer te hangen; ik vooral 
vouwen en Veerle de vogels op kleur 
sorteren én steeds weer tellen. Zoals 
het bij deze traditie hoort, mochten 
we voor elkaar en de wereld een wens 
uitspreken!
Een jaar lang ritselden en vlogen de 
kraanvogels ‘s nachts door Veerle’s 
slaap(kamer). 

Maar aangezien mijn zus liever geeft 
dan ontvangt, zijn de 1000 kraanvogels 
nu op Bronlaak.

Daar kan hopelijk de hele gemeenschap 
ervan genieten en het aan allen 
lichtheid brengen!

Rozemariken Scheffers, oudere zus van 
Veerle, die al 15 jaar trouw is aan het 
Veerhuis.



20

Kersttijd is ook de tijd van de 12 heilige 
nachten en van het hele oude droomlied 
van Olav Asteson. Een boerenknecht, 
Olav Asteson, zingt, voor de deur van de 
kerk in zijn kleine Noorse dorp, zijn lange 
indrukwekkende droom aan de kerkgangers 
die daar aanwezig zijn. Hij legde zich 
namelijk in de kerstnacht neer en werd pas 
wakker met Driekoningen. In zijn droom 
reisde hij door de sterrenwereld waar hij 
van alles mee maakte.  Het lied stamt uit 
de dertiende eeuw en de inhoud van het 
lied zelfs uit ongeveer 400 na Christus. Op 
Bronlaak is het enkele keren opgevoerd 
met bewoners en medewerkers. De laatste 
twee keer (2016, 2018, de laatste dag voor 
kerstmis)  hebben Job en Sofie de uitdaging 
aan genomen om er mee aan de slag te 
gaan. Zij vertellen…..

“We begonnen in de herfst. De dagen 
werden kouder, natter en korter. We 
kwamen elke week met bewoners samen 
in de Pinksterzaal. We begonnen met een 
kop koffie en we praatten elke bijeenkomst 
over dromen. Wat is dromen eigenlijk? 

Wat hadden we zelf gedroomd? Over leuke 
en mooie dingen, of over spannende en 
gruwelijke dingen? Daarna gingen we 
aan de slag met het droomlied van Olav 
Asteson. Een aantal bewoners ging aan het 
werk met de muziek. Het was een klusje 
om het droomlied uit te kunnen voeren en 
heel uitdagend omdat het lied zoveel delen 
bevat en het niet de meest voor de hand 
liggende muziek betreft. Er bestonden geen 
kant en klare uitgewerkte partijen voor onze 
groep; we hadden slechts één enkele oude 
melodie. Het was spannend hoe we dat 
gingen doen: muzikale omlijsting, ritmisch, 
harmonisch….. We gingen er toch mee aan 
de slag. En het mooie was, dat wanneer we 
ons er werkelijk mee verbonden, er vanzelf 
iets ontstond, het leek dan als vanzelf te 
gaan. 

Onderweg, op de grote reis van Olav 
gebeurde er zoveel! De wolkenhoogten, de 
doornstruiken, moerassen, de Gjallarbrug, 
de wateren, de weegschaal van Michaël, 
het paradijs, Broksvalin… En je kunt 
je voorstellen dat het muzikaal in de 

De droom van Olaf Asteson
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onderwereld er anders aan toe gaat dan in 
het paradijs...! Dat verschil zag je ook bij 
het schilderen, wat we ook samen deden 
met de andere helft van de groep. Zij zaten 
in de zaal aan een grote tafel met papier, 
verf en kwasten. Zij schilderden beelden 
bij het verhaal van Olav. Zo inspireerden 
muziek en beeldkunst elkaar. En tijdens 
de uitvoering werden de klanken versterkt 
door de beelden en andersom.

Het was zover! In de donkere zaal kwamen 
in stilte de mensen zachtjes binnen. Er 
klonk muziek en de zangers begonnen 
aan het eerste lied. Aan het einde hiervan 
kwam de priester aankondigen: Dames 
en heren, aandachtig luistert elk. Hier is 
Olav Asteson, die nu zijn dromen vertelt.  
Olav ging het podium op, daar was alleen 
maar een bed. En zo begon de reis. Achter 
op het podium waren de schilderijen 
zichtbaar en vertoonden het droomlied  op 
een groot doek, de muziek ging door… en 
je hoorde de zang van het droomlied. En 
op het podium lag Olav in de hoofdrol, 
die sliep en sliep en sliep… 12 nachten 

lang… En iedereen in de zaal werd zo een 
beetje mee genomen in zijn droomreis. Zo 
sloten we, medewerkers en bewoners van 
Bronlaak, onze laatste werkdag af. 
Met kerst kunnen we gaan slapen, we 
kunnen allemaal de 12 heilige nachten 
ingaan, zoals ooit Olav ook deed. En wat 
zullen we allemaal beleven? Het jaar heeft 
volgens maantelling  maar 354 dagen, dus 
wij maken het jaar 12 dagen te lang. En in 
die tijd staan we heel dicht  bij de sterren. 
Een cadeautje eigenlijk….”

Welterusten en goede reis,
Job en Sofie

Antroposofie en Boek: De 12 heilige nachten - Het droomlied van Olav Asteson

Aan de slag met de Heilige Nachten - Antroposofie Inspireert

http://antroposofieenboek.blogspot.com/2013/11/de-12-heilige-nachten-het-droomlied-van.html
http://www.antroposofieinspireert.nl/artikelen/aan-de-slag-met-de-heilige-nachten/
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Frank Duijser

Frank Duijser is onverwacht overleden op 
27 september 2021. De ouderen op Bronlaak 
kennen hem nog goed. Hij is vanuit de 
Zonnehuizen naar Bronlaak gekomen. 
Hij heeft op de Bron, de Sprong en op het 
laatst boven de Markant gewoond.  Wel 
43 jaar! In 2014 verhuisde hij, vanwege de 
liefde, naar Orion in Rotterdam. 

Hij heeft ook 38 jaar bij tuinderij de Kiem 
gewerkt. Hij kon alles en heeft ook veel 
plantjes opgekweekt met Erwin, Frans en 
Saskia. Hij was dikke maatjes met Roland 
en Jacqueline. Hij kon heel zorgzaam zijn 
voor anderen. Hij heeft ook met plezier bij 
Hovenier Geert Verdijk in het dorp gewerkt. 

Frank kende veel mensen, en stuurde hen 
soms lange brieven. Hij was vaak vrolijk 
maar kon ook vreselijk boos zijn op iemand. 
Het was niet altijd makkelijk om hem goed 
te begrijpen. Maar als hij vrienden met je 
was, bleef hij trouw aan jou. Als je hem 
tenminste accepteerde zoals hij was. 

Frank was doof, maar daar had hij geen 
boodschap aan! Hij wilde zelfstandig zijn 
en zelf beslissen over zijn leven. Frank deed 
vaak mee met het driekoningen spel, of met 
het kerstspel. Afgelopen jaar speelde hij in 
Rotterdam weer de oude herder Crispijn. 
Een rol op zijn lijf geschreven! Hij ging 
graag op vakantie naar Griekenland en 
Portugal: voor de zon en de stewardessen. 
Oja, en Ajax was een andere grote liefde 
van hem!

In de laatste jaren heeft hij veel dierbaren 
verloren: zijn beide moeders Elly en 
Joke, zijn grote maat Roland Nicolas. 
Zijn gezondheid werd 
minder goed. Onverwacht 
is hij gestorven. Wij zullen 
zijn enthousiasme en 
temperament missen.  
Frank is 67 jaar geworden.

In Memoriam 

Tiny Hendriks

* 25-10-1947 ~ † 02-08-2021

Tiny is 13 jaar geleden gaan wonen in voormalig 
buitenhuis ‘de Bron’. Waarna ze verhuisde naar 
Uden. Tiny kwam de afgelopen jaren nog graag een 
aantal dagdelen helpen in de Foyer. Helaas moesten 
we afscheid van haar nemen. We zullen haar 
gezelligheid, dankbaarheid, humor en belangstelling 
naar anderen erg missen.
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Ine Paymans-Simjouw

* 10-08-1950 ~ † 01-02-2021

We herinneren ons Ine als een veelzijdige vrouw met 
een bezielende verbondenheid met de antroposofie en 
Bronlaak. Vele jaren vervulde zij samen met Jan het 
huisouderschap op ‘Baldur’. Door het jaar heen zagen 

we haar met passie musiceren met en voor bewoners tijdens vieringen of andere culturele 
activiteiten. We kennen ook haar enorme inzet voor de ouder wordende mens. Zorgvuldig 
hield zij haar Zondagsdiensten. Zij was jarenlang handelinghoudende. Hiermee is nog maar 
een fractie benoemd. Wij zijn dankbaar voor wat zij ons schonk. 

Piet van Hout

* 05-11-1935 ~ † 17-11-2021

Met z’n hond Kevin, fietste Piet, voordat het echt donker werd, nog eenmaal het Bronlaak 
terrein rond, om te zien of alles veilig en geborgen te rusten kon gaan. Dan pas had deze 
trouwe beheerder van destijds pas de rust om terug te keren naar zijn lieve Jo, die op hem 
wachtte in hun knusse Heidehuisje (nu Obilot), aan de rand van het terrein. Het moet op deze 
rondgangen zijn geweest, dat deze bezielde technicus, bouwer, ontwerper én kunstenaar 
zijn sublieme ingevingen kreeg, over ‘zijn’ Pinksterhuis, 
Klokkenstoel, Gedenkplaats, Zonnewijzer en... ach... 
echt teveel om in dit gedenkwoord te noemen. Piet van 
Hout, een man die Bronlaak lief had met hart en ziel. Zijn 
geest zal voor eeuwig met deze mooie  gemeenschap 
verbonden zijn.

Wouter van der Lek

* 26-03-1940 ~ † 20-04-2021

Wouter was jarenlang huisouder van ‘Peronniek’. Daarbij was hij 
voor velen een leraar, leermeester. Wouter was een mens met 
veel kennis hetgeen hij graag deelde. Hij kon vol passie vertellen. 
Vele verhalen heeft hij verteld tijdens zondagsdiensten. Jarenlang 
was hij Handelinghoudende. Zo verzorgde hij in het verleden 
ook het cultureel programma op zondagmiddag en liet ons genieten van de prachtige 
zorgvuldig uitgekozen optredens en concerten. Zelf musiceerde hij trouw tijdens euritmie-
uitvoeringen en tijdens euritmie voor ouderen en tijdens muziek voor ouderen. We zullen zijn 
aanwezigheid missen. Maar laten we dat wat hij ons wilde leren meenemen in ons hart.
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Keuken toen en nu
Bronlaak is weer jarig geweest in oktober, onze bijzondere woonwerkgemeenschap is 73 jaar 
geworden. Daarom plaatst de redactie twee foto’s van de keuken uit 1978 en 2021, ongeveer 43 
jaar later.  De oude keuken was te vinden in het Grote Huis, nu niet meer voor te stellen toch? 
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Hoor mij en zie mij…
Hoor mij en laten we elkaar dingen rustig 
uitleggen. 
Ik ‘plof’ niet voor mijn plezier; ik plof 
doordat ik niet gehoord ben of  omdat 
dingen te anders gaan dan is afgesproken. 
Ik kan me best aan afspraken houden, 
als ze op tijd en rustig uitgelegd zijn en 
medewerkers moeten niet steeds zeuren 
of mij wegjagen. 
Hoor en zie mij en laten we elkaar dingen 
rustig uitleggen.
Ik wil niet dat iedereen mijn hele 
geschiedenis kent. Dat is nergens voor 
nodig. 
We kunnen gewoon tegen elkaar doen.
Hoor en zie mij en laten we elkaar dingen 
rustig uitleggen.
Ik ben zelf ook niet altijd een lieverdje en ik 
doe soms onhandige dingen. 
Ik ben vooral een mens en kan me heel erg 
afgewezen voelen. 
Soms hebben mensen niet in de gaten wat 
ze aanrichten. 
Hoor en zie mij en laten we elkaar dingen 
rustig uitleggen.

Dit is geschreven naar aanleiding van 
gesprekken met een bewoner. Het 
wordt herkend en onderschreven door 
de bewonersredactie. Hebben we een 
gedragscode nodig, of gaan we ‘gewoon’, 
‘fatsoenlijk’, met elkaar om?

Gouden regel: wat gij niet wilt dat u 
geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Platina regel: behandel een ander 
zoals de ander behandeld wil worden 
(Tony Alessandra).

Ook de bewonersraad is met het thema 
‘omgangsregels’ bezig geweest en zij 
verspreiden ‘Acht adviezen van een 
bewoner’.
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De Grondsteen, een fundament voor het Boshuis
Oktober 2021, het is zover. De start van de bouw van een nieuw Boshuis op Bronlaak is een 
feit. 
We laten los wat achter ons ligt, we dromen vooruit op wat gaat komen. Er realiseert 
zich een nieuw gebouw, wat mensen zal huisvesten om te wonen, te logeren en met als 
centrum een Bakhuys als werkgebied. Zichtbaar wordt er op dit moment gewerkt aan het 
materiele fundament van het nieuwe gebouw. Achter de schermen werken we in een klein 
verbond van enthousiaste mensen aan het geestelijke, spiritueel fundament voor deze 
nieuwe plek. Dit doen we door te werken aan een grondsteen en een grondsteenspreuk.

Het is een eeuwenoud gebruik. Daar waar 
mensen nieuwe gebouwen tot stand laten 
komen, probeert men het gebouw iets in 
een diepere betekenislaag mee te geven. 
Denk aan de crypte onder kathedralen, 
het gouden muntje onder de centrale balk 
van een boerderij of het ritueel rondom de 
legging van de eerste steen. 

Rudolf Steiner liet een speciale grondsteen 
maken voor het Goetheaneum, het eerste 
gebouw dat hij zelf ontwierp. Sindsdien 
is dit binnen de antroposofische stroming 
een gebruikelijk ritueel.  De grondsteen 
en grondsteenspreuk zijn bedoeld om 
verbinding te maken met hetgeen we 
ver-wezen-lijkt willen zien worden in het 
gebouw.  Om verbinding te maken tussen 
het materiele en het geestelijke. Het is een 
symbool dat onze dromen, wensen en 
verwachtingen verbeeldt, voor allen die hier 
gaan wonen, werken en zijn.
De grondsteen kent een bijzondere vorm. 
De Pentagon Dodecaëder. Een van de vijf 

platonische 
lichamen. 
Een vorm vol 
betekenissen. 
Er zijn in de 
afgelopen eeuwen 
vele hypothesen 
geopperd over het 
gebruik van dit 

voorwerp, maar het blijft een mysterie.  Het 
is een figuur met twaalf vijfhoekige vlakken 
van gelijke afmetingen. Samen vormen ze 
een bol.  
De verhoudingen van de Pentagon 
Dodecaëder geven een gevoel dat deze 
vorm klopt. Het wordt wel eens omschreven 
als ‘de menselijke maat’. Er wordt gekozen 
voor koper als materiaal voor de Pentagon 
Dodecaeder, onder andere omdat dit een 
sterk geleidend materiaal is. 

Op dit moment richt onze aandacht zich op 
het proces van het tot stand komen van de 
grondsteenspreuk. We zoeken naar de juiste 
inhoud, de juiste woorden, welke intenties 
en essenties willen we beschrijven? Op 
creatieve manieren wisselen we hierover uit 
en proberen we informatie op te halen bij 
bewoners, familie, medewerkers.  
We zullen al het opgehaalde materiaal aan 
één iemand toevertrouwen met de vraag de 
spreuk te schrijven. We weten zeker dat het 
een treffend geheel gaat worden.
Als onze spreuk uiteindelijk op perkament 
geschreven is, zal deze worden geplaatst 
in de grondsteen, de koperen dodecaëder. 
Dit zal als geheel een bijzonder plek 
krijgen, buiten het Boshuis, op een sterk 
energetische, centrale plek, in de omhulling 
van het gebouw. Deze plek zal gemarkeerd 
worden, zodat het een zichtbare, herkenbare 
plek blijft. Bijvoorbeeld door een kunstwerk 



27

of een boom. Zo wordt het een plek 
waar we samen kunnen komen. Een 
herkenningspunt voor de gedeelde idealen 
en de verwezenlijking daarvan.
We willen deze grondsteenlegging t.z.t. 
vieren, om er samen een bijzonder moment 
van maken. 
Een grondsteenspreuk geldt voor een 
gebouw, maar ook voor de gemeenschap 
om het gebouw heen. Door de 
grondsteenlegging samen te doen, zal 
iedereen een stukje van datgene waar de 
grondsteen voor staat met zich meedragen 
en zal de plek altijd symbool staan voor het 
fundament van het Boshuis. 
Bebbie van de Laar

Ken je grondsteenspreuk van Bronlaak?
https://deseizoenen.org/bronlaak/bronlaak/
grondsteenspreuk/

Een voorbeeld hoe het bij Meander, vrije 
basis school in Nijmegen is gegaan
https://www.vrijeschoolmeander.nl/
wp-content/uploads/2019/06/Opening-
Meander-2019.pdf

En wat zijn de platonische vormen? 
https://wikikids.nl/Platonische_vormen

https://deseizoenen.org/bronlaak/bronlaak/grondsteenspreuk/
https://deseizoenen.org/bronlaak/bronlaak/grondsteenspreuk/
https://www.vrijeschoolmeander.nl/wp-content/uploads/2019/06/Opening-Meander-2019.pdf
https://www.vrijeschoolmeander.nl/wp-content/uploads/2019/06/Opening-Meander-2019.pdf
https://www.vrijeschoolmeander.nl/wp-content/uploads/2019/06/Opening-Meander-2019.pdf
https://wikikids.nl/Platonische_vormen
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Hoe gezond zijn onze bewoners? 
We staan in Nederland stil bij 100 jaar antroposofische geneeskunde. De 

menskundige visie op ziekte en gezondheid staat hierin centraal. Hoe zit 

het op Bronlaak? Hoe zijn we door de Corona gekomen? Verassend goed!  

Onderstaande is een samenvatting van een interview met Frank Van 

Almenkerk.

In het voorjaar 
van 2020 werd 
ook Bronlaak 
geconfronteerd 
met het fenomeen 
Corona. Voor 
sommigen een 
gevaarlijke ziekte, 
en waar vooral veel 
onduidelijkheid over 
was. De ligging van 
Bronlaak in het hart 
van de epidemie 
(Brabant en Limburg 
werden dramatisch 
getroffen), maakte het extra spannend.  Toch 
dacht men hier dat onze bewoners er niet 
zo veel last van zouden krijgen.  Er werden 
natuurlijk wel allerlei maatregelen getroffen; 
zowel (preventief) medische, als psycho-
sociale aandacht (bv omgaan met angst), 
voorlichting, en zoveel als samen mogelijk 
genieten van onze helende omgeving. Alles 
om de weerbaarheid te verhogen. 

Er was op Bronlaak al jaren een wens 
om de gezondheid van onze bewoners 
wetenschappelijk te onderzoeken. Nu kwam 
Corona, dat was in deze ook een kans. 

Inmiddels is er onderzoek uitgevoerd  naar 
het verloop van dit virus op Bronlaak en 
Elivagar. Frank van Almenkerk heeft in 

samenwerking met 
Erik Baars, Lector 
Antroposofische 
gezondheidszorg 
Hogeschool 
Leiden en senior 
onderzoeker aan het 
Louis Bolk instituut, 
dit onderzoek 
uitgevoerd. 
Voorwaarde voor 
Frank was dat in 
het onderzoek het 
antroposofisch 
mensbeeld 

gehanteerd zou worden en het 
enthousiasme zowel als het kritisch kijken 
een plek zouden krijgen in het onderzoek.  

Stap 1: Klopt de hypothese? De verwachting 
was dat onze bewoners gezond waren en 
goed met dit virus konden omgaan.

Stap 2:  Bestuderen van de theoretische 
wereld literatuur en de situatie op onze 
locaties hiermee vergelijken. Welke factoren 
kunnen gezondheid bevorderen maar ook 
belemmeren? Dat werd de bril waarmee de 
onderzoekers gingen kijken: wat is hier op 
de locaties van toepassing? Er was meteen 
al een kwalitatieve conclusie te trekken. Het 
bleek dat vooral medewerkers aangaven 
dat verbondenheid tussen de mensen op 
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Bronlaak een belangrijke factor is.  Je bent 
hier iemand. En je doet er toe, door wie je 
bent, en wat je meebrengt. En elk individu 
is weer onderdeel van een groter geheel, 
een gemeenschap. Dat komt tot uiting in 
wat wij sociaaltherapie noemen.  Ook het 
vinden van steun aan elkaar en het gevoel 
hebben dat je samen de corona het hoofd 
kan bieden is een belangrijke factor.  In de 
literatuur vind je dit ook allemaal uitgewerkt.

Stap 3: Kwantitatief zijn alle ziektebeelden 
van onze bewoners vergeleken met de 
landelijke cijfers. Onze cijfers laten zien dat 
we hier betere resultaten hebben! Geen 
overledenen, geen ziekenhuis opnames, 
niemand ging aan de beademing. Ook het 
verloop van de ziekte verliep in alle gevallen 
veel milder dan de landelijke gemiddelden. 

Er is hiermee overtuigend bewijs voor 
de grootste voorlopige conclusie: onze 
bewoners blijken een goede weerstand te 
hebben tegen Corona.  De onderzoekers 
hebben hier echt wat in handen en dit maakt 
het enthousiasme alleen maar groter! En, 
dat is nu de inzet, het zorgkantoor VGZ  is 
ook serieus geïnteresseerd geraakt. Wat 
kunnen zij van ons leren voor hun beleid? 
Wat doen wij dan anders? Er worden 
gesprekken gevoerd en de onderzoekers 
gaan het zorgkantoor uitnodigen om hier 
op de locaties te komen kijken en meedoen. 
Dan pas krijg je werkelijk gevoel voor hoe 
de antroposofische zorg  er uit ziet. Op basis 
van een visie op de gehele mens: lichaam, 
ziel en  geest.

En als we het met zijn allen gaan doen, gaat 
ook de geestelijke wereld ons meehelpen, 
dat is de stellige overtuiging van Frank.

 

https://www.louisbolk.nl/over-ons/over-ons

https://www.hsleiden.nl/antroposofische-
gezondheidszorg

https://www.antroposana.nl/SiteFiles/1/files/
Antroposana%20-%20Special%20100%20
jaar%20AG-web.pdf

https://www.louisbolk.nl/over-ons/over-ons
https://www.hsleiden.nl/antroposofische-gezondheidszorg
https://www.hsleiden.nl/antroposofische-gezondheidszorg
https://www.antroposana.nl/SiteFiles/1/files/Antroposana%20-%20Special%20100%20jaar%20AG-web.pdf
https://www.antroposana.nl/SiteFiles/1/files/Antroposana%20-%20Special%20100%20jaar%20AG-web.pdf
https://www.antroposana.nl/SiteFiles/1/files/Antroposana%20-%20Special%20100%20jaar%20AG-web.pdf
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Als bewoner van de Groote Slink, en als beheerder, 
kwam ik in 1980 in contact met verschillende 
werkgebieden op Bronlaak: onder andere de tuinderij,  
de boerderij, de bosgroep en de Sylvester.  

Voor wie het nog niet weten: Het landgoed de Groote 
Slink is destijds gemaakt dankzij Adam Roelvink, bankier 
en landontginner. Later is het landgoed deels aan 
Bronlaak geschonken en het grootste deel van het areaal 
is verworven door Brabants Landschap. Het vormt één 
natuurlijk geheel, met als middelpunt het landhuis van 
Adam Roelvink, die het landschap eromheen, in Engelse 
landschapsstijl, heeft laten ontwerpen. 

Terug naar onze samenwerking.  Ik had goed contact met 
de mensen van de boerderij. Een langere periode heb ik 
heel fijn samengewerkt met Willem de Ridder.
Het was voor mij dan ook onbegrijpelijk en onwerkelijk 
dat Willem bij een fataal verkeersongeval om het 
leven kwam.  Bij Willem was het altijd gezellig en goed 
samenwerken. Nu zijn de contacten met de boer ook 
uitermate goed: er worden akkers ingezaaid en de koeien 
lopen nog altijd in de weide van Brabants Landschap.

Beter een goede buur dan een verre vriend! 
Bronlaak als buurman
Theo de Mol heeft na 40 dienstjaren afscheid genomen als beheerder bij het Brabants 
Landschap, en dus ook van Bronlaak, met wie hij altijd heeft samengewerkt. Hij schetst 
hieronder de samenwerking en beschrijft wat hij Bronlaak toewenst.
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Ook met de bosgroep had ik een mooie samenwerking. De bewoners doen altijd allerlei 
klusjes op het landgoed, voor zover het niet te ver van het Bronlaak terrein gelegen is. 
Zo wordt er periodiek rondom het Slinkven de begroeiing kort gehouden, evenals bij het 
heideterreintje bij de Justitieplaats, wordt de gedichtenroute onderhouden, paden schoon 
gemaakt en nog veel meer! Verder heb ik de indruk dat veel mensen die werkzaam zijn op 
Bronlaak erg betrokken zijn bij de omgeving waar ze in leven en wonen. Een geweldige 
mooie achtertuin van de buren om te wandelen en te recreëren.

Ik kan, na 40 jaar, met veel plezier en genoegen terugzien op een hele mooie tijd. Voor 
de komende periode hoop ik dat op een zelfde manier kan worden samengewerkt. Uit de 
mogelijkheid om de boerderij te kunnen verplaatsen naar de boerderij van Gerrit Koole,
( “de Plekenpol”) zou hier iets heel moois kunnen ontstaan. Ik denk aan een gezamenlijk 
infopunt, een boerderij winkel en misschien een constructie met Heerenboeren. Verder hoop 
ik dat de stijlkenmerken van het landgoed, ontworpen door de landschapsarchitect Leonard 
Springer,  behouden blijven; de samenhang met het Grote huis, de twee hoofdlanen, de 
Long Walk en de Düsseldorfer allee, de Slinkvijver met de mooie doorkijken en vergezichten. 
Een bijzonder gebied waarin ik heb mogen werken.

Alle mensen die mij kennen en met wie ik zo plezierig heb samengewerkt, wil ik bedanken 
voor deze mooie periode.

Groet, Theo de Mol

https://www.brabantslandschap.nl/
https://natuurlijksintanthonis.nl/natuur/route-de-groote-slink/
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Colofon

Aan deze editie hebben meegewerkt

Bebbie van de Laar

Bewonersraad Bronlaak

Frank Roefs

Frank van Almenkerk

Helga van de Werff

Jeroen Aarts

Jeroen Tersteeg

Job de Nooijer

Rozemariken Scheffers

Sofie Weijkamp

Theo de Mol

Fotografie voorkant

Martijn Kuijten

De redactie

Astrid Ockers

David Steenhorst

Erica Krantz (afwezig) 

Jeffrey Peters

Lindi Maas

Natasha van Dijk

Rik van de Logt

Robert Barten

Tanca Boot

Willem van Brakel

Yolande Eeren-Zanders

Vormgeving

Edwin Smet
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