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Nieuwsbrief Najaar 2011 
Consultatiebureau Widar & Oudergroep 
 
 
Zeist, september 2011 
 
 
Beste ouders, 
 
Namens Sylvia Stroink en de oudergroep van 
consultatiebureau Widar bieden wij u deze nieuwsbrief aan. 
Met hierin aankondigingen van Sylvia voor de cursus ‘Zorg 
rondom het gezonde en het zieke kind’ (pag. 2) en voor de 
‘Muziek op schoot’ cursus (pag. 3). Op pagina 4 informeren  
Floris Komen en Judith Both u over hun fruitboomkwekerij www.natuurlijkebomen.nl. Op 
pag 5 vindt u de nieuwe rubriek ‘Aangeboden/gezocht’. Vervolgens stelt Eveline 
Reijnders, het nieuwste lid van de Widar oudergroep, zich voor op pag 6. Rest ons nog u 
te vertellen dat Danielle van Driel helaas aangegeven heeft te willen stoppen met de 
oudergroep. Drie jaar geleden heeft zij zich aangesloten bij de oudergroep omdat ze de 
Moeder&Kind groep graag een nieuwe impuls wilde geven. Dat is gelukt en nu zij die taak 
overgedragen heeft, wil ze haar tijd en energie graag richten op andere dingen.  Wij 
willen Danielle bij deze bedanken voor haar inzet!   
 
Graag bieden wij u als ouders een podium zich voor te stellen. Wilt u een keer met uw 
bedrijf of activiteiten in de nieuwsbrief, stuur dan een mailtje naar 
oudergroepwidar@gmail.com. 
 
Groeten, namens de Widar oudergroep, 
Danielle van Driel, Eveline Reijnders, Tilly Spoelstra, Kristha Takken en Elke Wisseborn 
 
 
 
Moeder & Kindgroep 
 
Maandelijks vindt er een Moeder- en Kindgroep bijeenkomst plaats. Hierin hebben 
moeders de gelegenheid elkaar te ontmoeten en kunnen de kinderen met elkaar spelen. 
Het is een kleine groep met een ongedwongen en gezellige sfeer. Heb je interesse om je 
aan te sluiten bij de groep, neem dan contact op met Linda: Linda@intuitievegroei.nl. 
Vaders zijn ook van harte welkom! 
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Oudercursus 

‘Zorg rondom het gezonde en het zieke kind’ in 2011 
 
Het consultatiebureau Widar organiseert een cursus van vier avonden rondom de zorg voor het 
gezonde en het zieke kind. Je leert wat kan je als ouder thuis doen om je kindje te verzorgen in 
het dagelijks leven en in het bijzonder als je kindje ziek? Hoe kan je ondersteunen met 
natuurlijke hulpmiddelen, zoals die gebruikt worden binnen de antroposofische geneeskunde. 
De cursus heeft een logische opbouw; daarom wordt de cursus als één geheel aangeboden.  
Sylvia Stroink, antroposofisch jeugdverpleegkundige zal deze cursus geven. 
Avond 1:  Warmte :  
 Waarom is warmte zo belangrijk voor het kleine kind 

Wat is het belang van natuurlijke materialen zoals wol, zijde en katoen etc. 
Welke uitwendige toepassingen bestaan er om de warmtehuishouding te reguleren? 
Praktisch oefenen van een voetinwrijving. 

Avond 2: Koorts 
 Wat is koorts en hoe verloopt koorts bij het zieke kind. 
 Wat kan ik doen als ouder als je kind hoge koorts heeft? 
 Praktisch oefenen van een citroen-kuitwikkel. 
Avond 3: Het zieke kind 
 Kwakkelen, constant verkouden oorpijn, buikpijn etc.   

Wat kan je als ouder doen met natuurlijke middelen als je kind ziek is? 
Praktisch oefenen van een uienkompres, en een kamille-buikkompres. 

Avond 4: De vier temperamenten en....... goed voor jezelf blijven zorgen!  
 Beschrijving van de vier temperamenten en hoe je met voeding een bepaald temperament   
 kunt afremmen of juist kunt stimuleren. 
 Waarom ben je als ouder vaak zo moe en hoe kan je goed voor jezelf blijven zorgen!!  
Kosten: Het CB Widar draagt de helft van de kosten Voor drie avonden en één terugkomavond
  zijn de kosten 30 euro. Dit is inclusief een werkmapje met beschrijvingen van de 
 thuisbehandelingen en ‘de Gids voor ziektepreventie en zelfmedicatie ‘ van Paul Meuwese.    
Wanneer:  donderdag  3 november,, van 20.00 uur tot 22.00 uur. 
      donderdag 10 november, van 20.00 uur tot 22.00 uur.    
      donderdag 17 november, van 20.00 uur tot 22.00 uur. 
      donderdag 24 november, van 20.00 uur tot 22.00 uur. 
   Vanaf 19.45 staan thee en koffie  klaar zodat we om 20.00 uur kunnen starten.  
Waar:     Gezondheidscentrum Widar  Tollenslaan 32 te Zeist (ingang aan Potgieterlaan) 
 
Enthousiast geworden om deel te nemen? Opgeven kan via sylvia.stroink@widar.nl  
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Muziek-op-schoot bij Consultatiebureau Widar 

 
Wat is een cursus Muziek-op-schoot? 
Het doel van Muziek-op-schoot is om de ouders en kinderen te laten ervaren dat zingen en 
muziek maken leuk is.  Wie dat ervaart zal blijven zingen en muziek maken. 
Baby’s en kleine kinderen verkennen de wereld om zich heen met hun hele lijf en alle zintuigen. 
Het aanbieden van klank, zang en muziek zal de ontwikkelingstocht van het kind bevorderen.  Er 
worden luisteroefeningen gedaan verstopt in allerlei spelletjes. De kinderen reageren daar 
bewegend op. Tijdens de cursus wordt minstens op één instrument gespeeld voor de kinderen 
door de docent. De kinderen zelf spelen elke cursus op een eenvoudig instrumentje. 
 
Wanneer zijn de bijeenkomsten? 
Vier keer per jaar wordt een cluster van twee zaterdagen aangeboden.  
De herfstliedjes zullen zijn op 1 en 8 oktober 2011.   
De kerstliedjes zullen zijn op 10 en 17 december 2011. 
De tijden zijn van 9.30 uur tot 10.15 voor de kinderen van anderhalf tot tweeënhalf jaar oud. En 
van 10.30 uur tot 11.15 uur voor de kinderen van tweeënhalf tot vier jaar. Na elke bijeenkomst is 
een kwartiertje koffie drinken voor de ouders ingelast.  
 
Wie is de docente? 
De lessen staan onder begeleiding van Lonneke Rijpstra:  Zij is Vrije Schoolleerkracht en heeft 
daarnaast vele jaren Muziek-op-schoot lessen gegeven op de muziekschool in Zeist. 
 
Waar zijn de bijeenkomsten? 
Op het Widar Gezondheidscentrum,  Laan van Beek & Royen 39 te Zeist. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt bepaald welke bijeenkomsten u en uw kind kunnen 
meevieren. 
 
Wat zijn de kosten? 
Uit de begroting voor 2011, blijkt dat het mogelijk blijft onm de cursus kosteloos aan te bieden 
aan de ouders van het consultatiebureau Widar. 
 
Opgeven voor de cursus: 
U kunt zich per cluster van twee zaterdagen opgeven via de cb-verpleegkundige Sylvia Stroink: 
sylvia.stroink@widar.nl  Afhankelijk van het aantal aanmeldingen 
wordt bepaald welke bijeenkomsten u en uw kind kunnen meevieren. 
De medewerksters van het antroposofisch consultatiebureau Widar wensen alle ouders en 
kinderen veel muzikaal plezier toe! 
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Even voorstellen... 
 
Wij zijn…. Floris Komen en Judith Both. Samen hebben wij twee kinderen: Krijn 
(2 jaar) en Tilia (6 maanden).  Wij wonen in Den Dungen (dat is vlak bij Den 
Bosch), maar komen altijd graag naar het Consultatiebureau WIDAR in Zeist. We 
maken daar een soort uitstapje van. 
Hier in Den Dungen….. kweken wij fruitbomen op, met name appel, peer, pruim en 
kers, maar ook een aantal andere onbekende soorten die we leuk vinden om erbij 
te hebben in ons assortiment zoals mispel en moerbei. Dit doen wij op 
ecologische wijze, geïntegreerd in een natuurlijke omgeving. Dat betekent als 
eerste natuurlijk dat onze bomen geen kunstmest krijgen en er geen herbicide 
of insecticide gebruikt worden. Hierdoor groeien onze bomen  minder snel maar 
zijn ze ons inziens wel bestendiger en veerkrachtiger. Ze kunnen beter tegen 
een stootje omdat ze niet zo slap zijn en veel reserves hebben na een langere en 
langzamere groeiperiode. Daarnaast maken we gebruik van groenbemesters 
tussen de bomen. Dit zijn planten die de bodem bedekt houden en die we daarna 
weer onder de grond werken als vorm van organische bemesting. Zo staat er nu 
mosterd en phacelia te bloeien, heel mooi. Afrikaantjes helpen tegen 
bodemgebonden ziekten. Onze Krijn vindt het leuk om de bloemen ervan te 
plukken. Het is heerlijk voor de kinderen hier. Krijn eet natuurlijk de hele dag 
appels en plukt bramen of ligt samen met Tilia onder de bomen.  

We hebben wel honderd 
verschillende appelrassen 
waaronder zeer oude 
(jasappel, court pendu of 
jutpeer) of zeldzame ( 
valkappel, citroenappel of 
bloedpeer). We kweken 
hoogstam- en 
halfstamfruitbomen en bij 
uitzondering een aantal 
laagstam voor degenen met 
weinig ruimte in de tuin, of 
in pot voor op het balkon. 
Het verkoopseizoen van 

bomen loopt van  november tot april omdat de bomen dan in rust zijn en ze zich 
gemakkelijk laten verplanten. Iedereen is in deze periode op vrijdag en zaterdag 
welkom om een keer te komen kijken voor een korte rondleiding met uitleg. 
Kinderen mogen natuurlijk ook mee. De koffie en limonade staan klaar. Zie onze 
website voor verdere gegevens: www.natuurlijkebomen.nl 
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Nieuwe rubriek: Aangeboden/gezocht 
 
Voor een kleine baby bied ik aan: 

 
 
1. 100% wollen pakje, maat 50/56, zeer zacht    
Merk Wickelkiste 
Met voetjes 
Valt klein 
 
 
 
 
 

 
 
2. Trappelzakje, maat 44 
53% katoen, 47% zijde 
Merk Selana 
 
 
 
 
3. Draagdoeken, donkeroranje 
Stevige katoenen draagdoekstof 
Merk Tri-cotti 
Systeem om met 2 schouderbanden kindje te dragen, 
inclusief beschrijving 
Voor kleinere baby 
De doeken zijn iets verschoten, maar verder nog goed 

 
4. Voor een prematuur geboren kindje heb ik nog meer mooie (katoenen) kleertjes! 
 
Bel of mail naar Cathalijne Huson: 06-11.13.15.77 of c.f.a.huson@gmail.com 
 

***** 
Gezocht! Wij zoeken voor onze lieve zoon van 1 jaar een liefdevolle, gezellige 
ervaren oppas voor de vrijdag. (tijden in overleg) 
Heb jij zelf kinderen en mag ons kindje gezellig bij jullie komen spelen die 
dag/middag? Of kun jij bij ons komen? Wij wonen in Zeist. Email ons dan op: 
Tess.hetkleinehuis@gmail.com 
 

***** 
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Als u iets nodig heeft, of iets zou willen verkopen, aan/van andere ouders van het 
consultatiebureau dan kan dat.  Als u een mailtje met uw ‘advertentietekst’ stuurt naar 
oudergroepwidar@gmail.com, dan zorgen wij ervoor dat het in de volgende nieuwsbrief 
vermeld wordt. De advertentietekst moet in ieder geval  
een mailadres of telefoonnummer bevatten waarop ouders u kunnen bereiken. 
 
 

Nazomermarkt en open dag Vrije School 
 
Op 24 september organiseert de Vrije School in de Bilt een nazomermarkt en 
open dag. Meer informatie komt vast binnenkort beschikbaar op de website van 
de school. 
  

 
Even voorstellen... 
 
Als nieuwste aanwinst van de 
oudergroep wil ik mij graag 
even voorstellen. Ik ben 
Eveline Reijnders, getrouwd 
met Pieter en moeder van Tim 
en Lucas. Tim is inmiddels al 
bijna 3 en Lucas is 9 maanden. 
Na het fulltime moederschap 
waar ik sinds Lucas zijn 
geboorte van heb genoten 
verheug ik me weer om in 
september voor de klas te staan. Ik ben “juffie” van de derde klas van de 
Vrijeschool in Bussum. De twee dagen per week dat ik voor de klas sta, zijn voor 
mij een welkome afwisseling van het thuis zijn met mijn mannen!  
 
Zelf werkend in het Vrijeschool onderwijs was het voor mij erg prettig om te 
ontdekken dat er ook een antroposofisch georiënteerd consultatiebureau in de 
buurt is. Ik ben heel erg blij met Widar in de vorm zoals hij nu is en vind het 
prettig om een bijdrage te kunnen leveren aan het behoud hiervan. Als schakel 
tussen het consultatiebureau en de ouders hoop ik mogelijkheden en behoeftes 
bij elkaar te laten komen.  
Laat het dus vooral horen als er vragen, ideeën en/ of suggesties zijn!  
U kunt de oudergroep bereiken via de mail: oudergroepwidar@gmail.com 
 
Veel groeten, 
Eveline Reijnders 
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Een veilig nest 
 
Schadelijke stoffen vermijden? - Babyverzorgingswijzer geeft raad 
  
In de serie WECF Wijzers is de opvolger van de speelgoedgids verschenen: de 
Babyverzorgingswijzer. Een handige folder met tips hoe schadelijke stoffen 
kunnen worden vermeden in babyverzorgingsproducten. De gids is bedoeld om 
ouders te informeren over de aanwezigheid van bepaalde chemicalien die worden 
gebruikt in cosmetica en over hun mogelijke impact op de gezondheid van 
kinderen. Je kunt de Babyverzorgingswijzer downloaden op www.eenveilignest.nl 
 
 

 

 

Voor speelgoed & cadeaus 
in prachtige kleuren en 
natuurlijke materialen! 

Steynlaan 65*3701 EC   Zeist 
                         030-6914592 
      info@rozemarijn.nl*www.rozemarijn.nl 

 


