
De Bronlaaker
Wintereditie

thema LiefDe



Je hebt de wintereditie 2022 van De Bronlaaker in handen. 
een heerlijk themanummer voor onder de kerstboom: over Liefde. 

Blijf kopij (tekst en foto’s) insturen naar
Bronlaak.redactie@deseizoenen.org

Dit tijdschrift kunnen we alleen samen maken.

Geniet van de warme gezellige momenten in december, 
en ontvang het licht dat groeien mag in deze grote kersttijd.

foto voorpagina: het Hallelujah in de euritmie tijdens de gedenkstonde

Hier is-ie dan!
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Liefde, wat is dat nu precies? Dit was het eerste wat in me op kwam bij 
het thema van deze Bronlaaker. 

Bij liefde denk je al snel aan verliefd zijn of houden van. Maar liefde is 
zoveel meer dan dat. Voor mij is liefde een gevoel dat door je ziel, geest 
en lichaam reist. Denk hierbij liefde voor vrienden, familieleden, (huis)
dieren, sporten, muziek en de natuur. 

Als ik op Bronlaak ben voel ik heel veel liefde. Liefde voor elkaar, voor 
onze woon-werkgemeenschap, onze dieren, de natuur en cultuur. 

In de werkgebieden zie ik onze bewoners vol liefde, warmte en overga-
ve prachtige handgemaakte producten maken. Een proces waar veel 
toewijding, liefde en compassie mee gemoeid gaat. En daarna is er de 
trots van onze bewoners als deze prachtige producten in de Winkel van 
Bronlaak te koop zijn. En natuurlijk niet te vergeten de grote glimlach 
van de bewoners als zij komen vertellen dat ‘hun’ product verkocht is in 
de winkel. Dan kan ik niet anders dan concluderen dat er een liefdevol 
en trots gevoel door mij heengaat, wanneer een bewoner dit vertelt. 

Als ik met medewerkers in gesprek ben hoor ik hen met zoveel liefde 
praten over Bronlaak, onze bewoners, deze prachtige locatie en het 
leren van een ambacht. Een andere dag ben ik bij een jaarfeest waarin 
stil wordt gestaan bij de liefde voor jezelf, het verzamelen van moed. Of 
juist stilstaan bij de ander, de ander liefdevol herdenken of erkennen. 
‘s Ochtends sta ik bij de dagopening in de Pinksterzaal waarin iedereen 
elkaar vol overgave en liefde een prettige dag toewenst. Maar ook op 
Helianthus tijdens een vergadering wordt er vol liefde, passie en trots 
gesproken over onze antroposofische visie en vooral: Hoe kunnen we 
dit nog meer met elkaar als woon- werkgemeenschap gaan dragen? 

We gaan weer een periode in waarin we meer naar binnen zijn gekeerd, 
meer op onszelf gericht zijn, een tijd van bezinning. Maar ook een tijd 
met heel veel warmte en liefde voor elkaar, maar vooral ook mét elkaar. 

Ik gun Bronlaak, en iedereen die hieraan verbonden is, heel 
veel warmte en liefde toe deze winter.

Met liefdevolle groet, Kimberly Mauriks 

Voorwoord
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In mijn werk krijg ik veel vragen rond communicatie. Meteen een lastig woord 
“communicatie”. Het heeft te maken met het contact maken met elkaar. Wij zijn zo gewend 
om dat met woorden te doen; zo hebben de meesten van ons dat geleerd. Met gesproken 
taal kun je heel mooi met elkaar in verbinding komen, maar woorden kunnen soms ook pijn 
doen.

Op Bronlaak weten we ook dat contact maken met woorden niet altijd lukt. Niet iedereen 
kan praten of onze taal verstaan. Er zijn ook mensen die de taal steeds meer verliezen. Dan 
wordt het lastiger. “Zal ik dan maar niks zeggen?” of “Ken ik misschien een gebaar om iets 
te laten weten?”. We voelen ons soms wat ongemakkelijk. Toch willen we graag met elkaar 
in contact komen. Dat kan een zoektocht zijn waarbij we vooral in ons hoofd bezig zijn om te 
bedenken hoe we dat zouden moeten doen. 

Gelukkig gebeurt het ook dat we los komen van ons hoofd en van hart tot hart met elkaar in 
contact komen. Zonder plan, gewoon kijken wat er gebeurt. Dat kan op heel veel manieren: 
door elkaar vriendelijk aan te kijken, door een aanraking, door iemand te helpen of juist niet, 
door een hand vast te houden, door iets te zingen voor de ander, door naast iemand te gaan 
zitten en de tijd te nemen. Onze bewoners laten ons nog veel meer mooie voorbeelden zien.
Als je elkaar kunt ontmoeten – van hart tot hart – door écht naar de ander te kijken, word je 
een rijker mens. Je laat de ander zien dat iedereen meedoet. Hoe mooi kan dat zijn! Van hart 
tot hart is de taal die iedereen verstaat!

Nellie Kuijpers

Van hart tot hart

Uniek Dating
Voor (bijna) iedereen geldt: Samen is leuker dan alleen. 
Maar wat nou als je een licht verstandelijke beperking 
hebt en het contact leggen of een relatie aangaan niet 
zo vanzelfsprekend is? Uniek Dating is een relatiebureau 
dat je hierbij kan ondersteunen. 
We bieden deze doelgroep de mogelijkheid om op een 
veilige manier een relatie te zoeken en onder begeleiding 
van een datingcoach te daten en/of vriendschappelijk 
contact te leggen.

Kijk op www.uniekdating.nl of Uniek Dating iets voor jou 
is! Leuke verhalen en interviews lezen? Check dan ook 
onze brochure: Uniek Dating.

http://www.uniekdating.nl/
https://uniekdating.nl/site/media/folder
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Het bijzonder Bronlaak Logo van felix
Ik heb een hele poos geleden een heel mooi bord met het Bronlaak logo gegutst.
Omdat dit bord zó mooi is geworden leek het mij leuk om dit bord een speciale plek te 
geven zodat ook anderen van dit bord kunnen genieten.

In overleg met de bewonersraad is er besloten dat het bord in het Cultureel café/Wando 
mocht komen te hangen. Ik ben heel blij dat dit bord nu op een mooie plek hangt!

Groetjes, Felix Janssen
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Mijn broers en ik
Mij werd gevraagd om iets te schrijven over mijn band met mijn broers,  
Stijn en emiel, en iets te vertellen over hoe wij samen opgegroeid zijn en hoe 
onze band nu is.

Joris (de oudste broer), Stijn, Emiel en ik (de 
jongste) zijn opgegroeid in Gemert. Al zo 
lang ik me kan herinneren, wist ik dat Stijn 
en Emiel anders waren dan andere kinde-
ren. Zij werden elke ochtend met het busje 
opgehaald om naar Helmond en later naar 
Eindhoven naar school te gaan, terwijl ik ge-
woon op de fiets in Gemert naar school kon. 
Ook konden Stijn en Emiel geen spelletjes 
doen, die ik graag deed en hoefden we ook 
geen ruzie te maken over wie op de compu-
ter mocht. Er waren wel andere dingen die 
we samen konden doen: stoeien, trampoline 
springen en zwemmen zorgden ervoor dat er 
veel contact was.
Met z’n zessen gingen we op vakantie met 
de caravan naar Frankrijk. Stijn vond de reis 

altijd een spannende onderneming: het liefst 
wilde hij geen enkele keer stoppen, om zo 
snel mogelijk op de plaats van bestemming 
te zijn. Als we dan op de camping aankwa-
men, was hij zelden tevreden met de keuze 
en vond altijd dat we door moesten rijden 
naar de volgende camping. Wanneer een-
maal de caravan geïnstalleerd was, de tent 
opgezet was en de magen gevuld waren wil-
de ik altijd perse bij Stijn in de tent slapen. 
Daar werd er nog flink ‘gekeet’ met grapjes 
over soepkippen voordat er geslapen werd.
Later, toen we ouder waren, kon er af en toe 
ook wel flink ruzie gemaakt worden. Ik, een 
tiener in de puberteit, vond dat Samson en 
Gert wel erg hard door de luidspreker ging 
en schroomde niet om Stijn te vertellen dat 
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hij dat wel een beetje zachter kon zetten. 
Stijn, niet gediend van de opmerkingen van 
zijn jongere zusje, kon dan wel eens flink uit 
zijn slof schieten. Emiel koos vaker voor de 
tactiek van het volledig negeren.
Nadat ik het huis uit ging om te studeren 
veranderde het contact met Stijn en Emiel. Ik 
was niet meer de hele week thuis en kwam 
meer op bezoek. Regelmatig kwam ik een 
weekenddag naar Gemert om een dag met 
Stijn en Emiel door te brengen. We gingen 
dan wandelen of fietsen en daarna lekker sa-
men eten. Ik merkte dat Emiel in de loop van 
de jaren, ook doordat we elkaar minder vaak 
zien, minder gemakkelijk contact met mij 
maakt. Hij vindt het leuk om dingen te onder-
nemen, maar vindt het lastig om een knuffel 
te krijgen of begroet te worden. Daarom 
probeer ik om met hem met name dingen te 
ondernemen die hij erg leuk vindt. Stijn vindt 
het duidelijk wel erg leuk als ik hem zie. Wan-
neer ik hem ophaal en we zitten nog even 
televisie te kijken, komt hij graag op met zijn 

hoofd op mijn schoot liggen om vervolgens 
lekker in zijn haar gekriebeld te worden. Dat 
zijn hele fijne momenten om samen te delen.
De geschiedenis van Stijn en Emiel met 
Bronlaak is al sinds lange tijd. Eerst zijn ze 
dagelijks als dagbesteding met het busje 
naar Elsendorp gereden. Lang konden ze, 
met hulp van allerlei lieve mensen, bij mijn 
ouders in Gemert blijven wonen. Maar we 
wisten natuurlijk allemaal dat dit niet voor 
altijd zou kunnen en na lang overwegen en 
veel twijfelen zijn ze, Emiel iets eerder dan 
Stijn, op Bronlaak komen wonen. Ik vind dat 
ze daar ontzettend mooi wonen en vind het 
een fijn gevoel dat ze zich zo vrij in zo’n groe-
ne omgeving voelen. Daarnaast voel ik een 
hele warme sfeer als ik Stijn en Emiel op kon 
halen, die wordt gemaakt door alle mede-
werkers en bewoners.
Tot ziens op Bronlaak! 
 
Groeten Merel van der Aa
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Kleurplaat Mandala
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Het kerstspel en liefde voor tradities
Het Kerstspel is één van de culturele tradities van Bronlaak. Door corona mochten wij de afge-
lopen twee jaar niet samen komen in de zaal en kon het spel dus niet gespeeld worden. Door 
sommigen werd het kerstspel echt gemist, anderen taanden er minder om of waren er zelfs 
blij om dat het een keer anders was. ik kan me in beide vinden.

Zelf heb ik mij de vraag gesteld of het niet 
kunnen spelen van het traditionele kerst-
spel een probleem is, of misschien juist een 
kans. Natuurlijk vond ik het jammer dat we 
het niet in volledigheid op het toneel kon-
den brengen. Aan de andere kant ben ik 
ook voorstander van vernieuwing. Tradities 
zijn er om in ere te houden, maar, juist door 
kleine veranderingen aan te brengen en 
met de tijd mee te gaan, leren we ze extra 
te waarderen. Vernieuwing kan slechts ont-
staan door het oude los te laten. Is dat niet 
een van de inzichten die de geboorte van 
het kindje Jezus ons ook geeft? Dat je uitein-
delijk moet breken met het oude, om nieuwe 
inzichten te kunnen krijgen? Als we alles bij 
het oude laten, roest het vast waardoor het 
gevoel en de diepgang verworden tot enkel 
gestolde vorm.
 
Afgelopen jaar hebben wij niet het kerstspel 
in zijn geheel gespeeld, maar het spel in 
een aantal korte scènes en beelden buiten 

neer gezet. Wij werden hierdoor gedwongen 
om de “vaste vorm” los te laten en te kijken 
naar de kern van het kerstspel en het kerst-
feest. Het publiek bezette geen vaste plek op 
een stoel, maar beleefde het spel tijdens een 
wandeling. De companij voerde het stuk niet 
volgens de traditionele vorm op maar in los-
se, zelf verkozen, scenes en beelden.
 
Grappig genoeg merkte ik dat deze vorm 
de intimiteit vergrootte. Als spelers stonden 
wij, net als tijdens de ommegangen in de 
zaal, midden in het publiek. En toch was het 
wezenlijk anders. Het contact was spontaner 
en minder vormelijk. De beelden waren sterk 
genoeg om de geboorte van het kindje te 
vieren.
 
Ook dit jaar zullen wij het kerstspel weer 
buiten neer zetten. Om het traditionele kerst-
spel nieuw leven in te blazen en ook nieuwe 
spelers “op te leiden” is méér repetitietijd 
nodig dan we dit jaar hebben. Dit jaar gaan 
wij het kerstspel dus weer beleven in de 
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Waar het hart van vol is…
Het is al weer even geleden dat ik wekelijks aan het 
werk was met Lennard bij Obilot.
Het waren fijne dagen zo samen met nog enkele andere 
Obilotters in het bos. Op een dag was Lennard er niet, 
hij had z’n dag niet… Zo zelfs niet, dat hij thuis was 
gebleven. Ik schrok er van en ben gaan kijken wat hem 
scheelde en trof hem niet vrolijk op z’n kamer aan. We 
hebben daar samen wat gezeten en af en toe gepraat. 
Van lieverlee klaarde het gezicht van Lennard weer wat 
op en ging hij uiteindelijk weer mee naar buiten.

We hebben er niet over gesproken, maar ik wist waar hij mee zat: zijn vader… was onge-
neeslijk ziek. Aan het einde van de ochtend liep ik met hem terug naar huis, blij dat ik er 
even voor hem kon zijn geweest. In de deuropening namen 
we afscheid met een vette glimlach van hem. Ik werd er 
warm van. Terwijl Lennard zich omdraaiden en naar de 
lunchtafel liep viel mijn oog op een bord in de hal van het 
Veerhuis. Las ik dat nou goed? ‘LIEFDE IS HET ENIGE WAT 
ZICH VERMENIGVULDIGT ALS JE HET DEELT’.
Dat klopt dacht ik meteen… Ik heb het deze ochtend net 
ervaren...

Jan de Bruin

vorm van afgelopen jaar. Wie weet wat voor 
nieuwe inzichten ons dit brengt om, voor 
volgend jaar, het kerstspel weer op traditio-
nele wijze op te voeren. Maar misschien is 
voor de toekomst deze afwisseling ook wel 
fijn? Het is niet erg om het af en toe ‘anders’ 
te doen. Het gaat immers uiteindelijk om de 
gezamenlijke viering van het kerstfeest en de 
viering van de geboorte van Christus.
 
David Steenhorst

Voor meer informatie en achtergrond over 
advent en kerstmis: 
https://everydaymommyday.com/kerstmis-
en-de-geboorte-van-het-licht
https://everydaymommyday.com/de-vier-we-
ken-van-advent

https://everydaymommyday.com/kerstmis-en-de-geboorte-van-het-licht
https://everydaymommyday.com/kerstmis-en-de-geboorte-van-het-licht
https://everydaymommyday.com/de-vier-weken-van-advent
https://everydaymommyday.com/de-vier-weken-van-advent
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Bewonersvakantie Regenboog
Van 29 augustus tot en met 2 september hebben wij bewonersvakantie gehad. 
Wij hebben allemaal leuke uitstapjes gedaan.

Op maandag zijn we naar het Thermaalbad geweest in Arcen. Dat vond ik een beetje 
spannend maar wel leuk en lekker warm.
Op dinsdag zijn we naar de dierentuin in Overloon geweest. Ik heb daar apen, leeuwen, tij-
gers en nog veel meer dieren gezien. Daarna zijn we een ijsje gaan eten. Ik had een 
heerlijk ijsje met chocoladebolletjes.
Op woensdag gingen we heerlijk lunchen in Elsendorp en daarna kregen we een 
rondleiding bij de sluis in Sambeek. In de avond zijn we gaan eten bij een Grieks restaurant. 
Dat was erg lekker!
Op donderdag 1 september was ik jarig, 40 jaar! Op deze speciale dag zijn we naar Tover-
land geweest, dat vind ik een heel leuk pretpark! Ik ben daar in het Magiezijn geweest, in de 
wervelwind, we hebben de duikshow gezien waarbij ze van een hele hoge duikplank in het 
water doken. Ook zijn we twee keer naar de bellenblaas show van Barend geweest. Tussen 
de middag hebben we daar een frietje gegeten.
Op vrijdag gingen we naar de studio om daar een lied op te nemen. Dat was heel bijzonder 
in een echte muziekstudio. Daar was ook nog een mini kermis, daar ben ik in een reuzenrad 
geweest en daar heb ik rond gelopen op de kermis. In de avond ging ik naar de 
danceparty in Oelbroeck. Ik ging toen pas om 22.30 uur naar bed. 

De vakantieweek hebben we afgesloten met het vieren van mijn 40ste verjaardag in de 
Regenboog. Samen hebben we genoten van een heerlijk Chinees buffet. 

Het was een hele leuke week!

Groetjes van Dennis Kusuma

Truckersrun
Ik ben op zondag 18 september met de Truckersrun 
mee geweest. Ik mocht in de vrachtwagen zitten met 
Rob. Hij had een roze vrachtwagen. Die zag er netjes 
uit. Het was erg leuk. Ik had een bak koffie gekregen. 
We zijn langs Mill, Cuijk en Boxmeer gereden en 
hadden hard getoeterd. Dit was voor mij de eerste 
keer en volgend jaar wil ik graag weer mee. 

Twan van Looveren
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Liefde is ….
fAMiLie

Samen wandelen door het bos
Gezellig samen zijn

Schoonheid
Leven vanuit je hart

Geven en nemen
Houden van

Het 46 jaar met elkaar uithouden
Samen lief zijn voor elkaar
Samen een bruiloft vieren

Appeltaart
Vlinders in je buik

Geen ruzie maken en niet schelden
elkaar helpen

Samen verkering hebben
Respect hebben voor elkaar

Samen naar de bioscoop gaan
Samen van één bord eten

Lekker koken voor de ander
Dat je elkaar kunt vertrouwen

ALLeS 
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interview: 10 voor Karlijn en Jouke 
er is op Bronlaak nooit zo trouw op zondag tv gekeken als het seizoen dat Karlijn meedeed met Boer 
Zoekt Vrouw. Ook Jouke werd direct in vele harten gesloten. Wat duurde het “lang” voordat een 
interview afgesproken kon worden. De vlinders fladderen nog lang na op de redactie…

1. Hoelang hebben jullie al iets? En wat is iets dan; verliefd, verkering, verloofd, 
getrouwd? Karlijn en Jouke samen: we hebben verkering vanaf eind november 2021, 
dus bijna een jaar.

2. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Hebben we op televisie echt alles gezien?
Samen: door het programma Boer Zoekt Vrouw, de rest hebben jullie op tv gezien. De 
camera’s waren er lange dagen bij, van 4:30 tot 23.30 liepen camera’s mee.

3. Hoe was de eerste date? Zijn jullie wel eens samen op vakantie geweest en hoe was 
dat? Samen: als onze (eerste) dates hebben jullie op tv gezien. En later zijn we samen 
zonder camera’s naar Kroatië geweest.

4. Spreken jullie elkaars dialect al een beetje? Lijken Fries en Brabant op elkaar?
Karlijn: de dialecten lijken echt niet op elkaar, ik moet nog hard oefenen, ik kan het 
beter verstaan dan spreken. Jouke: Karlijn is er beter in, zij kan goed Fries verstaan, ik 
ben nog Brabants aan het leren.

5. Hoe vieren jullie je jubileum? 1 week verkering of 1 maand of 100 dagen? 
Samen: we hebben nog geen jubileum gehad, maar als jullie het geheim houden, dan 
gaat Jouke iets regelen voor het 1 jarig feestje (sorry, voor deze interviewers is niets 
geheim)

6. Zijn jullie bij elkaars familie geweest? En kennen zij elkaar al?
Samen: op tv hebben jullie gezien dat onze families elkaar ontmoetten. En op het feest 
waren alle onze broers en zussen er bij. Op tv en ook daarna, iedereen kent elkaar nu.
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7. Hebben jullie nog vlinders in je buik?
Samen: Zeker wel!! Jazeker! Gelukkig wel!

8. Schrijven/geven jullie elkaar een Valentijnskaart?
Karlijn: dat hebben we niet gedaan, maar wel iets speciaals op onze verjaardagen. 
Jouke: Ja, dat hoort ook zo, ook op andere momenten zoals verjaardag of gewoon 
omdat het speciaal is.

9. Denken jullie aan trouwen en aan kinderen?
Samen: Nou!? zo snel gaat dat niet. We fantaseren er wel eens over, maar we doen 
stap voor stap, Karlijn gaat nu eerst in Friesland wonen.

10. Wat is jullie tip voor aanstaande stelletjes?
Karlijn: Blijf goed je best doen voor elkaar; zoals lieve dingen doen voor elkaar, elkaar 
helpen zonder vragen, lekker koken, samen werken, eten delen... Jouke:… Lief zijn 
voor elkaar, dan komt het goed.

Gelukkig zijn de meeste antwoorden vergelijkbaar, dus we kunnen er vertrouwen in hebben 
dat het wel goed zit met dit paar. Alleen over Valentijnsdag zal nog een gesprekje volgen, 
maar briefjes op een ander moment is natuurlijk ook lief. Karlijn en Jouke verdienen samen 
een 10+. Daarom als bonus de laatste vragen met antwoorden:
Hoe vind je de ander op het mooist? In feestkleren of in overall? Jouke denkt lang na en 
vraagt of er nog andere antwoorden mogelijk zijn, zo min mogelijk kleren? Karlijn vindt 
Jouke het mooist in overall. 
Zouden jullie ooit willen samenwonen? Ja, dat gaan we nu doen op de boerderij in 
Friesland.
We bedanken Jouke en Karlijn voor dit interview en wensen ze veel liefde in Friesland.
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Liefde is … een gedicht schrijven
Hoe kun je de ander laten weten dat je hem/haar lief vindt?
Aardig aankijken en hand in hand lopen kan een manier zijn.
Soms weet je het niet van elkaar dat je de ander leuk vind.
Misschien kun je een tekening maken of… een gedicht schrijven…
Iedereen kan gedichten maken.
Als je niet kunt lezen en schrijven kun je dat samen doen.
En gedichten maken kun je leren door het te doen.
Op internet kun je een gedichtenlaboratorium vinden.
www.gedichtenlaboratorium.nl
Hier kun je een stappenplan vinden.
Stap voor stap, in 10 stappen maak je een gedicht.
Maak jij een gedicht voor jezelf of voor een ander?
Misschien vind je het zo leuk dat je wilt gaan meedoen  
met een wedstrijd. Dat kan ook, kijk dan maar eens 
Landelijke poëziewedstrijd • Gedichtenlaboratorium
Wie weet komt er straks wel een Bronlaker in de nieuwe bundel.

Liefde… gaat door de maag

In Sint Anthonis wordt wekelijks op 
Markant samen gekookt. Mensen die 
zelfstandig wonen, koken en eten samen 
onder leiding van Mel Roos. Er worden 
verschillende recepten uitgeprobeerd.
Zo aten we lasagne, bami of zuurkool.
Soms is het alsof we op reis zijn.
Zo kwam er ook Grieks eten voorbij; 
moussaka en ook Griekse salade.
We vullen de maag, maar we worden 
vooral ook blij van het samen koken en 
samen eten.

Willem en Mel

http://www.gedichtenlaboratorium.nl
https://www.gedichtenlaboratorium.nl/poeziewedstrijd/
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Love Music
Maarten houdt van muziek. Op de verjaardag 
van Bronlaak trad slagwerkgroep Zeelandia 
op in de Pinksterzaal. Er werden bekende 
nummers gespeeld. Er werd gedanst achter in 
de zaal en voor het podium. Het was een goed 
verjaardagsfeestje. De Slagwerkgroep vond het 
ook een feestje om bij ons op te treden. Helaas 
nam de dirigent na dit optreden afscheid. Maarten 
is in ieder geval nog met hem op de foto gegaan. 

Maarten van Gils

Lotje
Het geheim van mooie dingen
zit ‘m niet in glazuur of klei
noch in hout, koper of katoen,
maar in de mensen die het maken,
en er stiekem hart en ziel in doen!
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Werken bij de Kringloop

In april 2022 ben ik bij de Stichting Actief 
begonnen bij de kringloopwinkel in 
Boxmeer. Het was een grote wens van 
mij om in een kringloopwinkel te mogen 
werken. Mijn hobby is muziek en daarom 
wilde ik graag met cd’s werken. Nu zoek ik 
cd’s en dvd’s uit voor in de winkel. Dat doe ik 
achter de schermen, in het magazijn. 
Mensen komen allerlei spullen brengen 
naar de kringloopwinkel. Die worden dan 
uitgezocht en sterke mensen zetten de 
spullen in een soort rolcontainers. Zo komen 
de cd’s en dvd’s bij mij.
Het is superleuk werk, leuke sfeer met op 
de achtergrond vaak een muziekje. Soms 
dansen we dan daarop onder het werk. En er 
worden veel grapjes gemaakt.
Ik leg alle cd’s en dvd’s die goed zijn in een 
kar voor in de winkel en na de ochtendpauze 
breng ik ze dan naar de schappen. Daar kijk 
ik dan of er nog kapotte cd’s en dvd’s tussen 
staan, of met krassen, of niet compleet, of 
kopietjes. Die mogen ze niet verkopen. 
Alle cd’s die niet goed zijn neem ik mee naar 
achter en daar worden ze gerecycled; dat wil 
zeggen, de cd’s gaan in een aparte container, 
de hoesjes in de plastic container en papier 
komt in de papierbak. 
Dit doe ik samen met D. en D. Een is 
medewerker collega en de ander is mijn 
begeleidster van Actief. Soms vul ik ook 

alleen en zelfstandig de schappen in de 
winkel. Als ik iets niet weet, of er lukt me iets 
niet, kan ik dat vragen aan mijn begeleidster.
Ik heb het heel erg naar mijn zin en kan goed 
met mijn nieuwe collega’s overweg.
Op maandag is de winkel dicht en gaan we 
voor de lunch allemaal naar boven, naar de 
kantine.
Laatst heb ik een idee ingebracht, namelijk 
dat er een cd speler wordt neergezet zodat 
ze weten of ze de muziek leuk vinden.
Ook nog wat puntjes voor de vergadering 
heb ik meegegeven aan D. 
Het is super leuk, fijne sfeer, ik wil dit werk 
nog heel lang doen!

Maaike Hoff
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Moppen

In een restaurant staan 2 kaarsen op een zilveren kandelaar,
Zegt de ene kaars tegen de andere: 

“Wat is het hier stil en saai.
Ik weet iets leuks… Zullen we samen uitgaan?”

*

Hoe heet een nagerecht dat je maar soms krijgt?
Een Af-en-toetje

*

Wat is groen en verschuilt zich achter de kerstboom? 
Spionazie

*

Femke zit tijdens het kerstdiner in een restaurant.
Ze roept de ober en zegt: “Meneer, er zit een vlieg in mijn soep!”

De ober antwoordt: “Dat kan kloppen, de kikkers zijn op vakantie.”
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iJsland
Samen met een gezelschap van het Buitenhof ben ik dit jaar naar 
iJsland geweest. iJsland is het land van de vier elementen, waar 
de natuur heel dicht bij je is en waar je de schepping kan beleven. 
Mijn ouders brachten me naar Schiphol. Hier verzamelde we; 
Bart,edward, franci, Gea, Giada, Henk, Marc, Michiel, Richard, 
Ron en ik, en Ali en Hilda.

We vlogen boven de wolken, het wolkendek leek net een 
sneeuwlandschap. We grapten dat dit IJsmannetjes waren.
Na de landing op airport Keflavik gingen we met twee busjes op avontuur het ruige IJsland.
De verschillende landschappen wisselden continu.
•  maanlandschappen van zwarte lava;
•  bergen met wat stukjes witte sneeuw er op;
•  veel watervallen: Seljalandsfoss is een waterval waar wij achter en onder door konden 
 lopen. Dat was magisch en echt een wonder.
•  de Skogavoss waterval; hier valt het water 60 meter loodrecht naar beneden valt en 
 je kunt er helemaal naar boven klimmen als je dat durft.
•  heel veel velden met bloeiende paarse Lupinen: dat is een mooi schouwspel, echt een 
 sprookjeswereld. 
•  een mooie gletsjermeer; Jökulsaron is een hele wijde witte gletsjer openvlakte waar je 
 helemaal stil van werd, als je er een tijd naar kijkt, 
•  in nationaal park Skaftafell zagen we een strand waar het zand helemaal pikzwart was 
 en waar van die grote witte ijsblokken; heel apart om te zien was hoe het water naar de 
 zee stroomde met stukjes ijs
•  de echte geisers en bronnen van Geysir; om 5 minuten spoot er een lange straal water 
 van een meter of 5 hoog, of je moest 10 minuten wachten of 15 minuten wachten voor er 
 weer een straal kwam, je ziet het van onder het gat al borrelen. Het was een hele klus om
 dit goed op de foto te krijgen. 
•  In Thingvellir komen twee continenten bij elkaar, tussen Europa en Amerika kon je een 
 soort kloof inlopen
•  Een dorpje Borgarnes, een plaatje met mooie IJslandse huisjes midden op een 
 schiereiland. Je kon hier komen door een hele lange tunnel of over een hele lange brug.
•  In dit dorp bezochten we een speelgoedmuseum en we zwommen in het zwembad.
•  In Reyjavik stapten we op een 
 boot om walvissen en bultruggen 
 te gaan spotten. Helaas 
 was het die dag heel slecht weer, 
 storm en regen. Ik heb lang op 
 het bovenste dek van de boot 
 gestaan op de deinende golven, 
 maar ik zag geen ene walvis of 
 een bultrug.
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Onze terugreis was ’s nachts. We stonden om 3 uur op, het was licht, daar wordt het zo-
mers helemaal niet donker. Dat was ook bijzonder.

Naar IJsland, waar de vier elementen elkaar begroeten en ontmoeten.
En waar echt de natuur voor het zeggen heeft tot rotsgebergte, zee en gletsjers en de paar-
se lupinen het wonderlijke IJsland.

Jeroen Aarts 

Kijken met je hart 
Het boekje ‘De kleine prins’ van Antoine de Saint-Exupéry is een klas-
sieker. Al je het nog niet kent is het de moeite waard om eens op te 
zoeken. Een piloot heeft een noodlanding gemaakt in de Sahara. Daar 
ontmoet hij de kleine prins. De prins vraagt de piloot om tekeningen. 
De piloot vraagt waar de prins vandaan komt. De prins vertelt wijze en 
betoverende verhalen over de planeet waar hij woont. Samen ontdek-
ken ze elkaars wereld. Als lezer ontdekken we wat er nodig is om elkaar 
te leren kennen. 

We worden uitgenodigd om verder te kijken dan onze eigen wereld. 
Weten we wat we zien of denken te zien. Is dit een hoed?

We worden uitgenodigd om verder te kijken dan de hoed. We kijken niet alleen naar een te-
kening met onze ogen. We luisteren niet alleen naar woorden met onze oren. We kijken en 
luisteren met ons hart. We kijken voorbij de dingen. We luisteren voorbij de woorden. Het is 
geen hoed, het is een slang die een kleine olifant heeft opgegeten.
Door te kijken en te luisteren met ons hart leren we voorbij de eigen wereld.
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interview met Jacqueline en Harry, over vroeger en nu
1. Hoelang hebben jullie al iets?

Samen: verloofd, al meer dan 6 jaar of wel al heul lang.

2. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? 
We leerden elkaar kennen als buren. Harry woonde op de Eenhoorn.

3. Hoe was de eerste date? Zijn jullie wel eens samen op vakantie geweest en hoe was 
dat?
Ze zijn nooit samen op vakantie geweest, maar brengen elkaar op het woonhuis be-
zoekjes.

4. Wat doen jullie graag samen?
Jacqueline komt graag bij Harry op bezoek en het is fijn als je met lekker weer samen 
kunnen wandelen.

5. Hoe vieren jullie je jubileum? 
Jacqueline heeft ringen, goed bewaard in een doosje.

6. Zijn jullie bij elkaars familie geweest? 
Nee, zij kennen elkaar niet

7. Hebben jullie nog vlinders in je buik?
Harry kent dit niet, maar Jacqueline zeker wel en ze  
vertelt dat deze vlinders lichtblauw en rood zijn.

8. Schrijven/ geven jullie elkaar een Valentijnskaart?
Dat hebben ze vroeger wel gedaan, maar nu niet meer

9. Denken jullie aan trouwen en aan  
kinderen?
Nee joh, het is leuk zoals het nu is.

10. Wat is jullie tip voor aanstaande  
stelletjes?
Elkaar vaak zien en elkaar aan het woord laten. 
En voor elkaar je mooiste kleren aan doen.

Harry en Jacqueline, dank jullie wel voor dit interview 
en we wensen jullie nog veel mooie wandelingetjes 
samen.
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Op 25 oktober namen we op het plein 
van de Lindelaar afscheid van onze 
melkkoeien. Zoveel jaren, vanaf 1956!, 
waren zij een gezellig en vertrouwd ge-
zelschap voor heel Bronlaak.  
Dagelijks wandelden de koeien tussen 
de weilanden en de boerderij op en 
neer. En regelmatig maakten wande-
laars het rondje op het boerderijplein 
langs de dieren. Maar ook stonden de 
koeien aan de basis van onze biolo-
gisch-dynamische bedrijfseenheid. 
 
Het was een afscheid met gemengde 
gevoelens. We luisterden naar een 
mooie spreuk, toespraakjes en klank-
schalen muziek. De zuivelaars trakteer-
den na afloop op iets lekkers, van de 
koeien! 

Weet dat je nog altijd welkom bent op 
de boerderij. Wij maken er iets moois 
van, iets nieuws, en ook met dieren! 
Er zijn nu permanent een aantal kalfjes 
en andere dieren, die aandacht en lief-
devolle zorg nodig hebben. Werk zat!

Team Boerderij de Lindelaar

Afscheid van de melkkoeien
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Vrijwilliger aan het woord
Kerst 1985
Peter en ik hebben een tijdje 
verkering en we maken nu een 
rondje om de wederzijdse fami-
lie te leren kennen. We hebben 
een leuke avond gehad bij de 
familie Thoenes en blijven daar 
slapen. De volgende ochtend 
word ik wakker met het gevoel 
dat er iemand in de kamer is. Pe-
ter staat onder de douche. Als ik 
mijn ogen open, zie ik Maurits in 
de deuropening staan. Hij leunt 
op zijn gemak tegen de deurpost 
en staat naar mij te kijken. Ik be-
gin wat met hem te kletsen. Voor 
mij is dat het moment geweest dat ik me door Maurits goedgekeurd voelde.
Door de jaren heen leerde ik Maurits wat beter kennen. Eerst alleen tijdens familiebijeenkom-
sten (verjaardag/kerst/e.d.). Bronlaak kende ik alleen in het donker, als we Maurits wel eens 
terugbrachten. Die donkere weg, waar we ons elke keer weer afvroegen: ‘is het hier al?’ Toen 
Peter en ik gingen samenwonen, bleef Maurits ook wel eens logeren. Altijd gezellig. Als Peter 
in het buitenland zat, haalde ik Maurits op voor familiebezoek. Lange ritten in de auto, met 
Maurits die onderweg altijd de M van Mc. Donalds herkende. De ouders regelden eigenlijk 
alles rondom Maurits. Dat werd anders na 1999. Het viel de ouders steeds zwaarder om alles 
met betrekking tot Maurits in de gaten te houden. Langzaam namen Peter en ik meer over. 
Toen we in 2002 dichterbij Bronlaak kwamen wonen, werd het makkelijker om contact te on-
derhouden. Vanaf 2004 ging ik op woensdagmiddag na werktijd van Maurits een half uurtje 
met hem wandelen, samen met de hond. Dat half uurtje werd een uurtje, dat uurtje werd een 
middag. En ineens zeggen anderen dat je voor Maurits zorgt. Zelf heb ik dat nooit zo ervaren. 
Voor mijn gevoel heb ik vooral hele leuke dingen met hem gedaan: de omgeving verkennen, 
de restaurants keuren, vakanties vieren, mooie kleren uitzoeken, goede gesprekken voeren. 
Zelfs ziekenhuisbezoek was een uitje. Voor Maurits werd ons huis ook zijn huis, onze hond 
was ook zijn hond. Ik vond dat een prachtig compliment. Terugkijkend heb ik het moeten be-
slissen over het leven van een ander het moeilijkst gevonden, zeker als die ander niet alles 
goed kan overzien. En ja, we waren het niet altijd eens met elkaar. We hebben wel met rode 
hoofden tegenover elkaar gestaan. Maar we zijn er altijd samen uitgekomen, omdat we el-
kaars gelijken waren en respect voor elkaar hadden. 

Voorjaar 2022
Ik werk als vrijwilliger in de Winkel van Bronlaak. Na de dood van Maurits in 2018 wilde ik 
graag wat op Bronlaak blijven doen. Want Maurits heeft iets prachtigs nagelaten: de liefde 
voor en van Bronlaak. Ik had echter iets langer nodig om eerst afstand te nemen van het 
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Liefde voor muziek
Er zijn veel artiesten op Bronlaak. Misschien kunnen we in elke Bronlaaker wel een artiest 
een podium geven? Hierbij een oproep voor een bijdrage… Onderstaand bericht komt uit 
een nieuwsbrief van Paul & Friends:

The Heart of Joan of Arc  
Langs de rivier La Meuse in Frankrijk ligt het onopvallende dorpje Domremy. Dat is het ge-
boortedorp van Jeanne d’Arc. Het oude kerkje en haar woonhuisje staan er nog net zo als 
rond het jaar 1400. De eenvoud van beide gebouwtjes is indrukwekkend. En de Maasvallei 
waar je op uitkijkt als je wat naar boven gaat, weids, vruchtbaar stil en licht, is prachtig.  
Ik las verschillende legendes over haar en wilde schrijven over de mens Jeanne, of nog be-
ter hoe zij luisterde naar haar intuïtie, in een tijd dat dat niet mocht. Zij deed het toch, dap-
per en naturel. Het koste haar het leven. Ze 
werd gedood door mensen die dachten dat 
haar gedachten en ideeën zouden verdwij-
nen als zij er niet meer zou zijn. Enige tijd 
later werd er anders naar haar gekeken. Er 
en werd ter ere van Jeanne een Baseliek 
gebouwd vlak bij haar geboortedorp.

Samen met Iris Kengen (viool), Bart van 
den Hatert (Basgitaar), Martijn Kuijten 
(Artwork), Nelleke Brzoskowski (Vocals),  
Willem Stevens (drums) werd het een  
single.
Luister maar of je het mooi vindt:
https://open.spotify.com/track/4x2vY9IPkj-
z9xjJj1fHiuz?si=808fe6f225e04bfa 

Paul Vens

Bronlaak met Maurits. En toen ik zover was, had corona toegeslagen. Maar in april 2022 was 
het dan zover, ik mocht als vrijwilliger beginnen in de Winkel. De plek waar ik als het even 
kon met Maurits elke week even binnen ging. Kaas en eieren kopen. Een praatje maken.
Nu kan ik een praatje maken met de klanten, met mijn collega’s, met de mensen van de 
werkgebieden die de spullen komen brengen, met bewoners, met begeleiders. Nu kan ik 
trots zijn op wat we verkopen. Ik vind het geweldig. Ik heb altijd te horen gekregen dat de 
Winkel het visitekaartje is van Bronlaak. En dat is het zeker! De plek waar alles van Bronlaak 
samenkomt en waar Bronlaak gepresenteerd wordt aan de wereld buiten Bronlaak. En ook 
op deze plek is het respect voor elkaar hebben en weten dat je elkaars gelijke bent zo be-
langrijk. We hebben het immers allemaal nodig om een compliment te krijgen, om geholpen 
of aangesproken te worden als dat nodig is. Het doet er dan niet toe of je bewoner, mede-
werker, vrijwilliger of klant bent.

Margreet van Rooijen, Vrijwilliger Winkel Bronlaak

https://open.spotify.com/track/4x2vY9IPkjz9xjJj1fHiuz?si=808fe6f225e04bfa
https://open.spotify.com/track/4x2vY9IPkjz9xjJj1fHiuz?si=808fe6f225e04bfa
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Gluren bij de buren, de ekster stelt zich voor…
Op de Ekster wonen momenteel Nuwan, Jeffrey, Nadja, Lisbeth, Mirjam, Anke en Wendy. 
Sommigen wonen er 3 jaar en de ander 7 jaar en alles wat daar tussen in zit. Arjen logeert 
er sinds 6 maanden. De bewoners werken op verschillende werkgebieden, waar de één zorg 
draagt voor de bloemen bij ’t Hof, helpt de ander bij alle boodschappen voor de huizen en 
andere taken vanuit de Foyer. Ook de was wordt altijd netjes gewassen en gevouwen bij 
de Waterman. Bij de weverij worden de mooiste handwerken gemaakt en ook de Potterij 
kan rekenen op creatieve handen vanuit de Ekster. Sinds kort worden de dieren op Ard 
Lea verzorgd door een bewoner van de Ekster. Op Bronlaak is alles binnen handbereik dus 
niemand hoeft lang te reizen om op het werk te komen.
De bewoners zijn allemaal erg verschillend, maar toch kan iedereen goed met elkaar 
opschieten. Een enkele keer blijven irritaties wat langer hangen, maar worden later toch 
opgelost. Er wordt geprobeerd rust te creëren voor bewoners die dit nodig hebben. 
Zelfstandigheid is erg belangrijk op de Ekster, maar bewoners kunnen altijd hulp vragen aan 
de begeleiding. De regels die er zijn vinden bewoners soms wel streng maar deze regels 
zijn nodig zodat iedereen weet wat de afspraken zijn. De ene keer heeft de één de afspraken 
nodig, de andere keer iemand anders. 
Waar sommige een eigen moestuin hebben genieten anderen van de gezamenlijke tuin. In 
het weekend is er ruimte om een uitstapje te doen en bij mooi weer staat de Bbq aan. Er 
wordt lekker gekookt en genoten van een gesprek tijdens de koffie.
Bewoners zouden als ze iets mogen veranderen de volgende zaken willen veranderen: 

- door de week ook zelf gaan koken
- een centrale airco voor de gehele Ekster
- meer boodschappen kopen bij Winkel Bronlaak, maar dan ook dat het winkel aanbod 

meer wordt afgestemd op de vraag
- gezonder eten en voor iedereen suikervrije sap
- de tuin leuker inrichten met meer bloemen 
- graag een andere grotere kamer met leuker uitzicht.

Alle bewoners wonen met veel plezier bij de Ekster.

Kim van Wees
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Waarom hebben huizen 

en werkgebieden een naam?

Is het je wel eens opgevallen dat alle huizen 

op Bronlaak en de werkgebieden een naam 

hebben?

Waarom zou dat zijn? Stuur jouw antwoord naar 

Bronlaak.redactie@deseizoenen.org

De ekster

De officiële opening van de Ekster is op 17 januari 1960.
De naam ‘Ekster’ is ontleend aan het Parcival verhaal over de zoektocht naar de heilige graal.
Feirefiz is een halfbroer van Parcival en later wordt hij een Indiase koning. 
Hij is de zoon van een Moorse Koningin met een donkere huid en een Ridder uit Frankrijk, 
die een witte huid heeft. De huid van Feirefiz is in dit verhaal zwart-wit gevlekt, “als van een 
Ekster”. Feirefiz, en dus de naam ‘Ekster’  is in feite een ziele-beeld,  en verwijst naar de 
eeuwige strijd tussen licht en duisternis. 

Ook de naam Bronlaak komt uit het Parcival verhaal. 
Het staat allemaal te lezen in het boek “Bronlaak, Antroposofische dorpsgemeenschap met 
verstandelijk gehandicapten. Ideaal en werkelijkheid”, uitgegeven in 1998 ter ere van het 50 
jarige bestaan van Bronlaak. Te koop in Winkel Bronlaak.
 
https://vrijeschoolpedagogie.com/2016/05/25/vrijeschool-11e-klas-parcival-3-1/

mailto:Bronlaak.redactie@deseizoenen.org
https://vrijeschoolpedagogie.com/2016/05/25/vrijeschool-11e-klas-parcival-3-1/
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Johan Vijn

† 22-06-2022

Johan is op Bronlaak begonnen als 
groepsleider in een woonhuis. 
In die tijd heeft hij daarbij ook team-
coachende activiteiten opgezet en uitgevoerd 
binnen zijn team, wat vruchten afwierp. 
Daarbij was hij bij ons op Bronlaak lange tijd 
docent ‘Biodanza’. ‘Biodanza, de dans van 
het leven’, noemde hij dat. Johan was een 
geliefde docent bij onze bewoners.
Op zijn gedenkkaartje schreef Johan de 
volgende woorden; “Ik ben dankbaar voor 
mijn leven en dat onze wegen samen hebben 
gelopen. Als je dit ontvangt ben ik niet meer op deze aarde. Dat is gek, maar alles 
komt goed. Alles ís goed. Leef jouw Groei, bloei. Tot later liefs, Johan”.

irmie Leliveld

*14-09-1966 ~ † 22-09-2022

Op donderdag 22 september jl. is Irmie Leliveld op 56-jarige 
leeftijd, na een kort en heftig ziekbed, overleden.
Irmie is in 2008 gestart op de locatie Bronlaak. Ze werkte, 
vanuit haar functie Adviseur Mens en Organisatie, op en voor 
verschillende locaties van De Seizoenen. 
Irmie had niet alleen vanuit haar functie, maar zeker ook als 
persoon, oog en aandacht voor de mens binnen de organisatie 
en voor de organisatie in zijn geheel.
Irmie, tevens moeder van onze collega Maria van Dijk, 
werkzaam op Parcival Kardeis, zal enorm gemist worden binnen 
De Seizoenen. Wij wensen haar man Joan, en kinderen Jannes 
en Maria heel veel sterkte en kracht met dit grote verlies.

in Memoriam 
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frans van der Linden 
*23-12-1945 ~ † 16-07-2022

Frans van der Linden was zeer begaan met alles op Bronlaak, hij had 
een grote betrokkenheid. Hij kwam altijd op maandag ochtend op ‘t Hof 
meewerken. Vaak met de bakfiets om blad te ruimen. Maar ook voor 
andere klussen draaide Frans zijn hand niet om. 
Legendarisch zijn de optredens van Frans met zijn accordeon. Zelfs één 
keer samen met Daan de Jong. Samen met Frans bedachten we op 
enig moment ook de naam voor de golfkar en de week erna had Frans 
het mooie bordje al laten maken en 
bevestigd op de ‘Hofcar’.
Kortom, we gaan Frans missen in zijn 
betrokkenheid en in zijn liefde voor 
muziek.
’t Hof
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Labyrint
Een pad ontstaat
door het te gaan

Een labyrint ontstaat 
door met liefde

door met handen
steen voor steen
een goede vorm

met zorg neer te leggen

Een uitnodiging 
om te gaan 
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Lied advent/kersttijd
een Kerstboomwens

Een kerstboom is een naaldboom
Alleen een naaldboom kan kerstboom worden
Een echte kerstboom moet prikken
De boom is groen

Een echte kerstboom is aangekleed
Het aankleden moet je zelf doen
met spullen uit een doos;
lichtjes en lampjes?
rozen en planeten?
of ballen en nog meer ballen?
engelen en sneeuwvlokken?

Een echte kerstboom ziet er mooi uit,
want de spullen hebben mooie kleuren.
Als de lampjes aan gaan
gaan alle kleuren schitteren
gaan alle kleuren glinsteren
Kleuren en lichtjes gaan stralen

Een echte kerstboom straalt
We wensen jullie een stralend kerstfeest.

van Lindi, Willem, Andreas, Maarten en Rik
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