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Vormgeving en Communicatie

Poppen Vormgeving en Communicatie 
maakt creatieve, functionele ontwerpen en verzorgt hiernaast ook drukwerk en eventueel 
verspreiding. Het bedrijf bestaat sinds 2011 en heeft als missie om bedrijven en instellingen te 
helpen met visuele communicatie zodat deze een stimulerende rol kan spelen bij het behalen van 
hun doelstellingen. Zoals u in dit portfolio kunt zien, hebben wij een brede klantenkring in diverse 
sectoren en hebben ons in twee en een half jaar weten op te werken tot een betrouwbare partner die 
creativiteit, betrouwbaarheid en een scherp prijsbeleid hoog in het vaandel heeft staan.

Eigenaar Michel Poppen (geb. 1975) heeft al meer dan twintig jaar ervaring in het Grafische Vak 
en heeft oog voor alle aspecten die dit vak te bieden heeft. Hij adviseert u over methodes om uw 
potentiële klant te bereiken en helpt u met het creeëren van meer omzet door de uitstraling van uw 
bedrijf te verbeteren. Zijn vaak kleurrijke ontwerpen spreken een brede doelgroep aan.
Poppen Vormgeving en Communicatie werkt met een team van tekstschrijvers, webdesigners en 
kan dus meer aanbieden dan alleen ontwerp en drukwerk. Altijd voor een goede prijs en een prima 
service!



Een bijna-thuis huis

Hospicevoorziening 
Sint Maartenhuis
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Vrijwilligers vertellen:

“Een beetje dragelijker maken”

Een groot deel van de vrijwilligers heeft een achtergrond in de zorg. 
Het is vast geen toeval dat juist bij hen het verlangen om weer zorg- en 
behulpzaam te zijn terugkomt en zij zich inzetten voor een hospice. Zo 
ook bij Jantje Krol. Zij heeft meer dan 25 jaar in de thuiszorg gewerkt. 
Ervaringen uit die tijd brachten haar de overtuiging dat niemand op zijn 
sterfbed alleen hoort te zijn. 

De warme en betrokken zorg die het 
hospice, zeven dagen per week en 24 uur 
per dag, biedt, wordt vooral uitgevoerd 
door vrijwilligers. “Sterven is het 
heftigste dat je in je leven gebeurt. Wij 
kunnen dat door onze aanwezigheid een 
beetje dragelijker maken.” Het tijdelijke 
huis wordt even een echt thuis voor de gast en 
zijn/haar familie of naasten. “Wij als vrijwilligers zijn bij hen te gast en 
houden ons aan hun huisregels. We kloppen op de deur voor we bij de gast 
naar binnen gaan. We zijn er als het nodig is en blijven op de achtergrond 
als er rust wordt gevraagd. We moeten zorgen voor een balans tussen 
betrokkenheid en gepaste afstand.” 

Het binnenkomen in een hospice is niet altijd even gemakkelijk. Niet voor 
de gast en niet voor de naasten. “Het is geen falen, maar erkennen van een 
situatie. De zorg overdragen om zelf weer alle aandacht voor bijvoorbeeld 
de partner te kunnen hebben. Dat is goed.” Jantje hoort regelmatig van 
mensen om haar heen dat ze graag eerder van het bestaan van het hospice 
hadden willen weten. Haar mening is dat het overlijden niet erg is, maar 
de manier waarop wel bepalend. “Men kan hier echt in alle rust afscheid 
nemen, omringd door liefde en aandacht van familie, vrienden en de 
vrijwilligers.”

Vrijwillige zorg

“Het hart op de goede plek”

Hospice voorziening Sint Maartenhuis biedt een huiselijke 
omgeving voor terminale zorg. Als het om uiteenlopende 
redenen niet meer mogelijk is om de laatste fase thuis door 
te brengen kan het hospice een uitkomst zijn. Onder leiding 
van twee coördinatoren voeren opgeleide en betrokken vrijwilligers de 
dagelijkse zorg uit, aangepast aan de individuele behoefte van de gasten.

Inge Seldenrust is één van de coördinatoren van het hospice. Zij is 
tussen opname en vertrek het bindend element tussen, gast, naasten, 
professionele zorg en de vrijwilligers. “De opname regelen, het maken van 
dienstroosters, werven en aannemen van vrijwilligers, coachen, contact 
met de thuiszorg en een luisterend oor voor bijvoorbeeld familieleden 
behoren onder meer tot mijn takenpakket.”  

Zeven dagen per week en de klok rond zijn er mensen in het hospice 
aanwezig. De vrijwilligers werken in tweetallen gedurende de dag en 
avond, waarna de professionele nachtzorg het overneemt. Voordat een 
vrijwilliger daadwerkelijk wordt ingeroosterd is er eerst sprake van een 
intake en een meeloop periode van zes weken. Vervolgens volgt men 
trainingen over stervensbegeleiding, tiltechnieken, rapportage (mondeling 
en schriftelijk) en andere nuttige zaken. “Je leert pas wat het werk inhoudt 
als je het doet”, vertelt Inge. “Het hart op de goede plek en beschikken 
over enige levenservaring zijn belangrijke eigenschappen van onze 
vrijwilligers.”

Te allen tijde is het belangrijk dat de vrijwilligers duidelijk voor ogen 
hebben wat hun rol is. Het belang van de gast staat altijd voorop. “Je 
komt er niet voor jezelf en je moet een duidelijk beeld hebben wat je rol 
is en wat je wel en niet kunt doen. Als je betrokken wordt bij de laatste 
levensfase van de gast dan word je daar stil van. Hier leeft men heel puur.” 

Brochure 
Hospicevoorziening Sint Maartenhuis



Folder 
Ambacht en Educatie

Contactgegevens
Fred Bos

mobiel: 06-27420229
e-mail adres: fredbos@ambachteneducatie.nl

bezoekadres: Molenstreek 314 9641 KX Veendam

openingstijden: 
ma. t/m do. 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur 

of op afspraak

Fred Bos Ambacht en Educatie
Ambacht & Educatie 
is een jong bedrijf dat 
zich richt op oude 
ambachten. Helaas 
zien we steeds meer 
oude ambachten 
verdwijnen. 
De smid, de timmer-
man, de loodgieter, 
de beeldhouwer... De 
oude ambachtelijke 
beroepen dreigen 
uit te sterven door 
nieuwe technologie 
en massa-productie. 
In de architectuur 

is dit terug te herkennen; decoraties, glas-in-lood 
beglazingen, gedetailleerd schilderwerk en smeed-
werk zijn nauwelijks terug te vinden in hedendaag-
se bouwwerken.

Fred Bos, de drijvende kracht achter Ambacht & 
Educatie, heeft een passie voor oud ambachtelijk 
werk. Na jaren zich in het onderwijs te hebben 
ingezet, kwam hij met een idee om een bedrijf op te 
zetten om jonge mensen het oude vakwerk te leren. 
Met dit idee is Ambacht & Educatie ontstaan.

Ambacht & Educatie richt zich op het opleiden van 
met name jonge mensen die het smeden willen 
leren. De cursus smeden wordt aangeboden in 
samenwerking met de Stadswerkplaats Groningen.
In samenwerking met de ZMLK Margaretha Harden-
bergschool is er voor leerlingen een stage-mogelijk-
heid in de werkplaats. 

Ambacht & Educatie maakt in opdracht ook pro-
ducten van ijzer, koper en hout. Hierover kunt u 
contact opnemen met Fred Bos (voor contactge-
gevens zie achterzijde van deze folder). 
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ambacht
educatie
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Entreetickets 
Reggae For Africa

Poster 
Beter Horen voor Hick Foundation
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HUIZE MAAS GRONINGEN
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Ook ú kunt minderbedeelde 
wereldburgers helpen om beter te 

kunnen horen.
De Nederlandse Stichting Hick 

Foundation werkt samen met dit 
Filiaal van BETER HOREN om 
gebruikte gehoortoestellen in te 

zamelen voor het werkgebied van de 
Hickfoundation te Kenia.

Voor meer informatie:
vraag het aan de medewerkers 

van dit fi liaal of 
kijk op onze website

www.hickfoundation.com

Op de foto’s: Dr. R. Rekhi,  Dr. Ray Gopal, 
Mrs Rohoni: Diani Beach Hospital.
Local Supervisors Hickfoundation/

Medical Aff airs.

Steun de actie

POPPENVormgeving en Communicatie

Everyone benefi ts 
from better hearing!

Th anks for your 
support!

Diani Sea Resort

Diani Sea Lodge

(co-sponsoren)
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INTEXTENSO

Petra van der Velde
Lageweg 95

9698 BL Wedde
06 - 2248 7472
Kvk 02080546

info@intextenso.nl
www.intextenso.nl

ZIENHOREN SCHRIJVEN
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Iedere tekst een verhaal apart

Petra van der Velde
journalist en tekstschrijver

EEE

INTEXTENSO

HOREN SCHRIJVEN

ZIEN

Petra:
• hoort u aan
• luistert aandachtig
• geeft u de tijd
• verzamelt uw verhaal 
 (over uw product, dienst, bedrijf of persoon)
•  toont oprechte interesse
•  heeft een aangeboren nieuwsgierigheid

Petra:
• kijkt niet alleen, maar doorziet
•  levert bijpassend beeld
•  focust op details
•  is creatief
• verbeeldt uw product of dienst

Petra:
• schrijft duidelijke taal
• werkt gedetailleerd
• schrijft doelgroepgericht
• puzzelt met woorden
• redigeert
• informeert
• raakt de juiste toon

Naast de pure tekstproducties kan InTextenso ook een 
totaalpakket van tekst tot uitgave aanbieden. Daarvoor wordt 
samengewerkt met vormgevers, fotografen, vertalers, 
webdesigners, drukkerijen en uitgevers.

InTextenso maakt van iedere tekst een verhaal apart. Dat is 
precies waar teksten van InTextenso het verschil maken. 
Ze worden gelezen, er wordt over gesproken en dat is wat u wilt!

InTextenso, 
in de persoon van 
Petra van der Velde,  
is gespecialiseerd 
in horen, zien en 
schrijven.

InTextenso 
verzorgt journalistieke, educatieve, 
informatieve, artistieke en wervende 
teksten in alle tekstvormen (column, 
nieuwsverhaal, verslag, reportage, 
vraag en antwoord, portret, advertorial 
en achtergrondverhaal) voor al uw 
off - en online uitgaven.

Voor al uw teksten: bel: 06 - 2248 7472 of mail: info@intextenso.nl
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Sport en Beauty Plaza
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Hoe ben je bij deze sportschool 
terecht gekomen?
Voordat ik bij Sportschool Scheemda 
kwam te werken woonde ik in Parijs. 
De laatste 8 jaar ben ik daar werk-
zaam geweest  voor een reisbureau. 
In mijn vrije tijd was ik dagelijks op 
de sportschool te vinden waar ik o.a. 
aan Full Contact, Fitness, Spinning 
en Body Pump  deed. Sporten was 
gezien mijn toch wel stresvolle baan 
een uitstekende uitlaatklep waar ik 
me erg goed bij voelde.  

In 2006 heb ik mijn huidige partner 
Roy van Zal ontmoet en dat klikte 
eigenlijk meteen. Na een jaar heen 
en weer reizen tussen Scheemda en 
Parijs heb ik de beslissing genomen 
om weer naar Nederland te komen. 
Sportschool Scheemda was toen net 
een half jaar open en ik was wel aan 
een nieuwe uitdaging toe. 

Zijn er veranderingen in je lichaam 
opgetreden door het sporten?
Mijn lichaam is beslist veranderd 
sinds ik intensief sport.  
Het is steviger en gespierder ge-
worden. Ik merk dat ik soepeler ben 
geworden en ook is mijn uithou-
dingsvermogen er flink op vooruit 
gegaan.

Wat zijn de reacties van mensen die 
je al even niet gezien hebben ?
De meeste mensen zijn verbaast dat 
ik weer voor Nederland gekozen heb. 
En dat ik nu lessen verzorg, ik was 
altijd erg verlegen en onzeker. 

Heb je wel eens wat bijzonders 
meegemaakt als lesgeefster?
Wat ik bijzonder vind is dat ik een 
aantal mensen ben tegen gekomen 
die nog nooit gesport hadden en zo 
hun twijfels hadden dat die nu zo 
enthousiast zijn dat het sporten een 
deel van hun leven is gaan uitmaken. 
Leuk om te zien dat ik daar wat aan 
heb kunnen bijdragen. 

Eet je speciaal om al je sportactivi-
teiten te ondersteunen en wat is het 
verschil met voorheen
Ik eet vrij veel koolhydraten (volkoren 
pasta, zilvervliesrijst, aardappels en 
volkoren brood) en zorg ervoor dat 

ik in tegenstelling tot vroeger goed 
ontbijt. 
Verder veel gezonde tussendoortjes.
 
Zijn er ook mensen die je niet alleen 
als klant ziet maar waar je ook een 
speciale band mee hebt ?
Jazeker, je ziet sommige mensen 
vaak, dus kan het gebeuren dat je 
opeens een verassend  gesprek met 
iemand krijgt dat niet speciaal met 
sporten te maken heeft. In sommige 
gevallen kan dat tot een speciale 
band leiden.

Wat maakt jouw lessen zo speciaal?
Ik vind het belangrijk dat de mensen 
het gevoel hebben dat ze goed mee 
kunnen komen in de les en dat ze het 
kunnen volhouden, zo nodig geef ik 
opties en aanwijzingen om de oefe-
ningen eventueel anders te doen.

Waar maak je binnen de sportschool 
nog meer gebruik van?
Ik maak heel soms gebruik van de 
sauna, in de wintermaanden (met 
mate) van de zonnebank en laat mijn 
haar regelmatig knippen bij Ellen’s 
Hair & Beauty die haar salon bene-
den in de Sportschool heeft.

Wat vind je jammer?
Ik zou graag wat meer ouderen actief 
in de sportschool zien, met name in 
de 50+ Fit les. Ouder worden bete-
kent volgens mij niet dat men niet 
meer aan sport kan doen, integen-
deel.

Wat is een ideale les ?
Enthousiaste mensen die met een 
grote glimlach en gevoel voor humor 
aan de les meedoen.

Hoe kom je zo bij deze sportschool 
terecht? 
Ik ben door mijn zus gevraagd om 
mee te gaan sporten.

Wat wou je worden toen je klein was 
en wat nu je groot bent? 
Toen ik klein was wou ik graag 
kapster worden. Ik heb niet speciaal 
een beroep wat me nu trekt. Er zijn 
2 belangrijke aspecten die ik zoek in 
mijn werk en dat zijn: 1- met mensen 
werken 2- lichamelijk actief bezig 
zijn.

Zijn er veranderingen in je lichaam 
opgetreden door de hoeveelheid 
sporten?
Mijn lichaam is positief veranderd 
door de hoeveelheid sporten. Je krijgt 
meer energie en je lichaam verandert 
duidelijk, waardoor je automatisch 
lekkerder in je vel gaat zitten.

Eet je speciaal om al je sportactivi-
teiten te ondersteunen en wat is het 
verschil met voorheen 

Mijn eetpatroon is behoorlijk ver-
anderd door het sporten. Je gaat 
veel bewuster met je voeding om en 
natuurlijk krijg je ook meer behoefte 
aan goed/genoeg eten. Anders gaat 
het sporten ook niet lekker.

Wat staat er nog op je verlanglijstje?
Heb alles al wat ik nodig heb. Maar 
tuurlijk hoop je altijd verder te 
groeien in je leven. 

Waar heb je veel respect voor?
Voor mensen die alles uit het leven 
halen en genieten van iedere dag!

Wat zou je veranderen als jij de baas 
van de sportschool was? 
De muziek zal iets meer volume heb-
ben en andere muziek.

En wat als je God was ?
De mensen weer respectvol maken.

een woord van ... Saskia Hofstede

een woord van ... Sanne Folkers

Zumba
Sportschool Scheemda geeft al 
vanaf april 2009 Zumba. Hiermee 
waren ze indertijd een van de 
eerste sportscholen in de regio. 
Steeds onder enthousiaste leiding 
van gediplomeerde instructrices. 
Vanuit de opleiding worden 
beginners en gevorderden lessen 
afgeraden. Sportschool Scheemda 
kiest voor één soort les, waarin 
variatie mogelijk is voor zowel de 
beginner als de gevorderden.

Conditielessen
Met Power, Cycle, Steps, Aerobics/
combifit, Streetdance en Zumba 
biedt de sportschool veel lessen 
op het ritme van de muziek, waar-
mee je in groepsverband aan je 
conditie kunt werken. Aangezien 
het calorieverbruik van deze 
lessen hoog is, zijn deze lessen 
zeer geschikt voor iedereen die wil 
afvallen. De onderlinge saamho-
righeid is groot en de 60 minuten 
gaan voorbij zonder dat je er erg 
in hebt. Sportschool Scheemda 

houdt het aantal mensen in een 
groepsles laag zodat er meer 
aandacht is voor het individu. De 
lessen worden afwisselend free-
style als door Club Joy en Zumba 
aangeboden. Freestyle betekent 
dat de instructeur de lessen zelf 
maakt. Lessen van Zumba en Club 
Joy worden in Nederland (en daar-
buiten) overal gelijk uitgevoerd.

Ontspanningslessen
Pilates en Combi Yoga maken 
naast de cardiolessen het aan-
bod compleet. Pilates betekent 
60 minuten BBB (oftewel benen, 
billen en buik en eigenlijk hoort 
er nog een 4e B bij namelijk de 
borst). Wij proberen deze lessen 
afwisselend op de vloer, staand en 
met de Swissball aan te bieden. 
Combi Yoga is een combinatie 
van Pilates, Yoga en Tai Chi. Dus 
naast de eerdergenoemde BBB(B) 
oftewel spierspanning moet Yoga 
voor de nodige ontspanning en 
Tai Chi voor de nodige coördinatie 
zorgen.

Enkele sportlessen kort belicht

De eerste 15 inschrijvingen betalen geen inschrijfkosten *
*Wel lidmaatschapskosten

Jaarabonnement met 10% extra korting *
Aanbiedingen geldig tot en met 15 Oktober 2011
*Aanbiedingen niet gezamenlijk te besteden

Heiko Sportel
hardloopband

Paula Beers
hardlopen
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Als er (bijna) dagelijks 
gesport wordt, hebben 
de spieren het behoorlijk 
zwaar te verduren. Een 
goede trainingsbelasting, 
waarin voldoende rust is 
ingebouwd, is het aller-
belangrijkste om over-
belastingsverschijnselen 
te voorkomen. Daarnaast 
is het verstandig extra 
aandacht aan ontspanning 
en herstel te geven. Denk 
hierbij aan goede voeding, 
aan saunabezoek, maar ook 
aan een massage.

Hoe werkt sportmassage?
Door het toepassen van sportmas-
sage treden de volgende effecten op:
-  De haarvaatjes in de huid en 

spieren gaan verder open, waar-
door er een duidelijk toename 
van de doorbloeding optreedt. 
Doordat de spieren beter door-
bloed worden, zullen de gevormde 
afvalstoffen (o.a. vocht en lac-
taat) beter worden afgevoerd en 
wordt spierpijn (zoveel mogelijk) 
voorkomen.

-  De afvoer van afvalstoffen wordt 
ook verbeterd door de uitwendige 
druk van de massage.

-  De spierspanning wordt beïnvloed.

Er zijn verschillende massagetech-

nieken zoals wrijven, kneden, klop-
pen en schudden. Als regel wordt 
aangehouden dat een sportmas-
sage voor de sporter (tot op zekere 
hoogte) comfortabel moet zijn. Vaak 
gebruikt de sportmasseur een tus-
senstof (olie, zalf). Het doel van deze 
tussenstof is het verminderen van 
de wrijvingsweerstand, waardoor pijn 
en irritatie van de huid en haarzakjes 
(zoveel mogelijk) voorkomen wordt. 
Soms wordt een tussenstof gebruikt 
die een vaatverwijding in de huid 
geeft. Het gebruik van deze tussen-
stof voelt wel lekker warm aan, maar 
sommige mensen zijn overgevoelig 
voor de vaatverwijdende producten. 
Bovendien kan hierdoor, via de huid, 
bij lage buitentemperaturen veel 
warmte verloren gaan. Tenslotte 
moet het bloed niet naar de huid 
maar naar de spieren toe.

Wanneer sportmassage? 
Massage kan worden toegepast bij 
vermoeide en stijve spieren. Het 
is niet alleen zo dat sportmassage 
altijd lekker is en gunstig werkt. 
Een sportmassage bij zeer stijve 
spieren is al snel te hard, waardoor 
de spieren na afloop nog stijver en 
pijnlijker aanvoelen. Sportmassage 
mag nooit worden toegepast bij een 
spierscheur, bij een ontsteking, wond 
van de huid, steenpuisten of als je 
koorts hebt.

Sportmassage wordt meestal (de 
dag) na een inspanning (wedstrijd of 

training) gegeven. Na afloop van een 
zware training of wedstrijd kunnen 
afvalproducten van de spierstofwis-
seling, zoals vocht en lactaat, zich in 
de spieren ophopen. Dit is (groten-
deels) te voorkomen door een goede 
cooling-down uit te voeren. Een 
herstelmassage bevordert de afvoer 
van deze afvalstoffen uit de spieren 
waardoor spierpijn (zoveel mogelijk) 
voorkomen wordt. Het lichaam zal 
sneller hersteld zijn en beter de 
volgende belasting aankunnen. Een 
herstelmassage duurt meestal zo’n 
20 minuten en kan prima gecom-
bineerd worden met een warm bad 
of sauna. Als de spieren heel zwaar 

belast zijn, zoals bij het lopen van 
een marathon, is het beter om de 
sportmassage uit te stellen. Het is 
dan verstandiger om de overbelaste 
spieren eerst tot rust te brengen 
door middel van ijsmassage, het 
liefst 5 keer per dag gedurende 15 
minuten.

Samengevat: 
Sportmassage bevordert het herstel. 
Het moet gezien worden als een 
aanvulling op de cooling-down en 
andere herstel maatregelen. Maak 
een afspraak met Roy van Zal van 
Sportschool Scheemda.

      Vette vis        Soja produkten       Groene thee       Tomaten             Yoghurt

Veilig trainen en mediteren 
met Combi-Yoga

Laat u ook zien in deze krant!
Informeer naar onze voordelige advertentietarieven!

0597 - 59 21 20

www.sportenbeautyplaza.com

Sportmassage bevordert herstel

Voor elk wat wils, zowel vanaf maat 38 tot en met maat 56/58, 
betaalbare combinatiemode

J&R Damesmode, Poststraat 1, 9679 AA Scheemda
Tel. 0597-591272, ’s maandags gesloten, gratis parkeren.

Open van 09.30 tot 17.30, zat. tot 16.00 uur

Bent u nieuwsgierig geworden, 
loop eens vrijblijvend binnen, de koffi e staat klaar bij:

Brandtex+Signature 
+Yes (38 t/m 50) Chalou + SemprePiu 

( 44 t/m 56/58)

Loft  winterjassen 
(44 t/m 56) Starkbroeken 

(38 t/m 56)

Twister 
(44 t/m 58) Yoek  

(44 t/m 56)

Zhenzi+Crizpy  
(42 t/m 56)

:

Op zoek naar een ontspan-
nend en tegelijkertijd krachtig 
trainingsprogramma? Dan is 
de Combi-Yoga les een goede 
keus.

De Combi-Yoga les is geba-
seerd op Yoga en T’ai Chi 
technieken afkomstig uit het 
oosten. In combinatie hiermee 
worden er ook 
Pilates oefeningen voor o.a de 
versterking van de rug en buik-
spieren gebruikt evenals voor 
coördinatie en kracht. Deze les is 
bij uitstek geschikt voor mensen 
die hun lichaamshouding willen 
verbeteren door veilig te 
trainen en daarbij even 
helemaal weg te zijn van 
de beslommeringen van 
alledag. 

Ook wordt er aandacht besteed aan 
ademhaling, concentratie en een 
stukje meditatie. De Combi-Yoga les 

kan er aan bijdragen om rug- en 
gewichtsklachten te verminderen 

(uiteraard in overleg met thera-
peut en/of begeleider). De 

Combi-Yoga lessen zijn 
er zo op gemaakt dat 
je niet speciaal een 
goede conditie nodig 

hebt om mee te kun-
nen doen, iedereen kan 

instromen en al na een 
paar lessen zul je merken 

dat de techniek makkelijker 
wordt en je de intensiteit 
kunt verhogen.

Om het zelf te 
ervaren, volg een 
les en ontdek hoe 

leuk Combi-Yoga is!
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Bloemenz

Welkom bij Bloemenz

een leven vol kleur en verrassingeen leven vol kleur en verrassing

www.bloemenz.nl

Zorgeloos genieten

Bloemenz werkt niet met een vast contract voor een bepaalde periode. U be-
paalt dus helemaal zelf hoe lang u van de bloemenservice wilt genieten en bent 
dus nooit aan een bepaalde periode gebonden.

Wilt u, om wat voor reden dan ook, de bloemenservice beëindigen dan kunt 
u dit ieder moment doen. Dit kan heel eenvoudig en zonder opzegtermijn 
door contact op te nemen met onze klantenservice (stuur een e-mailtje naar: 
klantenservice@bloemenz.nl).

Vakantieservice

Gaat u op vakantie? Bloemenz biedt een speciale vakantieservice waarbij u 
de bloemen tijdelijk bij buren, vrienden of familie kan laten bezorgen (kortom: 
u maakt er iemand anders blij mee!). Of u kiest om de bloemenservice tijdelijk 
stop te zetten (uiteraard betaalt u de bloemen dan ook niet). 
Kijk voor meer informatie op www.bloemenz.nl of stuur een e-mailtje naar: 
klantenservice@bloemenz.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u 24 uur per dag terecht op onze website 
www.bloemenz.nl. Of stuur een e-mailtje met uw vraag naar onze klantenser-
vice: klantenservice@bloemenz.nl.

Bloemenz
Canadalaan 10    
9728 EE Groningen
050 - 280 42 45

De voordelen van Bloemenz op een rij

❀ altijd verse bloemen in huis
❀ kwaliteit tegen een lage prijs
❀ een persoonlijke service

En ook:
❀ gratis bezorging (!)
❀ gratis bloemenvoeding
❀ gratis wenskaartjes
❀ gratis vakantieservice
❀ geen vast contract

Vrolijk van een bloemetje?

Het is niet zo moeilijk om ons voor te stellen dat mensen blij worden van een 
bloemetje. Dit is nu echter ook wetenschappelijk aangetoond.

Bloemen hebben effect op de chemie in onze hersenen. De aanwezigheid van 
bloemen leidt niet alleen tot meer levensvreugde en geluk, gevoelens van 
angst, onrust en depressiviteit verminderen. 
Meer weten? Kijk op: www.bloemenz.nl.

Van harte welkom bij Bloemenz

U heeft gekozen voor één van onze proefacties waarmee u zeer voordelig en 
vrijblijvend kennis maakt met onze unieke service. Wij wensen u alvast veel 
plezier met uw bloemen en hopen dat u van onze service zult genieten.

In deze fl yer vindt u meer informatie over Bloemenz en over de bloemenservice 
die wij bieden. Wilt u meer weten? Kijk dan op onze website: www.bloemenz.nl.

Bloemenz

Bloemenz is een unieke bloemenservice in Noord-Nederland. Om van te ge-
nieten! Iedere week (of iedere 2 weken) bezorgen wij u een prachtig boeket 
bloemen aan huis. Door onze bloemen ontstaat vreugde, sfeer en kleur in 
huis, waar u van kunt genieten.

Telkens kiezen wij de beste bloemen voor u en combineren die. Zo heeft u 
iedere week super verse bloemen, en variatie in kleur, stijl en per seizoen.

Bloemenz werkt zonder tussenkomst van een winkel of voorraad (uw bloemen 
komen rechtstreeks van de kweker) en beschikt over een effi ciënte bezorg-
service. Door deze unieke aanpak zijn de bloemen verser dan vers en bieden 
wij niet alleen een gegarandeerde kwaliteit tegen een zeer lage prijs, maar 
tevens gratis bezorging (!), gratis bloemenvoeding en gratis wenskaartjes 
(voor als u de bloemen cadeau wilt doen).
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Evangelisch Lutherse Kerken Groningen, Leeuwarden, Stadskanaal, Winschoten en Wildervank

Lutheranen 
in het Noorden

Groningen

EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTEN 
IN NOORD-NEDERLAND

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen

Opbouw en omvang van de gemeente
De gemeente is een zeer gemengd ge zel schap: jong en 
oud, ar beider en pro fessor, en internationaal ge tint 
door dat we leden heb ben uit landen met veel luthe-
r anen. Veel ge meen teleden hebben lutherse wortels, 
maar ve len hebben ook ach ter gron den in andere ker ken 
of waren vroe ger niet-gelovig.

Onze gemeente telt op dit moment 220 doop- en 
belijdende leden en 35 belangstellenden. De helft 
hiervan woont in de stad. De andere helft woont in de 
regio. Het gebied van de gemeente omvat het westen en 
het noorden van de provincie Groningen en een klein 
stukje van Drenthe. De gemeente is dan ook, zoals bijna 
elke lutherse gemeente in Nederland, een diaspora-
gemeente.

Activiteiten
Elke zondag is er om 10 uur dienst. Tijdens de eredienst 
is er regelmatig een kinderneven dienst en/of oppas. 
Vier keer per jaar is er een speciale dienst voor jonge 
kinderen (0-5 jaar). Op de tweede zondag van de 
maand is er een muziekdienst.

Verder is er twee tot drie keer per jaar een gemeente-
avond, komt de bijbelkring elke maand bijeen, is er 
maandelijks een ontmoetingsmiddag, repeteert de 
cantorij 3x per maand en is er een ge spreks groep in het 
Westerkwartier.  
Ook spannen veel leden zich in om het gemeen te leven 
goed te laten verlopen. Ze bezoeken oudere en/of zieke 
gemeenteleden, doen kosterswerk-
zaam heden, regelen de verhuur en nog 
veel meer.

Predikante
De predikante van onze gemeente 
is Susanne Freytag. Zij is in 1962 
in Hamburg geboren en heeft haar 
opleiding deels in Duitsland en deels in Nederland 
gevolgd. Na haar op leiding is ze in 1996 door de  
Ev angelisch-Lutherse Gemeente Gro nin gen beroepen. 
U kunt met haar contact opnemen voor een gesprek, bij 
vragen, voor meer informatie enz. (tel. 050-3130985, 
e-mail: info@elgg.nl)

Het kerkgebouw
Aan het eind van de 17e eeuw, bijna honderd jaar na 
haar oprichting, kreeg de lutherse ge meente van de 
burgemeester en gemeenteraad toestemming om een 
kerk ge bouw in de Haddingestraat te bouwen. Het 
gebouw moest een schuilkerk zijn, d.w.z. van bui ten 
niet als kerk te her kennen. Het kerkgebouw mocht dus 
klokken noch toren heb ben en moest vanaf de straat op 
een gewoon woon huis lijken. 
Daardoor komt het dat, ook nu nog, de Lutherse kerk 
van buitenaf niet opvalt. Veel mensen lopen, fietsen of 
rijden door de Haddingestraat zonder op te merken dat 
er een kerk staat.

Gemeenteblad
Actuele informatie over het gemeenteleven vindt u in 
ons gemeenteblad ‘Opbouw’. Dit blad ligt in de Foyer 
van de kerk. U mag dit gratis mee nemen. Als u uw 
adres aan ons doorgeeft, ontvangt u het blad gratis 
thuis. Ook te vinden als pdf bestand op onze website. 

Website en contactgegevens: www elgg.nl
Kerkgebouw: Haddingestraat 23, Groningen
 (mei 2012)Kinderdienst

Wildervank/VeendamWinschoten/PekelaStadskanaalLeeuwarden

Lutherse geloofstraditie
Wij laten u graag kennis maken met de 
Evangelisch Lutherse gemeenten, tegenwoordig 
samenwerkend met Hervormde en Gereformeerde 
gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland. 
In die samenwerking brengen wij het Lutherse 
gedachtegoed in. Wat houdt dat in?

Genade

Heel belangrijk 
voor de Lutheranen 
is het besef dat we 
leven uit genade. 
Genade zegt dat wij 
onze betekenis of 
persoonlijke waarde 
niet kunnen verwerven door wat wij doen maar 
dat we, ondanks onze fouten, altijd weer door God 
met open armen als zijn geliefde kinderen worden 
aangenomen. 

We hoeven niet te twijfelen of we wel goed genoeg zijn, 
hard genoeg gewerkt hebben, of voldoende punten 
hebben gescoord om geaccepteerd te worden. We 
mogen erop vertrouwen dat we puur door ons geloof 
deel hebben aan de genade. Trefwoorden van de 
reformatie zijn niet voor niets “sola gratia, alleen uit 
genade.” 
Niet dat we, in genade aangenomen, nu zelfgenoegzaam 
achterover mogen leunen. We voelen er ons juist door 
uitgedaagd om het goede te doen in de wereld om ons 
heen.

Vrijheid

In de genade ervaren de Lutheranen een vrijheid, een in 
geloof geschonken vrijheid. Die bevrijding geeft ons een 
stuk levensvreugde. Vrijheid mag niet verward worden 
met vrijblijvendheid. Deze vrijheid vraagt van ons, 
vanuit ons geloof, dienstbaar te zijn aan de medemens 
en aan de wereld om ons heen. 

Bijbel

Via de Bijbel leren 
we God en zijn 
Woord kennen, in 
het bijzonder zoals 
Hij zich in Christus 
laat zien. We leven 
in gesprek met de 
Bijbel. Ieder mens 
voert dat gesprek op 
zijn of haar eigen manier, dat kàn binnen de Lutherse 
geloofstraditie. Het bijbelwoord is ons houvast, een 
boek van inspiratie, wijsheid en troost, en krijgt in 
ieders eigen context steeds weer opnieuw zijn betekenis. 

Daarmee hangt samen de tolerantie: respect voor 
ieders persoonlijke geloof. We staan open voor 
andersdenkenden op hun zoektocht. Dat raakt de kern 
van onze geloofsbelijdenis.

Mysterie

Geloven betekent dat je steeds ook tegen vragen 
oploopt. Niet alles is te verklaren, niet alles rijmt in 
het leven van een mens. Het geloof omvat inderdaad 
veel diepe mysteries.Volgens Maarten Luther is er 
een verborgen kant van God, een geheim dat wij niet 
kunnen doorgronden. De Lutheranen kunnen leven 
met vragen zonder antwoord en hebben van oudsher 
een speciaal gevoel voor het Heilige, het geheim van 
Gods verborgen Aanwezigheid. Dat blijkt ook uit 
hun achting voor de sacramenten Doop en Heilig 
Avondmaal waarbij wij op Gods aanwezigheid kunnen 
vertrouwen.

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon 
heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om 

een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door 
hem te redden.

Johannes 3 : 16 - 1

Eredienst

De eredienst is één geheel van muziek, gebed en 
woord, waarin altijd opnieuw de boodschap van de 
liefhebbende, genadige God naar voren komt. Bekend 
is dat bij ons Lutheranen de gezongen liturgie een zeer 
belangrijke plaats inneemt. 

Een Lutherse viering is niet alleen een optreden van de 
predikant. Omdat wij allen in Gods genade leven geven 
wij samen gestalte aan de eredienst. Dat zien we aan de 
wisselwerking tussen voorganger en gemeente. Je viert 
gezamenlijk!

Gemeenschap

Een kerkelijke 
gemeenschap is heel 
divers opgebouwd: 
jong, oud, verschillende 
mensen. Je hoort bij 
elkaar, je hebt elkaar niet 
uitgekozen maar bent aan 
elkaar toevertrouwd, als 
één grote familie. 

Wat ons betreft een heel warme familie, waarin een 
positieve levenshouding en dankbaarheid voor de 
schepping een belangrijke plaats innemen. 

Dat gemeenschapsgevoel behoort gevoed te worden 
vanuit genade, vanuit de Christelijke vrijheid, zoals 
door Maarten Luther herontdekt en geformuleerd. 
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Nienhuis Boomkwekerijen

Wij hebben een groot assortim
ent:

HEESTERS

BOS- EN HAAG-
PLANTSOEN

SIERBOMEN

CONIFEREN

FRUITBOMEN

VASTE PLANTEN

ROZEN

Cees en Ineke Nienhuis 
heten u van harte welkom!

Hier vindt u ons bedrijf:

Fa. Corn. Nienhuis
Provincialeweg 3

9677 PA  Heiligerlee
tel. (0597) 413 687
fax (0597) 414 937

info@nienhuisboomkwekerijen.nl

Nienhuis Boomkwekerijen

    Onze uitgebreide site met webwinkel!

   www.nienhuisboomkwekerijen.nl

Nienhuis Boomkwekerijen

Specialist in 
het leveren 
van complete 
beplantingslijsten

Wij kweken een zeer breed assortiment 
boomkwekerijproducten voor leveringen in 
binnen- en buitenland. Zowel grootgroen-
voorziening, hoveniers, tuincentra, overheid 
en ook particulier worden door ons 
beleverd. 

Bomen, heesters, bos- en haagplantsoen uit 
de volle grond kunnen van 1 november tot 
eind april worden verplant.

Coniferen uit de volle grond kunnen 
van eind september tot half mei worden 
verplant.

Wij hebben echter ook een groot deel van 
de planten in container staan. Deze kunnen 
jaarrond worden verplant.

Wij zijn geopend voor particulieren:

Seizoen van half september tot half juni
Vrijdag 07:30 uur - 12:00 uur
  13:00 uur - 18:00 uur
Zaterdag 07:30 uur - 12:00 uur
  13:00 uur - 17:00 uur

Zomerperiode half juni tot half 
september
Vrijdag 07:30 uur - 12:00 uur

  13:00 uur - 16:30 uur

Zaterdag gesloten

(voor precieze data zie onze website 
www.nienhuisboomkwekerijen.nl)

Wij onderscheiden ons door
• Het leveren van uitstekende kwaliteit
• Een zeer compleet sortiment
• Snelle levering
• Concurrerende prijzen
• Een grote deskundigheid

Vooral de herfst is bij 
uitstek geschikt om nieuw 
materiaal aan te planten
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Uitnodigingskaart
Novo

Uitnodiging
Zaterdag 25 mei 2013

www.poppenvormgeving.nl

40 jaar
Dienstencentrum Muntendam

1973 - 2013

POPPENVormgeving en Communicatie

Programma
14:30 uur Ontvangst in de Heemtuin, 

 Nieuweweg 127 te Muntendam

15:00 uur Toneel 1e bedrijf gespeeld door cliënten en begeleiding

15:30 uur PAUZE

16:00 uur Toneel 2e bedrijf

16:30-17:30 uur Gelegenheid voor sprekers 

18:00 uur BUFFET

19:30 uur AFSLUITING

Wij willen graag van u weten of u komt en met hoeveel personen u komt.
In verband met de catering willen wij graag weten of u wel of niet deelneemt 
aan het buff et.
U kunt uw keuze doorgeven middels bijgevoegde antwoordstrookje + envelop.
Graag retourneren vóór 21 april 2013.
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Hick Foundation

Visitekaart
Boelens Projects in Control

Helpt u ons mee om de ontwikkeling 
van het onderwijs in Kenia te steunen?
Het prachtige Kenia is nog steeds een land in 
ontwikkeling, echter 92% van de bevolking 
leeft ver onder de armoedegrens. Hierdoor 
dreigen veel mensen buiten de boot te vallen. 
Deze mensen verdienen een kans op een 
menswaardig bestaan. Vooral kinderen die met 
een beperking worden geboren en hierdoor 
uit schaamte door hun ouders worden 
binnengehouden krijgen hierdoor nooit 
de kans zich te ontwikkelen en een gevoel 
van eigenwaarde op te bouwen. Voor deze 
schrijnende situaties is de noodzakelijke hulp 
zeer wenselijk.

Hulp aan onschuldige kinderen
Kinderen staan aan de basis van iedere 
samenleving. Juist door hen te helpen en te 
stimuleren in hun groei en ontwikkeling kun 
je uiteindelijk heel veel bereiken. Want zij zijn 
immers de volgende generatie die een bijdrage 
kan leveren om de leefsituatie te verbeteren in 
hun land. Onderwijs ligt aan de basis van die 
verbetering.

Wat doet de H.I.C.K. Foundation?
De Nederlandse stichting H.I.C.K Foudation 
(Handicapped & Innocent Children Kenia) 
houdt zich bezig met het ondersteunen van 

minderbedeelden, gehandicapten en (wees)
kinderen in Kenia. Er lopen een aantal projecten 
waaronder het schoolproject Makobe, het 
weeshuis Diani’s Children’s Village en de 
gehandicapten werkplaats Bombolulu. In 
opdracht van H.I.C.K foundation worden 
handgemaakte vogelhuisjes vervaardigd uit 
een kokosnoot incl. de bolster en verkocht in 
Nederland. Met de opbrengst kunnen mensen 
en jeugd met een beperking een menswaardig 
bestaan opbouwen.

Container met schoolmeubilair
OBS De Tichel in Oostwold is samen gegaan 
met de openbare basisschool in Midwolda. 
Beide scholen gingen in een brede school 
door onder de naam De Noordkaap. Veel oud 
meubilair van de Tichel werd geschonken aan 
de Hick Foundation. Het is de bedoeling dat 
de container dit jaar nog naar de plaats van 
bestemming verscheept wordt. Hiervoor is 
geld nodig. Helpt u de kinderen om aan een 
betere toekomst te bouwen?

Hartelijk dank voor uw donatie op 
rekeningnummer 1526.53.236
Voor meer informatie: 
www.hickfoundation.com

Blijhamsterstraat 2 Winschoten 0597-424190 www.carambole-winschoten.nl

Wij maken van uw feest 
een droomfeest in een sfeervolle ambiance

Langestraat 96
Winschoten.
0597-432944
www.backhuys.nl

Genieten in het zonovergoten Kenia 
vanaf 50 euro all incl. p.p. per dag!
Info: Th omas Cook Travel Shop Tulleken tel. 0597 412 192

Extra safari info:
www.go-africa-safaris.com
www.thetravelshop.nl/tulleken
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Diani Sea Resort

Diani Sea Lodge
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Arjen Boelens
Project and Project Services Manager
Senior Consultant

Gangboord 40
7833 DN Nieuw Amsterdam
The Netherlands

+31 6 - 13 00 64 62
arjen.boelens@bpic.nl
www.bpic.nl

+31 6 - 13 00 64 62
arjen.boelens@international-recruitment.eu
www.international-recruitment.eu

Boelens Projects in Control B.V. Boelens International Recruitment



Uitnodigingskaart
Rotary Club Winschoten

UITNODIGING

75 jaar
Rotary Club Winschoten

“SERVICE ABOVE SELF”

1938
2013

Rotary Club Winschoten  
Augustus 1937 deed de toenmalige gouverneur van het 59e 
district van Rotary International aan dhr. Duintjer, indertijd 
lid van Rotary Veendam, het verzoek om “tot stichting 
van een Rotary club in Winschoten te komen”. De mede 
Rotarians van de Veendammer club waren het er over eens 
dat “Winschoten een plaats was voor een goede club”.  Na 
veel voorwerk werd op 28 mei 1938 de offi  ciële charter 
uitgereikt.
Al snel volgden de oorlogsjaren en werden bijeenkomsten 
door de bezetter verboden en tevens werden alle bezittingen 
in beslag genomen. Heimelijk, met het gevaar verraden te 
worden, ontmoetten de leden elkaar wel eens, maar eerst op 
4 februari 1946 werden de wekelijkse bijeenkomsten weer 
offi  cieel opgestart in voormalig Hotel Dommering. Vanaf 
1966 vonden de wekelijkse bijeenkomsten plaats in Hotel 
Royal York en vanaf 2008 in het Rozenpaviljoen.
In 1958 werd als eerste club in Nederland contact gezocht 
met een Duitse Rotaryclub en wel in Leer, welke contacten 
zijn uitgegroeid tot een hechte vriendschap met regelmatig 
activiteiten over en weer.                                                                                                                                   
In datzelfde jaar werd medewerking verleend om in Oude en 
Nieuwe Pekela een Rotaryclub tot stand te brengen.

Ontwerp: Poppen Vormgeving en Communicatie  /  Foto: Ina Nieboer

Ter gelegenheid van haar 75 jarig bestaan nodigt 
Rotary Club Winschoten 

u uit voor een feestelijke receptie op:

Zaterdag 1 juni 2013
In Museum Boerderij Hermans Dijkstra

Reinte Abdenaweg 1
9681 BC  Midwolda

Indien u als vertegenwoordiger het woord wenst te voeren gelieve dit vóór 
25 mei a.s. kenbaar te maken aan de secretaris Rotary Club Winschoten  

T. Pelgrim  
Tel: 0597-422327                

E-mail: tr.pelgrim@hetnet.nl  

Rotary Club Winschoten
Charter: 28 mei 1938
District: 1590
Moederclub: RC Veendam
Dochterclub: RC Pekela
Zusterclub: RC Leer (Dld)
Leden:  48
Classifi caties: 44     

Succesvol ondernemen en leren van de toekomst zijn de twee zijden van 
eenzelfde munt.
Hent Hamming waardeer ik als een verrassende aanjager en begeleider van 
dergelijke leerprocessen.

Geert Sanders, hoogleraar ‘Academic Entrepreneurship’, in het bijzonder 
‘Institutional Advancement’ aan Nyenrode Business Universiteit.

 Programma: 
13.30 uur Ontvangst

14.00 uur Welkomstwoord  Rotary voorzitter 2012/2013         

 dhr. Geert Nuus 

14.15 uur Toespraak Gouverneur district 1590 dhr. Jan ten Sythoff  

14.30 uur Muzikaal optreden Duo Timmer

14.50 uur Inleiding “Out of the box”

 dhr. Hent Hamming, directeur Adfo Movere

15.20 uur Muzikaal optreden

15.40 uur  Toespraak Burgemeester Gemeente Oldambt dhr. Pieter Smit

15.55 uur Bijdrage zusterclub RC Leer                                     

16.10 uur Muzikaal optreden

17.00 uur Afsluiting
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Levensgemak

levensgemak
gun jezelf een coach!

Gerda Brandts

www.levensgemak.nl

Reiki
Een Reikibehandeling kan als 
aanvulling op coachingsgesprekken 
heel goed werken. Reiki kan zorgen 
voor ontspanning in je lichaam en 
voor rust in je hoofd. Daarnaast 
kan het je nieuwe energie geven. 
Natuurlijk kun je ook zonder 
coaching voor een Reikibehandeling 
bij mij terecht. Op mijn website 
www.levensgemak.nl kun je lezen 
wat Reiki is en wat het voor je kan 
doen.

Ervaringen van cliënten: 
‘Gerda stelt me op m’n gemak en niets is 
raar of vreemd’

‘Ze is duidelijk gericht op uitwisseling en 
verbinding en dat werkt uitnodigend’ 

‘De gesprekken voelden als een 
verademing’ 

Contactgegevens 

Gerda Brandts-Bakker
Hovenlaan 9
9469 PW  Schipborg 
06-20966650

www.levensgemak.nl
info@levensgemak.nl 

Ik sta als erkend coach 
ingeschreven bij de Stichting 
Registratie

coaching   Levensgemak   reiki

Wie is je coach? 
Mijn naam is Gerda Brandts, echtgenote 
en moeder van twee volwassen kinderen. 
Ik woon in Schipborg, dichtbij het mooie 
stroomdallandschap van de Drentsche Aa. 
Hier is ook mijn praktijk gevestigd. 

Als ik om mij heen kijk, dan zie ik hoe mensen 
zichzelf soms in de weg zitten en hoe ze zich 
zorgen maken om iets wat er nog niet is. Dit 
leidt vaak tot een tekort aan energie. Om uit 
deze situatie te komen, kun je bij mij een 
coachingstraject volgen. We gaan dan samen 
onderzoeken wat je anders kunt doen, hoe je 
anders kunt denken en hoe je (weer) wordt wie 
je wilt zijn. 

Ik ben een betrokken coach, positief ingesteld 
en nieuwsgierig. Je uitdagen en confronteren, 
het liefst met humor, is wat ik graag doe. 
Energie en kracht zijn mijn favoriete woorden. 

Opleiding
• Professioneel coachen, post-HBO 

(Hanzehogeschool)
• Basisopleiding coaching (NCOI)
• Mindfulnesstraining
• Reiki
• NLP-practitioner

Ervaring 
Sinds 1986 ben ik werkzaam bij de overheid, 
in wisselende functies. Momenteel werk ik als 
coach en adviseur kwaliteitszorg bij de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen. Ik 
coach collega’s binnen en buiten DUO en geef 
trainingen en cursussen. 

Hoe ziet een coachingstraject er bij mij uit? 
Je wordt gevraagd na te denken waarmee je aan 
de slag wilt. Samen gaan we dit op een positieve 
en prikkelende manier concreet maken. 
Jij staat vanzelfsprekend centraal. Aan de 
hand van gesprekken, oefeningen en creatieve 
werkvormen krijg je meer inzicht in jezelf. 
Je leert de gedrags- en gedachtepatronen die 
je in de weg zitten te herkennen en los te 
laten. Je gaat dit in de praktijk oefenen. Ook 
oefeningen op het gebied van mindfulness, een 
vorm van aandachttraining, kunnen aan bod 
komen. Je leert hierbij hoe je om kunt gaan 
met bijvoorbeeld stress, verdriet of boosheid 
door deze met mildheid en zonder oordeel te 
benaderen. 

Een coachingstraject bestaat gemiddeld uit vijf 
bijeenkomsten van maximaal anderhalf uur. 
Kijk voor meer informatie op mijn website: 
www.levensgemak.nl 

Wat kan een coach voor mij betekenen? 
Als je het gevoel hebt dat je meer uit je leven 
kunt halen maar niet weet hoe, overweeg dan 
eens om een coach bij de hand te nemen! 

Je kunt bij mij terecht met vragen als: 

❈  Hoe kan ik meer genieten van het hier en nu? 
❈  Hoe krijg ik meer energie? 
❈  Hoe krijg ik meer balans tussen mijn werk en 

mijn privéleven? 
❈  Hoe stel ik mijn grenzen? 
❈  Hoe kom ik van stress bij rust? 

Heb je een andere vraag, weet je nog niet wat je 
vraag is of ben je gewoon nieuwsgierig? 
Je bent altijd welkom voor een geheel 
vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

‘Jouw wereld is zo ruim als jij kunt denken’ 
(De Dijk)
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Amfi bieënkaart
Natuurmonumenten

✔ Oranje ogen
✔ In maart uit winterslaap
✔ Mannetje is kleiner dan 

vrouwtje
✔ Piept

✔ Gele ogen
✔ Gele streep over de rug
✔ Half april uit winterslaap
✔ Zingt in koren

✔ Kleur varieert van bruin 
tot groen

✔ Bruine vlek achter het 
oog

✔ Eiklompen vind je al in 
maart

✔ Bromt

✔ Meestal groen
✔ Groene rugstreep
✔ Eiklompen vind je in mei
✔ Harde kwaker
✔ Zonaanbidder

✔ Buik is geeloranje met 
zwarte vlekken

✔ Mannetjes hebben een 
kam op de rug in de 
voortplantingstijd

✔ Eerste amfibie uit 
winterslaap: trekt in 
februari naar het water

Gewone pad Rugstreeppad Bruine kikker Groene kikker Kleine
watersalamander

Padden Kikkers Salamanders
• Huid is droog en bobbelig
• Lopen
• Eitjes in snoeren

• Huid is glad en meestal vochtig
• Springen
• Eitjes in klompen

• Staart
• Gladde huid
• Losse eitjes op 
 of in een blaadje

Amfibieën

Heb jij ook kikkers of padden in de tuin?

BEN JIJ AL OERRR?

In het voorjaar gaan kikkers en padden 
aan de wandel. Na hun winterslaap onder 
bladeren en in holletjes in het Voorsterbos 
steken ze de Voorsterweg over. Ze gaan 
naar de poelen en slootjes aan de overkant. 
Dit noemen we de paddentrek. De kikkers 
en padden willen naar het water om daar 
hun eitjes te leggen. Dat is een spannend 
avontuur, want onderweg komen ze allerlei 
gevaren tegen!

Natuurmonumenten helpt padden en kikkers 
bij het oversteken. Met schermen en emmers 
vangen we de dieren en aan de andere kant laten we ze weer vrij. 
De boswachters vinden het super dat jij en je school hierbij helpen!

Kikkers en padden zijn amfibieën. Ze leven op het land en in het water. 
De vrouwtjes leggen hun eitjes in het water. Daar komen dikkopjes uit. 
Langzaam veranderen deze visjes in heuse kikkers of padden.  Als ze 
poten hebben en groot genoeg zijn, kruipen ze het land op. Daar blijven 
ze de rest van de zomer. In de herfst zoeken ze een geschikt plekje om te 
overwinteren en vallen in een diepe winterslaap.
 
Op deze kaart zie je de amfibieën die je tegen kunt komen bij het 
overzetten. Veel plezier en bedankt voor je hulp!

OERRR is altijd en overal. Regenwormen zoeken na een flinke bui, 
lekker in de plassen stampen of rollen door ‘t gras: dat is OERRR!

OERRR is de jeugdclub van Natuurmonumenten die alle kinderen 
van 0 tot 12 jaar de natuur laat ontdekken. Meld je snel aan met de 
speciale kaart van OERRR. 

Zie ook OERRR.nl voor de leukste buitenspeeltips, kinderfeestjes 
in de natuur en stoere activiteiten.

Help padden en kikkers de 
Voorsterweg over!
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Eitje Dikkopje Larve Kikker

Winter

Zomer

Najaar

Voorjaar

Overwinteringsplek

“Paddenregen”

“Paddentrek”

Zomerleefgebied

Kalender:

“

Voortplantingswater



Huisstijl
De Kaasjongen

De Kaasjongen

Deutschland:
www.derkasejunge.de
derkasejunge@gmail.com
Konto nr.: 0050643500

Emiel Kiewiet
Foxham 47
9601 LE  Hoogezand
+31 6 40 25 14 04
KvK 60062533
BTW id. nr.  NL077133821B01

Nederland:
www.dekaasjongen.nl
dekaasjongen@gmail.com
IBAN NL59INGB0006456151



Menukaart
Restaurant ‘t Backhuys

Huisstijl
Bee Happie

Logo
Oost-Groninger Rijwiel 3 Daagse

Veur dei gain vlees et, 
moar ‘n vegetarier is

Stoetrolle mit porrestouln, Canapé van tramezinibrood 
met paddenstoelen € 18,50

Canapé van tramezzini brood gevuld met bechamelsaus, oude kaas, gebakken groenten en 
paddenstoelen krokant geroosterd onder de grill met een romige paddenstoelen ragout en een 

tijm/rozemarijn tomaatje afgemaakt met paprikacoulis en verse bieslook

Oerknol mit lof, suuker en bounty, Gepofte oerknol 
met witlof € 18,50

Gepofte oerknol met  gekarameliseerde “bounty”witlof  en  pastinaak geserveerd met een romige 
botersaus, polenta, krokante wortel en aardappelpuree met een garnering van truffelaardappel 

en verse kervel

Loag jestoarte van knoln, Groenten lasagne € 18,50

Lasagne uit eigen keuken van knolselderij, koolraap, gepofte paprika, oude kaas en aardappel met 
een saus van gepofte paprika afgemaakt met een speltstengel en verse bieslook

Pastei van Gruinte, Stoofpot van groenten € 18,50 

Klassieke middeleeuwse pastei van groenten gevuld met geitenkaas en noten geserveerd met een 
taartje van polenta, een romige botersaus, gembertomaat en bietenstroop afgemaakt met chips 

van truffelaardappel en verse kervel

Restaurant ’t Backhuys

Wilt u zich laten verrassen door de chef? Dat kan bij ons. 
Het verrassingsmenu bestaat uit gerechten die niet voorkomen 

op de kaart, maar die speciaal voor het verrassingsmenu worden 
bedacht. Wel kunnen er elementen in zitten die op de huidige 

kaart voorkomen.

Het verrassingsmenu kan besteld worden vanaf twee personen. 
Uiteraard wordt er met u overlegd over eventuele producten die niet 

uw voorkeur hebben.

Viergangen menu € 42,50

Verrassingsmenu van de chef



Michel Poppen 
Sarastraat 54 

9641 HS Veendam
          0598-717046 

michel@poppenvormgeving.nl
Kvk 52451925
BTW NL110930642B01
Rabo 1173.44.796

www. poppenvormgeving.nl

Poppen
Vormgeving en Communicatie




