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Ter Zake
Zie hier een nieuwe WoodbrookersBerichten. Nummer 
15 alweer. Ons ledenblad komt enigszins onregelmatig uit. 
Dat komt omdat we het uitgangspunt hebben, dat we alleen 
een blad laten verschijnen als er ook iets te melden valt. Van 
verzinsels en vullingen houden we niet zo. Ook al bestaat 
de redactie van de WBB maar uit één persoon, dat wil niet 
zeggen dat er geen ruimte is voor kopij van anderen. Soms 
schrijven deelnemers van een cursus een verslag, of zijn 
schrijfsels die tijdens een cursus zijn gemaakt, zeer geschikt 
om door iedereen te worden gelezen. Lees maar, hoe er bij de 
filosofiecursus van november levensmoed naar buiten wordt 
gebracht. Fantastische brieven om door te geven aan iedere 
lezer die last heeft van de donkere dagen!
Ik denk ook dat het welkom zou zijn als er naar aanleiding 
van onze publicaties eens een ingezonden brief kan worden 
geplaatst. Ik ben benieuwd.
Heel veel plezier met het lezen en bekijken van dit nummer. 
Meld u vast aan voor een cursus in het nieuwe jaar, leuk om 
naar uit te kijken.

Marijke Sondorp

VAN DE REDACTIE

3 - 6 januari 2023 
Schilderdagen in Barchem
o.l.v. Marijke Sondorp

17 - 19 februari 2023 
Weekendcursus Vergeving
o.l.v. Marianne IJspeert en Annetje Enklaar

8 - 11 augustus 2023 
Schilderdagen in Barchem
o.l.v. Marijke Sondorp

10 - 12 november 2023 
Weekendcursus Moed, hoop en het ‘én toch-gevoel’
met Colet van der Ven

AGENDA
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VAN HET BESTUUR

 
Via onze leden kregen we te horen dat er in de Leeuwarder 
Courant een bericht stond over de jeugdzorginstelling in 
Kortehemmen, gevestigd in het oude vormingscentrum 
van de ArbeidersGemeenschap van de Woodbrookers. De 
kop boven dit stuk ‘Crimineel gedrag bij Woodbrookers’ 
schiep verwarring en schrik. Ging dit om de Vereniging 
Woodbrookers in Barchem?

We hebben naar de krant een ingezonden brief gestuurd om 
meer helderheid te geven. 

In de WBB 11 kunt u een uitgebreid artikel lezen over de 
geschiedenis van Kortehemmen, geschreven door Maarten 
van den Bos van de Banningvereniging. Dit lezen kan ook 
digitaal via de website van de vereniging. 

Maar, een positieve kant van dit krantenartikel is, dat 
geïnteresseerde lezers gaan googelen naar Woodbrookers. 
Tja, en dan is dat een leuke publiciteit voor de Vereniging 
Woodbrookers!  

Soms valt het oudere mensen zwaar om iedere dag de gewone 
dingen op te pakken om van de ochtend naar de nacht te 
komen. Het dagelijkse ritme, de structuur van ontbijt, lunch, 
avondeten en de vaste televisieprogramma’s, ondersteunen 
daarbij. Maar de lol en het plezier van het leven zijn soms 
moeilijk te vinden. Dat geluid hoor ik niet alleen bij ouderen, 
maar steeds vaker lees ik over de depressiviteit bij jongeren. 
De toekomst lijkt al maar zwaarder te worden. En laten we 
eerlijk zijn, de aarde is er door het gedrag van mensen heel 
slecht aan toe. 

En toch ben ik geneigd om terug te denken aan de jaren 
zeventig, toen bij jonge stellen de discussie speelde rond de 
vraag ‘In deze tijd zet je toch geen kinderen op de wereld?’

In het weekend van 10 -12 november van 2023 komt Colet 
van der Ven naar Barchem om een dagdeel te praten over 
‘Moed, hoop en het ‘en tóch-gevoel’ . Mevrouw Van der Ven 
is de partner van Huub Oosterhuis. Houd dit weekend vast 
vrij!

Marijke Sondorp, voorzitter Vereniging Woodbrookers 
Barchem
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Steen

Er zat een steentje 
in mijn schoen
zo eentje
dat net zolang
lastig blijft doen
tot je dan uiteindelijk stilstaat
en het er uiteindelijk
uithaalt

jij vond er 
niets meer aan
te doen

een laatste woord
een laatste zoen

ik was zo’n steentje
in jouw schoen.

Erik van Os

GEDICHTEN

Opstaan in stilte

Nooit lijken ze te eindigen
Oorlog en vernietiging
Angst groeit tot haat
Haat roept geweld op
Een bomaanslag, een tegenzet
Hard tegen hard, meedogenloos.
Wie doorbreekt de ketenen?

De aarde kreunt in stervensnood
De lucht bedreigt ons
De witte sneeuw wordt grauw
Bomen verdorren
Dieren verkommeren
De mens kwijnt
Zelf dragen wij schuld
Wie doorbreekt de ketenen?

Dat wij mogen binnengaan in de stilte
In de zuivere lucht van de eenvoud
Dat wij nederig worden en sober
En onze angst mogen afleggen
Onze woede laten wegstromen
Onze zelfzucht beteugelen

Leer ons de ommekeer
Het doorbreken van onze eigen ketenen
Leer ons leven tegen de vernietiging in
Opstaan in alle stilte
Leer ons de weg van het genezen
Dat wij die mogen gaan in vrede
Doortastend maar bescheiden
Tot de aarde opstaat

Catharina Visser
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VERSLAG ONTMOETINGSDAG 2 OKTOBER 2022

Deze ontmoetingsdag was al lang voor corona gepland. 
Tijdens een ledenvergadering in 2019 bleken er verscheidene 
mensen een bijeenkomst te willen met leden en 
belangstellenden om te zien wat de Woodbrookers kunnen 
betekenen. Zo’n dag werd gepland, verzet en nu na drie jaar 
echt georganiseerd. We waren met een kleine groep.

Voorafgaand aan de lunch ontmoetten we elkaar met koffie, in 
de bibliotheek of in de hal. Soms was het een kennismaking, 
soms een weerzien. Tweehonderd leden en niet-leden, maar 
wel belangstellend, hadden een uitnodiging gekregen om 
samen iets meer te horen over de Woodbrookers. 

Tijdens de lunch werden er verhalen en ervaringen 
uitgewisseld en vervolgens vertelden we in de bibliotheek 
om de beurt over de persoonlijke link met Barchem. Dat 
bleek voor de een een lange geschiedenis (met de nodige 
onderbrekingen) en voor de ander een lijntje via een 
andere persoon. Leuk was het te horen dat Bentveld en de 
Arbeidersgemeenschap in de studententijd al was bezocht, dat 
iemand een vaste baan als cursusleider bij de Woodbrookers 
had gehad, dat iemand zich altijd betrokken had gevoeld 
en graag op de hoogte bleef van wat er in Barchem werd 
georganiseerd, maar zelf nooit een cursus had bijgewoond. 

Dores Lignac had voor de viering van het 100-jarig bestaan 
van de Vereniging (2008) een studie gemaakt van de 
oprichting, de ontwikkelingen, de vele meningsverschillen en 
de standvastige houding om door te gaan. Zij heeft daarover 
geschreven (100 jaar Woodbrookers) Nu gaf zij in een kort 
overzicht een beeld van de geschiedenis van de Vereniging 
Woodbrookers. Zij maakte met name duidelijk wat de open 
houding van de deelnemers betekend heeft en nog altijd hoog 
in het vaandel staat: ontmoeting, je geeft je mening, stelt die 
ter discussie en je luistert naar wat de ander te zeggen heeft. 
Ook kwam Justine Cornelia barones Van Heeckeren ter 
sprake, de eigenares van Huis uit Ruurlo, die in 1913 grond 

op de Kalenberg schonk voor de bouw van het lezingzaaltje. 
In de begintijd van de vereniging was lidmaatschap alleen 
mogelijk na deelname aan cursussen en het tonen van 
betrokkenheid bij het gedachtegoed van de Woodbrookers. 
Was deze Justine ooit lid geweest? We gaan het opzoeken. 

Vervolgens richtten we ons in deze bijeenkomst op het nu 
en de toekomst van de Woodbrookers. Zowel de komende 
cursussen als de situatie van het hotel kwamen aan bod. Voor 
veel leden blijkt de constructie Stichting Beheer Landgoed 
de Kalen Berg, de BV hotel Woodbrooke en de Vereniging 
Woodbrookers verwarrend. Ook de plaats en functie van de 
ProgrammaGroep riep vraagtekens op. Met elkaar hebben we 
wat helderheid kunnen scheppen. 

Bij het lezen van de aankondiging in de WBB 14 van de  
cursus over Vergeving in februari 2023, kwamen er vragen 
over de inhoud. Er ontstond een levendige discussie over dat 
wat je wel of niet in de aankondiging prijsgeeft. Voor de een is 
het een verrassing, voor de ander net dat wat je over de streep 
trekt om je aan te melden. 
Tevens kwam de vraag of het mogelijk is een cursus te volgen 
zonder overnachting, bijvoorbeeld als je dichtbij woont. Dit 
gebeurt regelmatig, maar staat niet als mogelijkheid vermeld 
in de WBB. Een nadeel van thuis-overnachten is dat je 
juist het interne (vormende) element van napraten, samen 
ontbijten, mist. 

We besloten de bijeenkomst met het houden van de stilte. 
Deze traditie bij het begin van een vergadering of bij het 
begin van het ochtendprogramma bleek in de bijeenkomst 
gemist. Nu kwamen we aan het eind tot eigen bezinning. Een 
bijzondere ervaring!

Na afloop werd er wat nagepraat of gewandeld en keken we 
terug op een zinvol en gezellig samenzijn. M.S.
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Aristoteles

Volgens de leer van Aristoteles willen wij een ‘gelukt’ leven. 
Je kunt daar zelf aan werken door de juiste keuzes te maken.

Een keuze maak je op grond van:
- Ambitie: wat wil je bereiken? 
- Welke talenten of kwaliteiten heb je daarvoor nodig?
- Is het doel haalbaar?

Bij een goede keuze neem je de tijd en ga je overwegen. 
Een toepasselijke deugd die nodig is om goed te kiezen is de 
afwegingsvaardigheid. 

Dit systematisch overwegen doe je door alle mogelijke keuzes 
op te noemen met de daarbij horende gevolgen. Als je de 
keuze hebt gemaakt, moet je die ook uitvoeren. Keuzes kun 
je alleen voor de toekomst maken. Wat gedaan is gedaan. 
Depressie zorgt ervoor dat je niet goed kunt afwegen en dus 
geen goede keuze kunt maken. 

Emoties hebben invloed op de keuzes die we maken. Want 
elk gevoel, elke emotie verwijst naar dat wat we in het 
verleden hebben meegemaakt en verlangt naar de toekomst. 
Bijvoorbeeld bij angst willen we vrede, bij onrecht willen we 
recht. Bij intuïtie valt het denken samen met het gevoel. 

De cursusavond begon met twee 
vragen van de inleider: ‘Heb je 
een belangrijke keuze gemaakt in 
het verleden, die veel impact heeft 
gehad?’ en ‘Sta je nu voor een 
belangrijke keuze?’

Dat bleek volop het geval te zijn 
geweest, van heel lang geleden tot een 
maandje terug en ook nu komen we 
voor enorme beslissingen te staan. 

Hoe hebben we die keuzes gemaakt? Hebben we daar 
voldoende tijd voor genomen? Vaak was het antwoord ‘nee’, 
dat was niet mogelijk geweest. Of je wist heel zeker wat 
je wel of niet wilde. Bovendien speelden emoties een zeer 
belangrijke rol, en hebben we er misschien nog net ‘een 
nachtje over geslapen’, maar de echte twijfel was er niet of 
lieten die niet toe.

En hadden we veel gewikt en gewogen? Je had wellicht te 
weinig levenservaring omdat te doen. En ook hier speelden de 
emoties een sterke rol. 

Sta je op dit moment voor een zeer bepalende keuze? 
Realiseren we ons meer de gevolgen van die keuze? Wikken 
en wegen we en nemen we er rustig de tijd voor om te 
beslissen? Hebben we die tijd ook? 

VERSLAG WEEKENDCURSUS

Hoe neem je de juiste beslissing en voor wie?
Datum: 11-13 november 2022
Inleider: Corrie Haverkort

Een weekend over keuzes maken, hoe kies je en voor wie? Een groep van veertien personen, met een grote diversiteit, 
sommigen zijn lid van de Woodbrookers, anderen lezen belangstellend het programma in de WoodbrookersBerichten en 
kiezen graag voor een filosofiecursus met Corrie Haverkort. 
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Socratisch gesprek

Voorafgaand aan het nemen van belangrijke beslissingen gaat 
dikwijls een stevig gesprek. Soms tussen de betrokkenen, soms 
met een derde persoon. Daarbij spelen emoties een rol, die 
we als storend ervaren, terwijl we ons erdoor laten afleiden en 
erop ingaan. Of we reageren op vragen met antwoorden die 
niets met het onderwerp zelf te maken hebben. We luisteren 
dikwijls maar half, of we verwachten een bepaald antwoord 
en reageren daar al vooraf op. We vullen in voor de ander. 

Daardoor krijgt het gesprek wendingen, die tot geen of een 
niet-relevante oplossing leiden. 

We kunnen bij moeilijke keuzes bewust kiezen voor een 
hulpmiddel: een Socratisch gesprek. 

Bij deze methode vraag je door om de bedoeling van de 
ander helder te krijgen en de betekenis niet zelf in te vullen. 
Tussenvragen als ‘Wat bedoel je daarmee? En ‘Gaat het daar 
om? ‘ helpen om zuiver te krijgen wat het probleem is. 

Oefening 

Op grote papieren had Corrie Haverkort een gesprek 
uitgeschreven, dat we met elkaar gingen analyseren. Wanneer 
ging het gesprek alle kanten op, welke opmerking had niet te 
maken met het onderwerp in de beginvraag, wanneer was het 
merkbaar dat iemand afhaakte in de besluitvorming, welke 
andere onderwerpen kwamen tussendoor op tafel, etc etc. 

Het Socratisch gesprek is moeilijk omdat je eigenlijk die 
dialoog wilt voeren wanneer de emoties wat zijn afgekoeld, 
terwijl je behoefte om het probleem op te lossen er juist is als 
het ijzer heet is.

Zelfkennis

Een beslissing neem je met een bepaald doel. Daarbij spelen 
plezier hebben, erkenning krijgen en gezien willen worden 
een grote rol, net als geestelijke voldoening.

Zelfkennis is erg belangrijk om goede besluiten te nemen. 
Om inzicht in je zelf te krijgen helpt het om via toetsing van 
de deugden te kijken hoe je zelf in elkaar zit. 

De vier kardinale deugden die Aristoteles noemt zijn moed, 
maat, wijsheid en rechtvaardigheid. Alle andere deugden 
of kwaliteiten zijn van deze vier afgeleid, zoals geduld, 
rechtvaardigheid, mildheid, compassie, eerlijkheid of 
zelfdiscipline. 

Om te oefenen bespraken we met hulp van het 
Kwadrantenspel (kaarten met kwaliteiten en valkuilen) in 
drietallen ons ‘ínnerlijk’. Hoe zit je in elkaar? De eerste 
gekozen kaart was jouw kernkwaliteit, de tweede kaart je 
valkuil en vervolgens koos ieder een kwaliteit om zijn eigen 
valkuil te bestrijden. Als je activiteiten van de positieve 
kwaliteit oefent, kun je de situaties van je valkuilen beter 
aan of vermijden. Heftige gesprekken gaan gepaard met 
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VERVOLG VERSLAG WEEKENDCURSUS

stress; spanningen worden verminderd door stilte in te lassen, 
muziek te maken of te zingen. 

Doelen

Bij het nemen van een goed besluit is je eigen doel van groot 
belang. Het moet bijdragen aan het gelukt zijn, altijd gezien 
in een bepaalde context. Compassie en zelfbescherming 
spelen daarbij een rol. In een gelukkige relatie ben je eerlijk 
tegenover elkaar. Maar doordat elke persoon zijn eigen 
normen heeft waar hij aan vast houdt, kan dat wrijvingen 
geven. We vinden dat de ander zich hetzelfde moet gedragen 
bij bijvoorbeeld ‘op tijd komen’, ‘opruimen’ , zuinig zijn’ of 
‘initiatief nemen’. Bij het bewust oefenen in het doorbreken 
van je eigen normen, kun je milder naar anderen worden en 
leer je jezelf beter kennen. Een mens wordt gelukkig door zijn 
goede eigenschappen te gebruiken en door bewust te werken 
aan zijn valkuilen. Je bent niet verantwoordelijk voor het 
geluk van de ander, maar je kunt daar wel iets aan doen. 

Gepensioneerden hebben de keuze wat zij met hun vrije 
tijd doen. Het is belangrijk dat zij zelf een besluit nemen 
om hun tijd zelf in te delen. De vraag is of wij bewust en 
weloverwogen dat besluit hebben genomen of dat we dat 
moeten herzien. 

Zaterdagavond bekeken we samen de film ‘Le Bonheur ’van 
Agnes Varda. Een film uit 1965. De inhoud ging over een 
gekozen buitenechtelijke relatie en de gekozen gevolgen.

Op de laatste ochtend van dit weekend gingen we in 
tweetallen met een opdracht uiteen: al wandelend elkaar 
bevragen over de cursusdagdelen: wat heb je er aan gehad, wat 
neem je mee? En daarna samen een opbeurende brief schrijven 
aan een 20-jarige die voor allerlei keuzes staat. 

Deze brieven werden in de grote groep voorgelezen.

‘Goedemorgen jongere, 

Als 70+ers willen we graag wat met je delen. We hebben 
dit weekend met elkaar als 60+ers nagedacht over het begrip 
‘beslissen’. Mogen wij je hieruit iets aanreiken? Soms moet 
een mens – jij ook – kiezen uit meerdere mogelijkheden.

Wij kwamen tot de conclusie, dat je je niet zou moeten 
laten verlammen door de veelheid van mogelijkheden (zeker 
nu, voor jou).Te veel tobben over wat bij jou zou passen, is 
onvruchtbaar, want je hebt de ervaring nog niet.

Onze levenservaring heeft ons geleerd dat door gewoon te 
kiezen en te doen, je in die context leert wat de juiste keuzes 
zijn. Gun jezelf een zoektocht.

Op een gegeven moment zou je een methodiek kunnen 
inzetten. Wij oudjes hebben dit weekend geleerd dat 
Aristoteles en de Socratische methode van nut kunnen zijn.

Misschien is het ook zinvol om de denkwereld van de niet-
Westerse volken te raadplegen.

Veel succes en leer van je diepte- en hoogtepunten, 

Rina en Jan’
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‘ Beste twintigjarige,

Hierbij een ongevraagd advies van een paar cursusgangers in 
Barchem. Wij hebben in een cursus over Aristoteles dingen 
geleerd die we graag al hadden willen weten toen we zelf 20 
waren.

Wat is belangrijk in het leven, waar gaat het om? 

Aristoteles zegt dat je bij het nemen van beslissingen moet 
streven naar je eigen geluk en dat van een ander. Houd vooral 
voor ogen dat je talent heel belangrijk is, en dat je dat verder 
ontwikkelt zodat je voor jezelf en anderen echt iets kunt 
betekenen. Zelfkennis is daarbij heel belangrijk, evenals 
zelfdiscipline.

De vier deugden van Aristoteles zijn:

Moed
Maat
Wijsheid
RechtvaardigheidW

Deze deugden kun je alleen maar beoefenen samen met 
anderen.

Wij wensen jou veel wijsheid toe bij het nemen van 
beslissingen in je leven.

Adri en Marijke

P.S. lees ook maar eens een goed boek, zoals ‘Socrates op 
sneakers’ van Elke Wiss en ‘Wat zou Aristoteles doen?’ van 
Edith Hall.

‘Lieve 20-jarige,

Je hebt nog een heel leven voor je waarin je allerlei keuzes 
kunt maken en die keuzes kunnen gevolgen hebben voor de 
rest van je leven. 

Gelukkig kun je een aantal van je keuzes veranderen. 
Overweeg de keuzes, voel wat bij je past, en niet wat een 
ander van jou verwacht. 

Daarom is het heel belangrijk dat je je eigen kwaliteiten 
en valkuilen kent. Zodra je die kent, kun je beter je keuzes 
bepalen. Neem er de tijd voor en probeer los te laten wat je 
belemmert. Als de keuze goed is, word je gelukkiger.

De film ‘Le bonheur’ gaat grotendeels over keuzes maken, 
maar iedere interpretatie is mogelijk, hij zet jou wel aan het 
denken. En dus is het belangrijk dat je je bewust bent van je 
keuzes en waarom je die keuze maakt.

Veel geluk!
Dores en Loes

M.S.
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SCHILDERDAGEN IN 
BARCHEM

De bibliotheek is ingericht als een groot 
atelier. Zeil op de grond van wand tot 
wand en voor ieder een tafel bij het 
raam. Op de materialentafel staat alles 
uitnodigend om te gebruiken: acrylverf 
in kleine potjes, dozen waterverf 
en aquarelverf, vetkrijt, houtskool, 
bister, Oost-Indische inkt, ecoline, 
kleurpotloden, dik en dun tekenpapier, 

gekleurd papier, schildersdoeken, dikke kwasten en fijne 
penselen, te veel om uit te kiezen….

In de ochtend werken we aan een opdracht waarbij je iets 
anders doet dan je gewend bent. Even over de grens kijken, 
puur als uitdaging en scholing. 

De middag besteedt iedereen naar keuze. Sommigen hebben 
bepaalde thema’s of wensen om mee aan de gang te gaan. 
Anderen willen graag zelf experimenteren, of een gerichte 
opdracht krijgen van de gastvrouw. 

We ontdekken de eigen mogelijkheden, nemen de tijd voor 
onszelf en voor elkaar. We ontmoeten.

PROGRAMMA 2023

Indruk van Marina Jager

De hitte dit keer die
verzengende sfeer,
het broeide, het duwde
in ons, en de verf.
Ongekende impressies
werden gekleurd
openden deuren naar inzicht,
begrip.
Resultaten polijsten
en inlijsten, durven we dat?
Historie creëren
dat deden we.

Schilderdagen in Barchem 1
Datum:  Dinsdag 3 januari voor de lunch 
 Vrijdag 6 januari na de lunch
Gastvrouw:     Marijke Sondorp 

Schilderdagen in Barchem 2
Datum: dinsdag 8 augustus voor de lunch 
 vrijdag 11 augustus na de lunch 
Gastvrouw:     Marijke Sondorp

Aanmelden:  masondorp@solcon.nl of 0341-353717
Woodbrookers ontvangen 10% korting

Prijzen zijn tussen de 500 en 650 euro, afhankelijk van het 
aantal deelnemers op basis van vol pension en materialen.
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Vergeving
PROGRAMMA 2023

Een heel weekend gaan we ons verdiepen in het thema 
vergeving. Een belangrijk onderwerp in deze tijd van oorlog 
en terrorisme, maar ook in ons eigen leven.

Aan de hand van inleidingen, een film en een korte 
documentaire gaan we met elkaar in gesprek, over de 
volgende - en andere - vragen.
• In hoeverre heb ik er mee te maken in mijn leven?
• Waar heb ik moeite mee?
• Waar liggen mijn grenzen bij wat ik kan vergeven?
• Wat kan mij helpen bij het vergeven?
• Hoe kunnen we elkaar inspireren?

Annetje zal in haar inleiding ingaan op ‘Het boek van 
vergeving’ van Desmond en Mpho Tutu.

Marianne zal het thema belichten vanuit theologisch 
perspectief en een toelichting geven op de film.

Er zal een open ruimte zijn, waarin speciale vragen over 
en aspecten van vergeving door de deelnemers kunnen 
worden ingebracht. Verder is er gelegenheid e.e.a. creatief te 
verwerken in bijvoorbeeld een verhaal of een gedicht. 

Van te voren krijgen de deelnemers voorbereidend materiaal 
opgestuurd, met artikelen, uittreksels enz. 

We hopen in dit weekend meer inzicht te krijgen in dit 
belangwekkende onderwerp en in de manier waarop we zelf 
met vergeving omgaan. Ieders inbreng is daarbij belangrijk, 
om van elkaar te leren en door elkaar geïnspireerd te worden.

Een spannende onderneming. Wees welkom!
Annetje Enklaar / Marianne IJspeert

Literatuur:
‘Het boek van vergeving’ -  Desmond en Mpho Tutu
‘Is vergeving mogelijk?’     -  Paul van Tongeren (red.)
‘Over de kloof ’ - Maurits Chabot

Datum:   Vrijdag 17 februari 2023 17.00 uur
  Zondag 19 februari 2023 na de lunch
Prijzen:   Hotelkamer 1 persoons 345 euro p.p.
  Hotelkamer 2 persoons 320 euro p.p.
Woodbrookers ontvangen 10% korting
Aanmelden:  masondorp@solcon.nl of 0341-353717
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Wat en wie bij de 
Woodbrookers?
Wanneer mensen voor het eerst de naam Woodbrookers 
horen, vraagt dat altijd om nader uitleg. De naam van de 
vereniging zegt inhoudelijk niets over het doel. 

Een stukje historie.
Woodbrooke is een landgoed bij Birmingham, waar de 
Quakers bij elkaar komen. Leidse studenten theologie en 
filosofie zijn daar aan het begin van de vorige eeuw op bezoek 
geweest. Hebben daar de open sfeer meegemaakt tijdens de 
conferenties. Zij hebben ervaren hoe het is om met elkaar 
stil te zijn. Zij hebben toen meegemaakt hoe het is om met 
elkaar in alle rust te discussiëren over de zin van het leven en 
de verantwoordelijkheid voor de maatschappij. Dat wilden zij 
in Nederland ook. En zo zijn Karel Roessingh en later diens 
leerling Willem Banning voortrekkers geweest van het werk 
van de Woodbrookers. 

Ter illustratie een deel van de  statuten van de Vereniging 
Woodbrookers Barchem:

‘NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam ‘Woodbrookers 

Barchem’. Zij is opgericht onder de naam ‘Vereeniging  
Woodbrookers in Holland’ op acht en twintig december 
negentienhonderd acht. Zij is voortgekomen uit het 
Quakersettlement Woodbrooke.

2. De vereniging heeft haar zetel te Barchem, gemeente 
Lochem.

3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2
De vereniging heeft tot doel door onderlinge ontmoeting 
in een geest van openheid, religieuze verbondenheid en 
maatschappelijk betrokken zijn bij te dragen aan persoonlijke 
verdieping en aan bezinning op de maatschappelijke 
verantwoordelijkheden.
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Mutaties 
Geen mutaties na juni 2022.

Over het lidmaatschap 
van de Vereniging 
Woodbrookers Barchem

Als u zich wilt aansluiten bij de vereniging bent u van harte 
welkom als vriend:
-  U ontvangt de periodieke nieuwsuitgave van de 

Woodbrookers, de WoodbrookerBerichten
-  U ontvangt een reductie van 10% bij deelname aan 

cursussen van de Woodbrookers en bij logies in het hotel 
buiten de cursussen om

-  U betaalt een jaarcontributie van €32,50

Na een jaar kunt u lid met stemrecht worden. Dit gaat 
automatisch als er in het voorgaand jaar geen bezwaren over 
uw lidmaatschap zijn gemaakt door leden van de vereniging. 
U gaat dan €65,- betalen. U ontvangt uitnodigingen 
voor de ledenvergaderingen en de jaarverslagen naast het 
bovengenoemde ledenblad WoodbrookersBerichten..

En als u geen lid wilt worden, of wilt blijven, maar u draagt 
het werk van de Woodbrookers wel een warm hart toe, dan 
kunt u voor €25,- per jaar donateur worden. In dat geval 
wordt u net als de leden op de hoogte gehouden van het 
verenigingswerk via het bulletin, alleen krijgt u geen korting 
bij deelname.
U kunt zich bij de administratie aanmelden,  
adm@woodbrookers.nl 
Het bankrekeningsnummer is NL57 INGB 0000 9300 00

Legaat of erfstelling
Wie de Vereniging Woodbrookers Barchem een warm hart 
toedraagt, kan ons werk steunen met een legaat of erfstelling. 
De Vereniging Woodbrookers Barchem is een zelfstandige 
rechtspersoon. Het maken van een legaat of erfstelling 
geschiedt bij testament. Een beschikking ten behoeve van 
de Vereniging Woodbrookers Barchem kan bijvoorbeeld 
luiden: ‘Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de 
Vereniging Woodbrookers Barchem een bedrag van euro....” 
Het is mogelijk aan een dergelijke beschikking een bepaalde 
bestemming te verbinden.

Zij die een schenking aan onze vereniging willen doen, 
kunnen over de vorm waarin dit kan geschieden, contact 
opnemen met Ariepieter Versloot, telefoon 0299-655557.
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Colofon
WoodbrookersBerichten
Uitgave van de Vereniging Woodbrookers Barchem. 
ISSN 2405 -5638. 

Administratie
Peppelerweg 21, 3881 XJ Putten
Telefoon 0341-353717
E-mail: adm@woodbrookers.nl
Website: www.woodbrookers.nl

Bestuur vereniging
Marijke Sondorp (voorzitter), AriePieter Versloot 
(penningmeester), Bart van der Elst en Dores Lignac. 

Redactie WoodbrookersBerichten
Marijke Sondorp

Kopij WoodbrookersBerichten 
Peppelerweg 21, 3881 XJ Putten
Telefoon 0341-353717
masondorp@solcon.nl

Vormgeving
Mans57, 06 51 68 27 55

Opgave voor cursussen
Opgeven kan per post: 
Peppelerweg 21 3881 XJ Putten,
per telefoon 0341-353717, 
of mail masondorp@solcon.nl, 
o.v.v. de cursusnaam en vervolgens door de cursusprijs te 
storten op rekeningnummer NL57 INGB 0000 9300 00 
van de Vereniging Woodbrookers Barchem. 

Bij aanmelding kunt u aangeven een beroep te willen doen 
op extra korting op de deelnemersprijs. Deze wordt in 
vertrouwen behandeld.

De cursussen vinden plaats in het Woodbrooke Landgoedhotel
Woodbrookersweg 1, 7244 RB Barchem, 0573 - 441734
Het is mogelijk aan de cursus deel te nemen zonder 
overnachting in het hotel.



19

Tekening Hans Jansen, ter gelegenheid  

van de opening van het Woodbrookehotel in 2012
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Al in 1913 werden er cursussen georganiseerd op het landgoed in Barchem, waar kort daarna het 
Woodbrookershuis verrees. Nog steeds organiseert de Vereniging Woodbrookers Barchem een eigen 
cursusprogramma. Het accent ligt op levensbeschouwelijke, culturele en maatschappelijke verdieping.

Vereniging Woodbrookers Barchem


