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recept

door Bettie van de Kamp (van de Facebookpagina “Koken+Eten=Genieten”)

Bloemkool met zoete aardappel en panga
Omdat ik een kleine bloemkool had heb ik er broccoliroosjes
bij gedaan, en samen met een zoete aardappel en wat
kleine aardappeltjes heb je al snel een pan vol smaakvolle
ingrediënten.
Een ui, knoflook en lenteui geven nog wat extra pit. Met wat
djinten (gemalen komijn), kerriepoeder en zwarte peper
maak je het gerecht helemaal af.
Zet de waterkoker aan of een pan water op het gas. De gewone
aardappeltjes heb ik in 4en gesneden en ongeveer 5 minuten
gestoomd in stoommandjes, samen met de bloemkool en
broccoliroosjes. Je kunt de broccoli het beste in de bovenste
mand doen. Als je het in water kookt, doe dan broccoli iets later in de pan dan de bloemkool.
Bak ondertussen de zoete aardappel in de pan met ui en knoflook. Voeg de andere aardappel en
bloemkool/broccoli later toe. Schep regelmatig om en breng op smaak met de kruiden.
Voor de vis:
Laat 2 pangafilets ontdooien en dep droog. Knijp er wat citroen of limoensap over. Dit geeft
behalve smaak ook stevigheid aan de vis. Verhit wat olie in een pan met anti-aanbaklaag, leg de vis
in de pan en strooi er wat peper en tijm over. Laat zacht bakken en leg er wat stukjes tomaat naast.
na ongeveer 2 minuten draai je de vis om en strooi je kruiden op de andere kant.
Leg de vis op de borden met de tomaat erop en wat verse peterselie en basilicum. Schep het
aardappel/groentemengsel ernaast en bestrooi eveneens met verse kruiden als peterselie, bieslook
en basilicum. Probeer en geniet!

vage terriër
door Michel Poppen

Lange tijd kende ik maar twee vegetariërs:
mijn neefje en mijn pianolerares. Af en
toe las je iets in een tijdschrift en dan viel
het vooral op hoe slecht ze er uitzagen, de
‘vleeslozen’. Bleke, sproeterige gezichtjes en
graatmager. Ik vond het een raar idee om
geen vlees te eten: hoe kun je dan jus maken?
Ook de gedachte om je tanden nooit meer in
een sappig stuk sukade, een kruidige worst of
kippenpoot te zetten leek me ondraaglijk.
Totdat je de beelden op TV ziet. Wat gebeuren
er toch vreselijke dingen in de vleesindustrie.
Er is werkelijk niets goeds over te zeggen. De
ruimtes waarin kippen, varkens en koeien
moeten leven zijn veel te krap, ondanks
de strengere regels omtrent dierenwelzijn.
Vlees eten is ook nog slecht voor het milieu,
het verteert moeizaam in onze darmen en
tegenwoordig weet je nooit wat er allemaal
voor stoffen aan zijn toegevoegd. Door deze
redenen ben ik zelf ook minder vlees gaan
eten. Af en toe gaan we een aantal dagen op
de vegetarische tour. Het is in deze tijd ook
meer geaccepteerd om als vegetariër of als vage
terriër (zoals ik mezelf zou omschrijven) door
het leven te gaan. Voor ons lichaam schijnt het
ook nog beter te zijn om niet teveel vlees te eten.
Bovendien is het beter voor de lijn. Vegetariërs
zijn vaak stukken slanker dan mensen die kilo’s
vlees per week verstouwen.
Ik heb altijd gedacht dat er vóór de jaren zestig
geen vegetariërs waren, totdat ik een tekst van
J.H. Speenhoff (uit 1903) las:
Vegetariërs zijn mensen
Die de mensen anders wensen
Daarom eten zij slechts planten
Net als grote olifanten
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Zij zijn bang van dooie koeien
Want die kunnen niet meer loeien
Beesten doden om te eten
Noemen ze van God vergeten
(uit “De Vegetariërs”)
Er schijnt een verband tussen vlees en kanker
te zijn, al is dat nooit echt bewezen. Toch
vermoeden sommige mensen dat vegetariërs
minder kans hebben om de ziekte te krijgen.
Ook schijnen ze een aantal jaren langer te leven.
Maar dat hangt natuurlijk van meer zaken af.
Een groot voordeel van het (af en toe) eten
van vlees is dat het veel eiwitten, vitaminen en
mineralen bevat. Als je besluit om vegetariër
te worden, is het wel belangrijk om dit tekort
aan te vullen met o.a. eieren, volkorenbrood,
peulvruchten en melkproducten. Wat
dat betreft is het matig eten van vlees wel
gemakkelijker dan geheel vegetarisch te zijn,
al was het maar omdat je dan minder moeite
hoeft te doen om voldoende ijzer en vitamine
B binnen te krijgen.
Een nadeel van vlees is dat je er sneller ziek van
wordt dan van groente. Er werd door collega’s
vaker afgebeld omdat ze de buikloop hadden
gekregen van een verkeerd gegrild lapje vlees
van de barbecue dan dat ze een brocolli te kort
hadden gekookt. Zelf moet ik niks hebben van
die stukken vlees waar het bloed nog uit loopt.
Dat kan nooit gezond zijn. Lekker vind ik het
sowieso al niet.
Dus af en toe vlees eten is prima. Zoals alles in
het leven met mate consumeren dus. Nu maar
hopen dat het dierenwelzijn op termijn toch
verbetert. De regels mogen nog een stuk meer
aangescherpt worden dan ze al zijn.

door Michel Poppen
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Middeleeuws Ter Apel

Het evenement Middeleeuws Ter Apel werd rondom
het prachtige klooster gehouden. Veel mensen waren
op de been om even weer terug in de tijd te zijn...

15
tember 20
5 en 6 sep

In Ter Apel waren diverse stands
met oude ambachten. Zo werd er
getoond hoe er in de Middeleeuwen
kleuren werden gemaakt. Schillen
van walnoten werden gekookt en van het
aftreksel maakte men kleurstof. In principe is
het nog steeds mogelijk om op zo’n natuurlijke
manier kleuren te vervaardigen. Al wordt het
natuurlijk niet veel meer gedaan en biedt de
moderne fabriek meer mogelijkheden.
Voor mij als grafisch vormgever was het mooi
om te zien hoe papier werd geschept. Ik heb
dit uiteraard al meerdere malen gezien, maar
op een festival als deze is het een mooie
toevoeging. Amusant waren de laboranten,
die een grappige show koppelden aan diverse
experimenten in het laboratorium, dat speciaal
voor het evenement was opgebouwd.
Voor de liefhebber van gevechten was er
ook genoeg te beleven: er werd een heuse

veldslag gehouden, er werd uitleg
gegeven over hoe je het beste kunt
vechten/aanvallen/verdedigen
en
bij een aantal kraampjes kon je zelfs
zwaarden kopen.
Hoogtepunt waren de Middeleeuwse tapas.
Op een houten bordje kregen we: een
groentensoepje, zelfgemaakte appelmoes,
gerookte haring, pannenkoek met vlees en een
erwtenpuree. Een aantal mensen konden de
smaken niet zo waarderen, maar wij vonden
het heerlijk.
Speciaal voor dit evenement hadden een aantal
standhouders een Middeleeuws montuur op
hun bril laten maken. Een man verzekerde ons
dat het een duur grapje was, maar het komt de
authenticiteit absoluut ten goede. Sommige
mensen liepen in Middeleeuwse kledij
rond, maar droegen een moderne bril en die
combinatie was niet echt geslaagd.

de lp revolutie
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Het begint er langzamerhand op te lijken dat
de Compact Disc zijn langste tijd heeft gehad
en dat vinyl weer terug van nooit helemaal
weggeweest is.
“Welke idioot koopt er in deze tijd nog LP’s?”
mompelde mijn klasgenoot Ronald toen we
met de bus langs een platenzaak in de stad
reden. In die tijd, begin jaren negentig, was
iedereen helemaal enthousiast over die kleine
schijfjes in die plastic doosjes, CD’s genaamd.
Aangezien er bijna geen langspeelplaten meer
te krijgen waren, moest je wel overstappen.
Maar om je de waarheid te zeggen: ik ben nooit
dol op compact discs geweest. Puur omdat
zo´n schijf me meer aan een
onderzetter doet denken
dan aan een volwaardige
geluidsdrager. Een LP heeft
iets exclusiefs, die kun je
niet zomaar even thuis
persen. En het is natuurlijk
veel leuker om in een bak
met vinyl te graaien, dan
om verveeld met je vingers
al die plastic doosjes opzij
te wippen.
Toch hebben veel mensen,
om de verkeerde redenen,
een aantal bezwaren tegen
LP´s. Dat de geluidskwaliteit bijvoorbeeld
minder is. Het blijft een oeverloze discussie,
maar de pieken en dalen zijn op vinyl veel
groter, en dat levert dus een contrastrijker
geluid op dan op CD. Een ander bezwaar is
dat LP’s sneller slijten. Dit valt enorm mee, ik
heb een paar hele oude in mijn collectie en
die zijn nog helemaal intact. Bovendien is de

door Michel Poppen

compact disc een vrij nieuw medium, en is de
levensduur ervan nog niet vastgesteld.
LP´s kunnen niet tegen krassen, maar dat
geldt toch ook voor CD´s. Sommige mensen
koppelen hun platenspeler aan de PC en zetten
de muziek over op CD. Ik begrijp dat niet. Je
zet een betrouwbaar iets aan de kant voor iets
wat zichzelf nog niet eens heeft bewezen. Niet
alle nieuwe technieken vallen onder de noemer
van ‘vooruitgang’.
Sinds een aantal jaren worden er weer meer
langspeelplaten gemaakt. Oude klassiekers
worden opnieuw geperst op 180 grams hoge
kwaliteitsvinyl, en ik heb dit jaar al 3 recente

albums op LP weten te bemachtigen: Viva La
Vida van Coldplay, Jim van Jamie Lidell en
het naamloze album van de Fleet Foxes. Bij de
meeste nieuwe LP´s krijg je een code om de
MP3´s te downloaden, en die kun je voor het
gemak op een stickje zetten om ze bijvoorbeeld
in de auto te beluisteren.

consu-niksen
door Michel Poppen

In deze tijden van crisis doen heel veel
mensen het omgekeerde van wat ze een
aantal jaren terug deden: consuminderen.
Het tegenovergestelde van consumeren. Was
het vroeger erg druk in de winkelstraat, nu
is dat een stuk minder. Alhoewel, naar mijn
idee kun je tijdens een koopzondag nog
steeds over de koppen lopen. De meesten
hebben nu minder te besteden dan eerder,
maar de echte reden om te consuminderen
zit hem meer in het feit dat het een soort van
hype is. Mede dankzij het internet, waar je
veel over dit onderwerp kunt lezen.
Het boek “Opgeruimd” van Marie Kondo is
een hit. Zij geeft tips over hoe je je huis kunt
opruimen. Feitelijk is het vreemd dat iemand
uit China je daar tips voor moet geven. Want
de meeste mannen denken bij het woord
opruimen vooral aan: een container achter
het huis zetten en daar alles vanuit het raam
ingooien! Opruimen is moeilijker dan je denkt,
want heel veel spullen hebben een emotionele
waarde én je hebt het gevoel ooit spijt te krijgen
als je bepaalde dingen van de hand doet.
Joshua Fields Millburn en Ryan Nicodemus
noemen zichzelf “The Minimalists” en waren
typische ‘yuppies’. Ze verdienden geld als water,
gaven het met bakken tegelijk uit en hadden een
boekenkast vol boeken die ze nog nooit hadden
gelezen. Nu zijn ze het tegenovergestelde: ze
namen ontslag, hun huizen zijn kil en leeg en
ze waarderen (naar eigen zeggen) nu ook de
kleine dingen in het leven. Aan één kant kun
je zo’n ommekeer zien als een soort van kleine
revolutie. Want het is ook een mooi verhaal:
eerst het mooie niet zien, terwijl je alles hebt
en vervolgens alles van de hand doen en
plotsklaps het leven waarderen voor wat het is.
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Aan de andere kant neigen de heren graag naar
het extreme. Of enorm consumeren, óf juist
niet. Consuminderen. Noem het consu-niksen.
Want als je aan het consuminderen bent, ben
je eigenlijk nog steeds veel met spullen bezig.
Dat realiseerde ik me toen ik mee wilde doen
met de ‘30 day challenge’, die de heren in het
leven hebben geroepen. Elke dag één item
weggooien. Ik werd me opeens bewust van alle
spullen om me heen en was het al na een aantal
dagen beu. Want ben je een minimalist als je
veel spullen hebt of als je je er veel mee bezig
houdt?
Veel minimalisten beweren dat je lekker ‘leeg’
in je hoofd wordt als je eenmaal de slag van het
minimaliseren te pakken hebt. Tot op zekere
hoogte klopt dat. Maar sommige mensen
gaan er zo ver in, dat ze zelfs de ruggen van
hun boeken in hun uitgedunde boekenkast
omdraaien. Volgens hen geeft dat een rustiger
beeld.
Op de site “The Minimalists” zie je Fields
Millburn achter zijn laptop in een kale kamer
zitten en ik erken dat je dan weinig afleiding
hebt, maar tegelijkertijd lijkt het me ook saai
om geen spullen om je heen te hebben. Hoe
onbelangrijk misschien, maar ik vind het
prettig om een kleine wereldbol, een foto van
mijn vriendin, een engelenbeeldje van mijn
moeder en mijn vaders transistorradiootje
in de buurt te hebben, terwijl ik hier zit te
tikken. Wat is daar eigenlijk mis mee? Waarom
zou dat me afleiden en waarom zou ik daar
opeens materialistisch van worden? Onzin
natuurlijk. Bovendien is het misschien voor
iedereen anders. Maar af en toe denk ik dat
de minimalisten een klein beetje aan het
doorslaan zijn.
Dat de tegenovergestelde categorie, de

materialisten, ook een beetje extreem zijn
8 had ik al door als kind. In de jaren tachtig
ging alles om uiterlijk vertoon en of jij
een grotere auto had dan de buurman.
Spullen kopen om indruk te maken op mensen
die je niet eens mag, heet dat dan. Daar heb
ik mijzelf nooit mee beziggehouden. Maar ik
weet wel hoe het gaat. Een ex-collega zat ook
zo in elkaar: altijd meer willen, naar beter en
groter verlangen. Dat is natuurlijk een heilloze
weg, want je bent nooit tevreden.
Terug naar de consuminderaars. Sommigen

hebben de TV en de smartphone de deur
uitgedaan, en leven weer net zoals een aantal
jaren terug. Ik heb zelf ook vaak met die
gedachte gespeeld: wat zou er gebeuren als
ik de televisie de deur uit zou doen? Of mijn
telefoon demonstratief een week uit zou zetten.
Tijdens mijn vakantie in Kenia was ik twee
weken ‘offline’, zoals dat heet. Maar dat was
‘way back in 2011’; toen was alles nog anders.
Ik had nog niet eens een iPhone. Nu kan ik
me een dag zonder smartphone al niet meer
voorstellen.

recept

door Bettie van de Kamp (van de Facebookpagina “Koken+Eten=Genieten”)

Witte bonen in tomatensaus met groente, spekjes en rookworst.
Lekker, kleurig, makkelijk, snel. Ideaal om bijvoorbeeld wat dingen op te maken of voor op de
camping als eenpansmaaltijd.
Voor 2 personen:
100 gram spekjes
1 kwart van een rookworst, in stukjes
1 ui, gesnipperd
2 teentjes knoflook, gehakt
2 wortels, in plakjes
2 stengels bleekselderij, in blokjes
1 gele paprika, in blokjes
1 handvol (diepvries)doperwten
2 tomaten
1 blik witte bonen in tomatensaus 400 gram
Zwarte peper, paprikapoeder, djinten
(gemalen komijn)
Laat de spekjes rustig uitbakken op laag vuur.
Voeg de ui en knoflook toe.
Snijd de groentes en rookworst en laat meebakken. Breng op smaak met de kruiden en voeg de
witte bonen toe. Laat alles even goed doorwarmen en dien op met wat peterselie en bieslook.
Kijk wat je hebt en geef er je eigen draai aan met bijv. een restje sperziebonen, lenteui of wat je ook
maar in huis hebt. Probeer en geniet!

rijksmuseum
door Michel Poppen

Ik ben erg blij dat het Rijksmuseum is
heropend. Ik heb lang zitten wachten om
al die mooie kunstschatten te mogen zien.
Twee weken geleden zette ik koers richting
Amsterdam en kon ik, na een half uur in de rij
te hebben gestaan, genieten van al dat moois.
Naast de wereldberoemde “Nachtwacht”
verheugde ik me in het bijzonder op de
schilderijen van Koekoek en Abrahamz.
Het vernieuwde museum is redelijk modern
van opzet, er is een grote hal waar zich zowel
de entree als de garderobe, informatiebalies
en de kassa’s bevinden. Een normaal kaartje
kost vijftien euro en de garderobe is gratis. Iets
waar een andere bezoeker bijna een gat van in
de lucht sprong: “Er is toch nog iets gratis in
Nederland!” Een dame die haar jas en (grote)
tas graag bij zich wou houden, kreeg het
verzoek van een bewaker om
niet te dicht bij de kunstwerken
langs te lopen.
Behalve schilderijen worden
er ook diverse beelden,
meubilair, tapijten, compleet
ingerichte kamers en zelfs een
gevechtsvliegtuigje uit de eerste
wereldoorlog getoond. Het
schoot al gelijk door me heen
dat het allemaal wel erg veel is om te behappen,
daarom besloot ik om bepaalde stukken van
het museum over te springen en me vooral te
richten op de schilderijen.
De “Nachtwacht” van Rembrandt vond ik
tegenvallen en was kleiner dan ik had verwacht,
maar gezien zijn wereldberoemde status had
zich een enorme meute voor dit schilderij
verzameld. Een vrouwelijke bewaker wees

9
mensen erop om niet te flitsen als ze een foto
wilden nemen. Ik vind het sowieso raar om
foto’s van schilderijen te maken. Op het internet
zijn voldoende mooie afbeeldingen te vinden
en via de website en app van het Rijksmuseum
kun je de hoge resolutie afbeeldingen bestellen.
Het grootste schilderij in het museum is “Slag
bij Waterloo” door Jan Willem Pieneman
(uit 1824). De latere koning Willem II ligt
gewond op een brancard. Door zijn heldhaftige
optreden kreeg hij de bijnaam ‘Held van
Waterloo’. Op dit schilderij is, ook door de
grootte van zo’n 8 bij 5 meter, zoveel te zien dat
je beter even plaats kunt nemen op het bankje
vóór het kunstwerk.
Momenteel is Barend Cornelis Koekoek mijn
favoriete schilder. Onder zie je zijn schilderij
“Italiaans landschap” (uit 1848) waarin een

man ter paard en een herder een praatje
maken. Er straalt een enorme rust uit van zijn
schilderijen en volgens de begeleidende tekst
op het bordje naast het kunstwerk is Koekoek
de meest romantische landschapsschilder uit
zijn tijd. Iets waar ik het volledig mee eens ben.
Vooral zijn gebruik van licht en schaduw is erg
mooi.

Het Bargerveen bestaat uit drie delen: in het noorden vindt je het Meerstalblok, dat
water en moeras, heidevelden, graslandjes, bos en struiken bevat. Dit is het kleinste,
maar ook het meest gevarieerde deel van het hele gebied. Het middelste deel van het
Bargerveen heet het Amsterdamsche Veld. Hier is nauwelijks meer veen te vinden,
maar door de afgraving zijn er vele meertjes en plassen ontstaan. In het zuidelijke
deel vindt je het Schoonebeeker Veld. Hier zijn ook vele watertjes te vinden, waar veel
kikkers, salamanders en libellen in leven. In dit deel werd het veen niet afgegraven,
maar gelijk als landbouwgrond gebruikt.
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tekst en foto’s Michel Poppen
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Ten zuiden van Klazienaveen, grenzend aan onze
Oosterburen, ligt het Bargerveen. Dit 2100 hectare grote
natuurgebied is het laatste restant van het Bourtangermoeras.
Als één van de weinige hoogveengebieden van ons land
werd het Bargerveen niet volledig afgegraven ten behoeve
van de turfindustrie. Natuurliefhebbers kunnen hier hun
hart ophalen aan de vele planten- en diersoorten en genieten
van de rust in dit ruige Drentse landschap.

bargerveen

In het Bargerveen zijn vele bijzondere planten- en
dierensoorten te vinden. Vogelliefhebbers hebben in het
gebied meer dan 200 vogelsoorten geteld, waaronder ruim
100 verschillende broedvogels.

basisinkomen
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Door de automatisering verdwijnen er
steeds meer banen. Sociale zekerheid wordt
duurder. Onze economie is in onbalans.
Steeds meer mensen zijn er van overtuigd dat
er iets moet gebeuren. Een onvoorwaardelijk
basisinkomen voor iedereen?
Iedere maand een vast bedrag tussen 900 en
1500 euro krijgen en dat voor niks! Is dat niet
geweldig? Veel ‘rechtse’ politici zien niets in
een onvoorwaardelijk basisinkomen, omdat
ze denken dat mensen lui worden als ze ‘gratis
geld’ krijgen. Er zijn al meerdere experimenten
geweest met het basisinkomen (o.a. in Canada)
en het bleek dat mensen nauwelijks minder
gingen werken. Doordat de maandelijkse
lasten gedekt zijn, is het ook aantrekkelijker om
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te gaan doen.
Doordat er steeds minder geld beschikbaar is
voor zorg, kunnen we zelf een handje helpen
als onze ouders hulpbehoevend zijn.
Het aantal ZZP-ers (zelfstandigen zonder
personeel) stijgt nog elk jaar. Een groot deel
van die groep is niet verzekerd tegen ziekte,
arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Door
het basisinkomen hebben zij toch nog geld om
de vaste lasten te kunnen betalen. Uiteraard
geldt dit ook voor de rest van de ondernemers.
Zij hebben nu geen vangnet, terwijl dat
eigenlijk vreemd is, aangezien werknemers
beter beschermd zijn.
Mensen in de bijstand moeten vaak een
tegenprestatie leveren, door werk uit te voeren
wat eerder door betaalde krachten werd
gedaan. Ook als zij een kleine bijverdienste
hebben, wordt dat onmiddelijk gekort op de
(toch al karige) uitkering. Dit stimuleert voor
geen meter! Ook zij zullen profiteren van het
basisinkomen, omdat werken dan echt loont!

door Michel Poppen

De voordelen van een basisinkomen op een rij:
• De sociale dienst en het UWV worden
overbodig
• Toeslagen en dergelijke worden ook
overbodig
• Aftrekposten kunnen verdwijnen
• Fraude wordt vrijwel onmogelijk
• Belastingstelsel wordt een stuk eenvoudiger
• De armoedeval (sommige mensen die
vanuit een uitkering gaan werken gaan er
op achteruit) verdwijnt
• Het minimumloon kan worden afgeschaft
• Het doet de ongelijkheid afnemen
• Het versterkt de democratie
• Het geeft financiële vrijheid
• Het zorgt voor betere arbeidsvoorwaarden
Het is nog steeds onduidelijk hoe het
basisinkomen gefinancierd moet worden. De
kosten zijn geschat op 30 miljard euro, met
een besparing van 6 miljard). De resterende 24
miljard moet toch ergens vandaan komen?
Frans Kerver uit Groningen heeft bij wijze van
experiment een basisinkomen (gefinancieerd
door crowdfunding) van 1100 euro per maand.
“Alle tijd die we vroeger aan elkaar besteedden
zijn we gaan vullen met meer en harder werken,
om zo meer spullen te kunnen kopen met het
idee daar gelukkiger van te worden. Terwijl
onderzoek bewijst dat dat geluk maar heel
kort duurt, consumeren leidt tot een vluchtig
geluksgevoel. Wezenlijk gelukkiger worden
mensen van aandacht, elkaar, gewoon de simpele
dingen”, zegt Frans.

bij ons in de tuin...
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heerink en akkerman
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Bert Heerink en Jan
Akkerman speelden
een spetterende set
als de gelegenheidsband My Brainbox
op 4 juli op het
Museumplein in
Veendam.

STILL ALICE (VS, 99 minuten)

Regie:
Richard Glatzer en Wash Westmoreland
Met o.a.: Julianne Moore, Alec Baldwin en Kristen
Stewart

De vijftigjarige Harvard docente Alice krijgt
de ziekte van Alzheimer en moet als sterke en
onafhankelijke vrouw een manier vinden om
met deze ziekte om te gaan.
“Still Alice” overtuigt vooral omdat er geen
vals sentiment wordt gebruikt. Je krijgt als
kijker mededogen met Alice, maar emotioneel
wordt het nergens. Julianna Moore bewijst
hier ook weer dat ze een topactrice is. Zij
laat je meevoelen hoe het moet zijn om

BLOEDLINK (NL, 90 minuten)

DE ONTSNAPPING (NL, 96 minuten)

Op één figurant na komen er in deze film
slechts 3 personen voor. De 25-jarige Laura
wordt door de ex-gedetineerden Victo en Rico
ontvoerd. Er ontstaat een spannende situatie
wanneer zij de rollen weet om te draaien en de
heren tegen elkaar uit probeert te spelen.
Goede acteurs, verrassende plotwendingen
en onderhoudend om naar te kijken. En geen
voorspelbare verkrachtingscène.

Julia is de sleur en de strakke planning in haar
gezin beu en gaat op avontuur. Ze betrekt een
groot huis in Portugal en doet alsof ze een
filmster is. In haar nieuwe leven vol feestjes,
drank en seks blijkt dat er nog onverwerkt zeer
is: haar overleden broer.
Afwisselende film waarin Isa Hoes haar hele
scala aan emoties laat zien, van wanhoop naar
opperste vreugde. Aanrader!

Regie: Joram Lürsen
Met: Tygo Gernandt, Marwan Kenzari en Sarah
Chronis

foto’s: Michel Poppen

langzamerhand de controle over je verstand te
verliezen.
Dat Alzheimer een vreselijke ziekte is heb ik in
de privésfeer helaas ook moeten meemaken.
Mijn oudoom is deze zomer overleden. Hij leed
al meer dan twee jaar aan de ziekte.

Regie: Ineke Houtman
Met: Isa Hoes, Edwin Jonker en Matthijs van de
Sande Bakhuyzen

Voor een grafisch totaalpakket
ontwerp

druk

web

Waarom een website?
Uw potentiële klanten zoeken steeds vaker naar informatie via het internet. Over het algemeen
blijven ze hangen bij een website met de mooiste uitstraling. Een website is daarom meer dan
alleen een visitekaartje van uw bedrijf. Het is tegelijkertijd een brug tussen u en uw klant. Wij
bekijken uw ideeën door het oog van uw klant en komen zo tot een eindproduct dat méér is
dan alleen een website.

Meer omzet door uw website!
Een website is een goede investering. Met een aansprekende site trekt u meer klanten aan en
maakt u meer omzet. Bij ons ontvangt u na een GRATIS intakegesprek een op maat gemaakte
offerte die geheel in overeenstemming is met uw wensen.

Wilt u een professionele website met een betrouwbare service?
Wij bouwen mooi vormgegeven websites op maat. Wij maken gebruik van een klantvriendelijk
Content Management Systeem (CMS), verzorgen foto- en tekstwerk en zorgen dat de
site goed vindbaar is in Google. Uiteraard kunnen wij ook uw bestaande site aanpassen en
bijhouden!

Voor meer informatie: www.poppenvormgeving.nl of bel 0598 - 717 046
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