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Consultatiebureau Widar & Oudergroep 
 

Zeist, juni 2015 

 

Beste ouders, 

 

Namens Sylvia Stroink, Desirée van Klaveren en de 

oudergroep van consultatiebureau Widar bieden wij u 

deze nieuwsbrief aan. Op pagina 2 en 3 is het nieuws te 

vinden van Sylvia.  

 

Ailien Koopmans, voormalig jeugdverpleegkundige van CB 

Widar is op 21 mei overleden. Op pagina 4 vindt u een in 

memoriam geschreven door Sylvia.  

 

Op dinsdag 23 juni organiseert Desirée weer een 

vaccinatie informatieavond, zie pagina 5 voor meer 

informatie. 

 

We bedanken Ianthe voor haar bijdrage aan de oudergroep en wensen haar veel geluk met 

haar pasgeboren zoon. Ondertussen mogen we twee nieuwe leden verwelkomen Quirine 

Vervloet en Norbert Geels.  

 

 

 
 

Groeten, namens de CB Widar oudergroep, 

 

Willie Naumann, Mijntje Smulders, Wiard Pennings,  en nog niet op de foto, Quirine Vervloet 

en Norbert Geels.  

OudergroepWidar@gmail.com 

www.facebook.com/OudersCBWidar 

  

mailto:OudergroepWidar@gmail.com
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Consultatiebureau Widar, voor zuigelingen en peuters 

 
 

 

Beste ouders van het Consultatiebureau Widar 
 

Onze nieuwe locatie Helicon: 

Het is een drukke tijd geweest van verbouwen en inrichten, maar we mogen tevreden zijn. 

Vanaf begin maart zijn wij werkzaam op de nieuwe locatie in Helicon. Desirée en ik genieten van deze 

nieuwe werkruimte. Het is erg prettig om onze eigen plek te hebben op één locatie.  

De wachtruimte, tegenwoordig met koffie en thee, voldoet aan de eisen.  Het lijkt al weer zo lang 

geleden dat we de aankleedkussens op de leestafels in de wachtruimtes van het Gezondheidscentrum 

hadden.  Dat we nu een aparte ruimte hebben om de kinderen om te kleden, was een duidelijke wens die 

uit de enquête naar voren kwam.  

 

De eerste kinderen konden we op 3 maart welkom heten. 

                                 
Julia knipt het lintje door in de kamer van Sylvia.          Suze deed dit in de kamer van Desirée. 

 

Er zijn er nog wel aanbevelingen voor het gebouw. Zo zijn we bezig om een hekje naar de achterzijde 

van gebouw te maken. Rondom het gebouw is een mooie tuin met een prachtige vijver. Maar dat is, 

zonder ouderbegeleiding, uiteraard gevaarlijk voor kleine kinderen. 

In de hal van het gebouw staan soms nog restanten van een toneeldecor of andere werkmaterialen die 

gebruikt worden door de scholieren. Tenslotte wordt het gebouw voor meerdere doeleinden gebruikt. 

Ik hoop dat jullie daar weinig hinder aan ondervinden. 

Het afsprakensysteem: 

De afspraken verlopen nu geheel via mij. Tijdens mijn vakantie zal Desirée dit taakje overnemen. Via de 

mail of telefoon kunnen afspraken worden gemaakt of verzet. Het papieren afspraken- boek voldoet 

tot nu toe goed. We evalueren nog of we zullen overgaan op een digitaal systeem of dat we het 

afsprakenboek zullen handhaven.  
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De Groeiwijzer van 1- tot 4 jaar is nu uitverkocht bij uitgeverij Christofoor. Ik ben druk bezig om 

deze te redigeren, samen met Machteld Huber. Zodra de nieuwe uitgave er is, zal ik die weer uitdelen 

aan de ouders van kinderen die één jaar worden. Mocht je er nog recht op hebben, help mij er dan aan 

herinneren. 

 

Verder is er in de oudergroep een mutatie: 

Ianthe Biemans stopt in de oudergroep. Heel veel dank,  Ianthe, voor je inzet. Inmiddels verwelkomen 

we twee nieuw leden: Quirine Vervloet en Norbert Geels. Welkom in onze oudergroep!  

 

Hieronder een kleine foto impressie van de nieuwe ruimtes in gebouw Helicon              

           
Een kijkje in de spreekkamer           De ruimte met de aankleedkussens 

 

                  
De ruime en lichte wachtruimte                  Spelen op het regenboog-speelkleedje 

 

 

Tot slot wens ik iedereen, mede namens Desirée, een hele mooie zomer toe met vele mooie vakantie-

ervaringen! 

Heel graag, tot ziens weer op het cb! 

 

Hartelijke groeten, Sylvia Stroink- van Moorsel 
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In memoriam Ailien Koopmans 

  

 

Op 21 mei kreeg ik het droevige bericht dat Ailien Koopmans was overleden.                                                                                                        

Ailien was mijn collega- jeugdverpleegkundige van november 2006 tot juli 2008. Samen met Toyna van Walré de 

Bordes , Nellie Jans, en daarna Regine Bautz, vormden wij de maatschap Consultatiebureau Widar.                                             

Vele ouders zullen Ailien herinneren als een rustige, lieve en zeer inlevende jeugdverpleegkundige op de locatie 

Tollenslaan.                                                                                                                                                   

Voor mij was zij altijd een hele fijne collega. We konden goed opverleggen en elkaar vervangen in tijden van 

afwezigheid.  Het bericht dat zij ziek was, kwam hard aan in juni 2008. Ik heb per direct  al haar werkzaamheden 

overgenomen en vanaf die tijd werkte ik op zowel de Laan van Beek & Royen als op de Tollenslaan. 

Ons collega-schap ging geleidelijk over in een hechte vriendschap. Ik heb dierbare herinneringen aan onze talrijke 

boswandelingen, musea- bezoeken en koffie- drink momenten. Ailien was ook een trouwe bezoekster van de 

uitvoeringen van het Socrateskoor. Bewonderingwaardig was, dat zij altijd interesse bleef  houden in iedereen om 

haar heen. Ze was enorm strijdbaar en hield van het  leven. Wat hebben we samen genoten van de prachtige kleine 

dingen die we zagen in het bos of op exposities. En wat was het heerlijk om nog te kunnen overleggen over zaken die 

ik op het werk  tegenkwam.  

In het najaar van 2014 bleek, dat haar ziekte niet meer was te overwinnen. Ik heb AIlien toen gevraagd of zij 

beschermvrouwe van Consultatiebureau Widar zou willen worden. Dat wilde zij heel graag uitdragen. Zij heeft mij vele 

malen advies gegeven, mede over de verhuizing naar het gebouw Helicon.  

In deze periode heb ik Ailien geportretteerd. Het idee om haar mooie, zachte gezicht uit te beelden op doek , had ik al 

lang in gedachte. Op een weekeinde in november was de inspiratie er ineens. Toen ik haar het portret  overhandigde, 

reageerde ze opgetogen: “Wat mooi en het zijn precies mijn kleuren”.  Het deed mij veel deugd dat ze vaak zei dat het 

haar blij maakte. 

Als beschermvrouwe blijft Ailien verbonden aan het Consultatiebureau Widar, ook nu ze naar de geestelijke wereld is 

overgegaan. Ze heeft beloofd dat ze haar advies zal blijven geven en ik zal zeker gebruik blijven maken van haar 

kundigheid. Ze blijft in de harten van ons, de ouders en de kinderen. 

Mede namens alle collega’s van Gezondheidscentrum Widar, wensen wij Wim en de kinderen Pepijn, Gijs en Pien, veel 

sterkte toe. 

Sylvia Stroink –van Moorsel 
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De vaccinatie informatieavond  

Beste ouders van het Consultatiebureau Widar, 

 

Op dinsdagavond 23 juni 2015 is er weer een vaccinatie 

informatieavond op de Tollenslaan 32 in Zeist. 

 

Inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee en start om 

20.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur. 

 

We beginnen met de risico's van infectieziekten 

waarvoor wordt gevaccineerd. 

De antroposofische visie op ziekte en gezondheid wil ik hierin meenemen.  

Daarna wil ik ingaan op de mogelijke bijwerkingen van vaccinaties en de keuzemogelijkheden 

(wanneer starten en hoeveel vaccinaties zijn dan nodig) en wat zijn mogelijke alternatieven 

voor vaccinaties.  

 

Vervolgens is er ruimte voor het stellen van uw vragen. 

 

Graag aanmelden via de mail: desiree.van.klaveren@widar.nl   

    

Voor ouders van consultatiebureau Widar zijn er geen kosten aan verbonden.  

Voor geïnteresseerden van "buiten” vragen wij een bijdrage van 10 euro vragen voor deze 

avond.   

 

Hartelijke groet,   Desirée van Klaveren   

 

Nb. Mocht u deze avond niet aanwezig kunnen zijn, kunt u zich voor een volgende bijeenkomst 

maandag avond 28 september aanmelden.   
 

 

  

  

mailto:desiree.van.klaveren@widar.nl
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Ouderintervisie 

Ben jij ook op zoek naar tips van andere ouders? 

Nieuwe ouders zijn van harte welkom. De 

aanwezigheid is vrijblijvend. Ouder-intervisie 

vindt eens in de 6 weken plaats op wisselende 

dagen van 20:00 tot 21:30 uur, bij een van de 

ouders thuis.  

 

Iedere avond is er een andere ouder die 

behoefte heeft aan tips over een bepaald 

onderwerp. We hebben het o.a. gehad over hoe 

je een 2-jarige de trap op krijgt om te gaan 

slapen, hoe je ervoor zorgt dat een 3-jarige 

niet steeds bij je vandaan loopt, hoe je goed 

voor jezelf zorgt als je steeds gebroken 

nachten hebt en hoe je een ontspannen autorit 

naar je vakantieadres kunt organiseren.  

 

Er blijken heel veel verschillende manieren te 

zijn om situaties op te lossen. Iedereen heeft 

weer een andere invalshoek en dat maakt de 

avonden heel boeiend.  

 

Heb je interesse in deelname en/of in de organisatie?  

Meld je dan aan bij: oudergroepwidar@gmail.com 

 

Ouder- & Kindgroep  

De ouder-kindgroep komt op wisselende ochtenden bij elkaar, meestal eens in de twee weken, 

van ca. 9.30 tot ca. 11.30 uur. De plaats waar we afspreken is afhankelijk van de deelnemers. 

Binnenkort komt een nieuwe lijst met data waarop mensen zich kunnen inschrijven, mochten 

ze hun huis willen open stellen. In de zomerperiode spreken we ook 

weleens af op de kinderboerderij.  
 

De ouders wisselen ervaringen uit over allerlei zaken van opvoeding 

tot werk en de kinderen kunnen ondertussen spelen. De leeftijd van 

de kinderen is tussen de 0 en 4 jaar.  

 

Heb je ook zin om mee te doen? Of heb je een vraag m.b.t. de 

groep?  

 

Willemijn van Melle 

wvanmelle@hotmail.com 

mailto:oudergroepwidar@gmail.com
mailto:wvanmelle@hotmail.com
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Wist u dat...   

 Deelnemers van De Groene Schuur kopen 

biologische en biologisch-dynamische 

groenten en fruit rechtstreeks bij 

boeren in. Er wordt geen winst gemaakt 

en bereidheid om mee te helpen met de 

verdeling van de producten is 

voorwaarde voor deelname aan dit 

initiatief. De Groene Schuur wil op deze 

wijze een bijdrage leveren aan een 

eerlijke prijs voor de boeren, betaalbare 

verse producten voor de consument en 

besparing op vervoerskosten en 

verpakkingsmateriaal. Meer informatie 

over op www.degroeneschuurzeist.nl 

 Op 20 en 21 juni is het open dag bij 

biologische boeren.  

 Op 26 juni is het modderdag bij De 

Boswerf.  

 Op zaterdag 27 juni viert ’t Kleine 

Volkje zomerfeest www.kleinevolkje.nl . 

 

De volgende nieuwsbrief zal in september rondgestuurd worden. Heeft u wist u datjes? Mail 

ze naar oudergroepwidar@gmail.com.  
 
 
 
 

Voor speelgoed & cadeaus in prachtige kleuren en natuurlijke materialen! 

Steynlaan 65*3701 EC Zeist 
030-6914592 

info@rozemarijn.nl*www.rozemarijn.nl 

http://www.degroeneschuurzeist.nl/
http://www.kleinevolkje.nl/
mailto:oudergroepwidar@gmail.com

