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MAIONSEQUAM QUAM DOLUPTUR

Bera que adi quidenime vollam esciderum 

Corepudam, eturepudam doloriandic tempore conet, ipsam ex-
cerferitis aut volest, odi volliqui officid magnam re et et offic tem-
pore earcium nienim rerios alibus. Cea cullupt iundes doluptaque 
velenimust rem fugit occus, cori dolenihite vel inusam num re 
plam re nonseni intis volessi ntionestium eveliatur?

Nametur, consed ullaborenis debis porepudamus. Hent. Sunt, sum quis 
eaquidunt ium nonsecu ptaeptas et, quos repreped molupta ernatio. 
Itat ut facepercitem quam, siminvenis natiis ut fugit voluptatat.
Serovitate vendis explibus, ut et laut liquodit esequiam excero volorum 
vitatet fuga. Ucias explab illorentur?
Mus atet que vel moluptat et aut restrum la nust quia et, voloren dae-
caerias et mi, sincto incid quas eum dipicid etur senienis ium dicil il 
ipsandae et facculpa nonem dunda quodisitisi consequatur ra abo. Ute 
porporibus, sitia sunt arum saeceri onsero id qui ute eumquos sequost, 

cuptature, inverit atentias quam faccab ipsae prerrum la voluptatur? 
Qui beaquam, quaspid icatur? Qui verspedi andunt quo voloritasi od 
qui simin cum ut maxim voluptatur, eum sundit, adiatem invelendit 
quis dit, comnihi liquamet quis et ullit quatas eium, totatisque magnis-
to et hic to te sam quaest incil ium sed quo dolupta tibusae perciisci sit 
harum delliam dolecea doluptatur mollupta sequasi tatquam reiunt, 
sum, sitio. Tur sinissu ntibus, consequi resti alitis sum quam assit ent 
alitempore, as molorectur, sedicabo. Ut offici ipsam rerum demquis ad 
minis remperecatis ut voluptiusant fuga. Qui dolumquid ma cone nes-
sedic to berias ipsaesequo ipsam volum faccum rendipsanda ditat vo-
luptaepero te ex et apeles cus eiur, ut ella doloremquis molut aut vo-
lorepe resti dis ma verum quodi blam, cus eost plique simusam sum-
quib usaere di optas nis mo con rerum qui volectatiist aliquo quis 
nonem. Ugia consequiae non res aligenda quat.
Lentiscias ex et ut voluptat.

H�er kun �e nog een aspect over �ezelf h�ghl�ghten 
sum �uam ass�t ent al�tempore, as molorectur, sed�cabo. 
Ut o���c� �psam rerum dem�u�s ad m�n�s remperecat�s ut 

volupt�usant fuga. �u� dolum�u�d ma cone 
nessed�c to ber�as �psaese�uo �psam volum 

faccum rend�psanda d�tat voluptaepero te ex et apeles 
cus e�ur, ut ella dolorem�u�s molut aut volorepe. 
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Agenda

28
april

ZATERDAG

LEZING

Titel van de lezing 
za 28 april | 14.00 - 16.00 uur
Locatie, Rotterdam
Qui dolumquid ma cone nessedic to berias ipsaesequo ipsam volum faccum 
rendipsanda ditat voluptaepero te ex et apeles cus eiur, ut ella doloremquis 
molut aut volorepe restidis faccum rendipsanda ditat voluptaepero te ex et 
apeles cus eiur. Nessedic to berias ipsaesequo ipsam volum faccum rendipsanda 
ditat voluptaepero te ex ... 

31
september

DONDERDAG

COLLEGEREEKS

Titel van de collegereeks
do 31 september - 20 december | 10.00 - 12.00 uur
HOVO, Amsterdam
Qui dolumquid ma cone nessedic to berias ipsaesequo ipsam volum faccum 
rendipsanda ditat voluptaepero te ex et apeles cus eiur, ut ella doloremquis 
molut aut volorepe restidis faccum rendipsanda ditat voluptaepero te ex et 
apeles cus eiur. Nessedic to berias ipsaesequo ipsam volum faccum rendipsanda 
ditat voluptaepero te ex ...

INFO & BESTELLEN

CURSUSSEN

Naam

Email

LEZINGEN WANDELINGEN

INFO & BESTELLEN

�ud�th �anssen heeft als slav�st 
�nm�ddels een aard�ge naam opgebouwd. 

Ze verzorgt lez�ngen, cursussen, excurs�es en re�zen 
waar�n ze de r��kdom van de russ�sche l�teratuur verbeeld en 

overbrengt door letterl��k met u �n de voetsporen 
te stappen van de schr��vers. 

MEER OVER JUDITH

CURSUSSEN

Russische literatuur tot leven 
gebracht 
Hier komt algemene inleiding over de cursus-
sen en collegereeksen of alvast een specifieke 
cursus noemen. Qui dolumquid ma cone nes-
sedic to berias ipsaesequo ipsam volum 
faccum rendipsanda ditat voluptaepero te ex 
et apeles cus eiur, ut ella doloremquis molut 
aut volorepe restidis faccum rendipsanda 
ditat voluptaepero te ex et apeles cus eiur ...

LEZINGEN

De rijkdom van de Russische 
literatuur in woord en beeld
Hier komt algemene inleiding over mogelijk-
heid Judith voor lezingen in te huren op 
maat gemaakt of alvast een specifieke lezing 
noemen. Ingaan op doelgroepen, zoals lees-
clubs, culturele instellingen etc. Qui dolum-
quid ma cone nessedic to berias ipsaesequo 
ipsam volum faccum rendipsanda ditat vo-
luptaepero te ex et apeles cus eiur, ut ella 

LITERAIRE WANDELINGEN

In de voetsporen van 
Russische schrijvers
Hier komt algemene inleiding over wandelin-
gen en excursies en mogelijkheid ze nu vir-
tueel te doen en evt te downloaden? Qui 
dolumquid ma cone nessedic to berias 
ipsaesequo ipsam volum faccum rendipsanda 
ditat voluptaepero te ex et apeles cus eiur, ut 
ella doloremquis molut aut volorepe restidis 
faccum rendipsanda ditat voluptaepero te ex 

�ui dolum�uid 
ma cone nessedic to berias 

ipsaese�uo ipsam volum faccum 
rendipsanda ditat voluptaepero te ex 

et apeles cus eiur, ut ella 
dolorem�uis molut 

aut faccum 

ABONNEER

Paula Bruijn | Cursist ‘Naar de Krim’ 

�ui dolum�uid 
ma cone nessedic to berias 

ipsaese�uo ipsam volum faccum 
rendipsanda ditat voluptaepero te

dolorem�uis 

Karel Manning | Cursist ‘In de voetsporen van Gogol’ 

OP DE HOOGTE BLIJVEN

Nieuwsbrief 
Het aanbod van cursussen, lezingen en wandelingen wisselt regel-
matig. Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen, 
abonneer u hier op de nieuwsbrief. 

MEER TESTIMONIALS

russische literatuur 

judith Janssen
tot leven gebracht

        Contact 
Mail en telefoon
info@russischeliteratuur.nl
06 - 22 25 51 25

Postadres
Kraaipanstraat 19
1091 PG Amsterdam
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Aanbod

N�euwsbr�ef

↓

↓

O, arendsneuzen! O, med�terrane, 
Re�sgrage men�gte u�theemse d�eren!
De bonte doeken van de Ottomanen,

D�e langs hotels als hanen paraderen.
Er z�tten honden �n een bak met tral�es,

Droog zand wordt door de b�nnenstad geblazen,
En onverstoord laat de monumentale

Kok van een pantsersch�p een v�sw��f razen.
Osip Mandelstam | Feodosia, 3e strofe | vertaler: Nina Targan Moura

https://www.russischeliteratuur.nl/
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Logo, folder en website Regionale Thuiswerkcentra www.rtwc.nl

Flyer Mobiele Pizzabakker

THUISWERKEN BIJ U IN DE BUURT?

Wilt of moet u thuiswerken, maar is dat door 
allerlei omstandigheden lastig en zoekt u een 
(flexibele) werkplek in de buurt, ga dan naar: 

www.rtwc.nl

Wij informeren u dan over de mogelijkheden om 
in de nabijheid van uw eigen woning gebruik te 
kunnen maken van een thuiswerk locatie.
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THUISWERKEN BIJ U IN DE BUURT
WWW.RTWC.NL

https://rtwc.nl/


Logo, huisstijl en website Parzival Advies BV

Parzival Advies BV  
Darwinstraat 20  
2571 DE Den Haag

T 06 3168 3910 
E info@parzivaladvies.nl 
W www.parzivaladvies.nl

KVK 62534653 
BTW 854856183B01 
IBAN NL32 RABO 0300975929

Kun je hier in 2-3 pakkende zinnen aangeven wat en voor wie je wat kunt 

betekenen, waardoor potentiele klanten getriggerd worden en verder gaan 

klikken/lezen? Um doluptatis repuda velicid, tendani atiberibus voluptas 

maior aut plit lit pero excerum voloriate umquiat!  

Secatentia inum alitati aut moluptatem, cidel molum ad quos eum res simus 

dolupta dus andipsaperit facesto quidus.

welkom

diensten over ons contact

Een korte inleiding van alles wat je doet. Is dit te rubriceren in meerdere 

activiteiten? Dan kunnen we die hieronder apart belichten, met telkens zo’n 

50-65 woorden. Gaat dat lukken? 

Nulla sum labo. Nam iumquis consenetur? Quibusae laut 

is rem ne volorit ressit etum samendit, ipis explis ut ea 

verissit omnistiis is adit estibus voluptati ditiber orendi 

unt venecab iundae acimi, autas eos aut vellupt atectate 

dolo tem apelicium quodici uscipsus dolorum rempos id 

magnatem. Que perchil iquidel eatquam, si utae. Nam, se 

laborrum et et rerchil igenesti.

Quibusae laut is rem ne volorit ressit etum samendit, 

ipis explis ut ea verissit omnistiis is adit estibus voluptati 

ditiber orendi unt venecab iundae acimi, autas eos aut 

vellupt atectate dolo tem apelicium quodici uscipsus 

dolorum rempos id magnatem. Que perchil iquidel 

eatquam, si utae. Nam, se laborrum et et rerchil igenestia.

Que perchil iquidel eatquam, si utae. Nam, se laborrum et 

et rerchil igenestia. Quibusae laut is rem ne volorit ressit 

etum samendit, ipis explis ut ea verissit omnistiis is adit 

estibus voluptati ditiber orendi unt venecab iundae acimi, 

autas eos aut vellupt atectate dolo tem apelicium quodici 

uscipsus dolorum rempos id magnatem. 

diensten

activiteit 1

activiteit 3

activiteit 2

activiteit 4

Hier wordt kort het project omschreven dat je voor opdrachtgever 2 hebt 

gedaan. Tendani atiberibus voluptas maior aut plit lit pero excerum voloriate 

umquiat!  

Secatentia inum alitati aut moluptatem, cidel molum ad quos eum res simus 

dolupta dus andipsaperit facesto quidus. Tatur rem fuga. Ost, velenis et 

porehent alisci officip sandes etum corempor mo occullut quam il et vent 

dolupta expe quuntis exceatur? Quia voluptaepta volupiendae doluptat 

quaspicitia ius, conse corerib usapelenis cum imperi quiaes ius sitat licit landit 

doluptiis sum adignatio molorro quasped mos nihil.

Opdrachtgever 1

Opdrachtgever 2

Opdrachtgever 3

Opdrachtgever 4

Opdrachtgever 5

Opdrachtgever 6

opdrachtgevers projecten









“Uitspraak van jezelf die kenmerkend is voor jou en je werkwijze?” 

Um doluptatis repuda velicid, tendani atiberibus voluptas maior aut plit lit 

pero excerum voloriate umquiat!  Secatentia inum alitati aut moluptatem, 

cidel molum ad quos eum res simus dolupta dus andipsaperit facesto quidus.

over ons

cv joost Broumels

Kort iets over jezelf, je ervaring, je motivatie, je aanpak, 

je visie...? Wil je dat klanten je CV kunnen downloaden, 

dan kan dat hieronder. Ea verissit omnistiis is adit estibus 

voluptati ditiber orendi unt venecab iundae acimi, autas 

eos aut vellupt atectate dolo tem apelicium quodici 

uscipsus dolorum rempos id magnatem. 

Waarom Parzival, waar staat het voor etc? Etum samendit, 

ipis explis ut ea verissit omnistiis is adit estibus voluptati 

ditiber orendi unt venecab iundae acimi, autas eos aut 

vellupt atectate dolo tem apelicium quodici uscipsus 

dolorum rempos id magnatem. 

joost Broumels parzival

contact

parzival advies Bv  

Darwinstraat 20  

2571 DE Den Haag

   06 3168 3910 

  info@parzivaladvies.nl 

  www.parzivaladvies.nl

 KVK 62534653 

  BTW 854856183B01 

  IBAN NL32 RABO 0300975929

 2015 Parzival Advies BV | webdesign: Swantje Haage Ontwerp | technische uitvoering: Webonomic

      

Naam

Email

Onderwerp

Bericht

send

Nam iumquis consenetur? Quibusae laut is rem ne volorit 

ressit etum samendit, ipis explis ut ea verissit omnistiis is 

adit estibus voluptati ditiber orendi unt venecab iundae 

acimi, autas eos aut vellupt atectate dolo tem apelicium 

quodici uscipsus dolorum rempos id magnatem. 
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Um doluptatis repuda velicid, tendani atiberibus voluptas maior aut plit lit 

pero excerum voloriate umquiat! Secatentia inum alitati aut moluptatem, cidel 

molum ad quos eum res simus dolupta dus andipsaperit facesto quidus. Pos 

ducides tiundandit unt, cumet dio optatib usaepudae nobis re, nonsecusdant es 

id quo omnisitias doluptatem reseque sus ilique minctat.

Ucil ius. Il ilique dolut vendellique consectio quuntin ctusdae netur simpossunt 

fuga. At dem aut repraes dolupid quo inverov iduciisit, id ut perit, ullabo. 

EPICUS
T R A D I N G AboUt US     oUr loCAtIonS     ContACt

AboUt US

oUr loCAtIonS

All rights reserved 2017 Epicus Trading BV | Webdesign: Swantje Haage Ontwerp | Technical realisation: Webonomic

ContACt

Epicus trading bV

Keizersgracht 127

1015 CJ Amsterdam

The Netherlands 

info@epicus.nl

www.epicus.nl

T +31 20 77 81 656

Name

Email

Submit

Message

AboUt US

oUr loCAtIonS     

ContACt

Singapore

Mr. Pieter van de Bunt
Director

Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
The Netherlands
www.epicus.nl
info@epicus.nl
T +31624139097

EPICUS
T R A D I N G

EPICUS
T R A D I N G

https://epicus.nl/


Logo, huisstijl en website Sino Energy Investment

Sino Energy Investment B.V.  Krelis Louwenstraat 1  1055 KA Amsterdam  The Netherlands
                                                                                  I www.sinoenergy.eu  E info@sinoenergy.eu  T +31 20 49 55 104  F +31 20 49 55 105

IBAN NL93INGB0004403698  Chamber of Commerce 33163555

    Pieter van de Bunt
commercial director

    L.T. Lucien Tjon
director asia

Sino Energy Investment B.V.

Krelis Louwenstraat 1  

           1055 KA Amsterdam  

      The Netherlands

Sino Energy Investment B.V.

Krelis Louwenstraat 1  

           1055 KA Amsterdam  

      The Netherlands

                   I www.sinoenergy.eu   

                               E pieter@sinoenergy.eu

                 M +31 6 24 13 90 97

              T +31 20 49 55 104      

                                   F +31 20 49 55 105

                   I www.sinoenergy.eu   

                               E lucien@sinoenergy.eu

                 M +31 6 54 33 51 37

              T +31 20 49 55 104      

                                   F +31 20 49 55 105

    Marcus J. Janssens
president

Sino Energy Investment B.V.
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    Pieter van de Bunt
commercial director

    L.T. Lucien Tjon
director asia
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                               E pieter@sinoenergy.eu
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                   I www.sinoenergy.eu   

                               E lucien@sinoenergy.eu

                 M +31 6 54 33 51 37

              T +31 20 49 55 104      
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    Marcus J. Janssens
president

Sino Energy Investment B.V.

Krelis Louwenstraat 1  

           1055 KA Amsterdam  

      The Netherlands

                   I www.sinoenergy.eu   

                               E marcus@sinoenergy.eu

                 M +31 6 40 21 82 95

              T +31 20 49 55 104      
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                        Jan van Galenstraat 174-3 | 1056 CJ Amsterdam
  M 06-26638826 | info@borrediesbergen.nl 
     www.borrediesbergen.nl

Jan van Galenstraat 174-3
1056 CJ Amsterdam

M 06-26638826
info@borrediesbergen.nl 

          www.borrediesbergen.nl

    Jan van Galenstraat 174-3
           1056 CJ Amsterdam
           M 06-26638826
       info@borrediesbergen.nl
www.borrediesbergen.nl

                        Jan van Galenstraat 174-3 | 1056 CJ Amsterdam
  M 06-26638826 | info@borrediesbergen.nl 
           www.borrediesbergen.nl

1)
staand 
voor- en achterkant

2)
staand 
voor- en achterkant

3)
liggend
zonder achterkant

Jan van Galenstraat 174-3
1056 CJ Amsterdam

M 06-26638826
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                        Jan van Galenstraat 174-3 | 1056 CJ Amsterdam
  M 06-26638826 | info@borrediesbergen.nl 
           www.borrediesbergen.nl

1)
staand 
voor- en achterkant

2)
staand 
voor- en achterkant

3)
liggend
zonder achterkant
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Open Kleuterochtend

Mozartlaan 189, 2555 JK Den Haag 
T 070 - 325 48 18, www.wonnebald.nl

Maak kennis met basisschool Wonnebald!

zaterdag 26 maart 2011, 10.00-12.00 uur

•	 	Naast	Meer	en	Bos,	in	een	groene	omgeving
•	 	Aandacht	voor	kennis	èn	creativiteit	èn	sociale	aspecten
•	 	Ook	in	2010	weer	een	goed	Inspectierapport
•	 	Goede	aansluiting	op	voortgezet	onderwijs
•	 	BSO,	kinderopvang	en	peuterspeelzaal	onder	één	dak

Vrij de wereld in
Basisschool Wonnebald begon in 1991 als de tweede Vrijeschool in Den Haag. Nog altijd 
laten we ons inspireren door het rijkgeschakeerde gedachtegoed van de antroposofi e. 
In de loop der jaren zijn daar waardevolle elementen aan toegevoegd. Denk bijvoorbeeld 
aan het CITO-Leerlingvolgsysteem, Interne Begeleiding, Remedial Teaching en een gerichte 
aanpak van dyslexie. 
Maar, we blijven ‘vrij’. Dat wil zeggen: de leerkrachten werken niet met standaard 
methodes. We kijken goed naar de natuurlijke ontwikkeling van onze leerlingen en 
daar sluit onze lesstof op aan. Uiteraard alles binnen de grenzen van het leerplan en 
de kerndoelen die de overheid stelt. 
In ons onderwijs hechten we veel belang aan cognitieve vaardigheden (kennis) èn aan 
sociaal-emotionele ontwikkeling en creativiteit. Zo leren kinderen ook zichzèlf kennen. 
Die bredere benadering maakt dat leerlingen zich hier evenwichtig kunnen ontwikkelen. 
Zij verlaten onze school met een N.I.O.-toets. We kozen niet voor de CITO-toets, omdat 
die ‘terugkijkt’ op wat er is geleerd en bereikt. Een N.I.O.-toets ‘kijkt vooruit’, geeft een 
goed beeld van de mogelijkheden die een kind heeft.

•  Basisschool Wonnebald hecht veel waarde aan respect voor medemens en natuur.
•  We schenken ook ruime aandacht aan het ritme van de seizoenen in de jaarcyclus. Dat 

komt bijvoorbeeld tot uiting in het vieren van de steeds terugkerende ‘jaarfeesten’. Zo 
kent het schooljaar een aantal vaste hoogtepunten waar de hele school aan deelneemt. 

•  Onze school wil een warme sfeer uitstralen.
•  Ons onderwijs respecteert het verschil tussen de belevingswereld van de kleuter en 

dat van het oudere schoolkind.
•  Doe als onze leerlingen: ervaar het zelf!
•  Kijk op www.wonnebald voor data van Open Kleuterochtenden en Informatiemiddagen
•  Of maak een afspraak: bel 070 - 325 48 18 

Mozartlaan 189, 2555 JK Den Haag | 070 - 325 48 18 | www.wonnebald.nl

Hoe leer je een kind tellen en spellen? Rekenen en schrijven? Zingen, 
tekenen of lezen? Dat is voor elke basisschool de vraag waar alles om 
draait. Basisschool Wonnebald geeft hier een heel eigen antwoord op. 
Ons motto is: ‘zinvol onderwijs met hoofd, hart en handen’. 
Een voorbeeld laat zien wat we daarmee bedoelen.

Neem het getal 100. Je kunt tegen een kind zeggen: 
‘Honderd is een één met twee nullen’. Wij laten leerlingen 
liever iets doen. Stappen tellen. Sprongen maken. Klappen 
in je handen. Spelen met de lesstof. Een opdracht van alle 
kanten bekijken. Dan gaat het léven. 
Zo leren jonge kinderen het liefst en het prettigst: door al 
hun zintuigen te gebruiken. Bewegen. Doen. Voelen. Wat 
je zelf hebt ervaren, onthoud je beter dan wat iemand je 
heeft verteld. Zo krijgt de lesstof echt zin en betekenis. 
Hierdoor krijgt èn houdt een kind zin in leren. Zo doen 
we dat, op Wonnebald.

• Een aangename, kleinschalige basisschool in het groen
• In zuid-west Den Haag, naast Meer en Bos
• Drie kleutergroepen en zes bovenbouwklassen
• Gemiddelde groepsgrootte: 25 leerlingen
• Veel individuele aandacht
•  Buitenschoolse Opvang (BSO) van DAK in hetzelfde 

schoolgebouw
• Continurooster
• Tijden van de BSO sluiten aan op de schooltijden
• Ook kinderopvang 

Nieuw logo, flyer, poster en naambord Basisschool Wonnebald



Logo en website Stichting Yoga & Kanker
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Secretariaat: 
Willem de Zwijgerlaan 71 I hoog
1056 JG AMSTERDAM
T 020 6122780
 
I www.yogaenkanker.nl
E info@yogaenkanker.nl
 
KvK handelsregister 34265461
IBAN NL82 INGB 0002 9840 10
BIC INGBNL2A

h-yoga, een herstelprogramma voor lichaam en geest bij kanker
C.A.M. Huisman & J. van Leeuwen, H-Yogadocenten

 
In het herstel- en nazorgtraject kan yoga een belangrijke rol vervullen in het  

ontwikkelen van zelfvertrouwen en bewuste ontspanning.

effecten h-yoga:
•	 brengt	ontspanning	
•	 geeft	meer	zelfvertrouwen
•	 geeft	souplesse	en	kracht
•	 stimuleert	zelfhelende	vermogen	van	het	lichaam	
•	 	verbetert	de	concentratie,	ademhaling,		

slaap-,	eet-	&	leefritme h-yoga programma:
•	 eenvoudige	yoga	oefeningen
•	 ademhalingsoefeningen
•	 ontspanningsoefeningen	
•	 meditatie	en	klankheling
•	 visualisatie	en	affirmaties

wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk	onderzoek	toont	aan:	verbetering	
van	kwaliteit	van	leven	en	verwerkingsproces	van	
ziekte	en	behandeling.
C. F. van Uden-Kraan, M. J. M Chinapaw, C. H. C. Drossaert , I. M. Verdonck-de Leeuw,  
L. M. Buffart; Support Care Cancer; Cancer patients’ experiences with and perceived 
outcomes of yoga: results from focus groups

rol van zorgverleners
Iedere	zorgverlener	kan	elementen	
uit	het	H-yogaprogramma	aanbieden	
en	patiënten	verwijzen	naar	H-yoga-
docenten.

h-yoga
H-yoga	is	een	speciale	vorm	van	yoga	afgestemd	
op	(ex-)kankerpatiënten,	zowel	tijdens	als	na	de	
medische	behandeling.	H-yoga	is	ontwikkeld	door	
de	Stichting	Yoga	&	Kanker	(2007).

‘Na een zware buikoperatie is het  
voor mij belangrijk goed te leren  
ademen, hetgeen hier ruimschoots 
aandacht krijgt.’

‘H-yoga kan mij helpen in het verwerkingsproces.’ 

‘Ik merk dat mijn zelfvertrouwen 
is toegenomen en dat had ik 
hard nodig.’

www.yogaenkanker.nl

‘Het leert mij mijn 
ziekte te accepteren.’

stichting yoga & kanker
•		richt	zich	op	welzijn	van	kankerpatiënten
•		stimuleert	beoefenen	H-yoga	in	en	na	herstel-		

en	verwerkingsfase	van	medische	behandelingen
•		biedt	opleidingsspecialisatie	tot	H-yogadocent		

(erkend	door	VYN)
•		vormt	netwerk	oncologische	zorgverleners	en		

gespecialiseerde	H-yogadocenten
•		verricht	onderzoek	naar	effecten	H-yoga	bij	kanker		

(evidence	based)

‘Na een zware buikoperatie is het  
voor mij belangrijk goed te leren  
ademen, hetgeen hier ruimschoots 
aandacht krijgt.’

‘Ik merk dat mijn zelfvertrouwen 
is toegenomen en dat had ik 
hard nodig.’

h-yoga
•		verbetert	kwaliteit	van	leven	bij	kanker
•		geeft	rust	en	zelfvertrouwen
•		verbetert	slaap/waak	ritme	en		

concentratie
•		positieve	effecten	op	ademhaling-	en	

immuunsysteem

‘H-yoga kan mij helpen in het verwerkingsproces.’ 

www.yogaenkanker.nl
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YOGA NIDRA™vOOR kINDeReN 
brengt rust en ontspanning

Inhoud
Yoga Nidra 1   Innerlijk liefde 15 min. 
Yoga Nidra 2   Ster 12 min.
Yoga Nidra 3   Dansschoen 12 min.
Yoga Nidra 4   Vliegreis 12 min.
Yoga Nidra 5   Boom 10 min. 

Gebruiksaanwijzing
De kinderen gaan liggen op hun rug en luisteren naar de aanwijzingen op de cd. Yoga 
Nidra™ zorgt voor een diepe ontspanning en door regelmatig Yoga Nidra™ te doen zullen 
uw kinderen beter slapen. 

Opbouw Yoga Nidra™

Bij een Yoga Nidra™ gaan de kinderen met hun aandacht langs het hele lichaam, leren ze 
hun adem te volgen, luisteren ze naar helende visualisaties en nemen ze in gedachten 
een positief besluit. De Yoga Nidra’s zijn afkomstig uit de Satyananda yogatraditie. 
Het beoefenen van Yoga Nidra™ heeft een gunstige invloed op lichaam en geest van ieder 
kind. Als kinderen onrustig zijn, gespannen of stress ervaren, kan Yoga Nidra™ weer rust 
brengen. 

Deze cd is ingesproken door Josette van Leeuwen. Ze heeft een yogapraktijk in Amsterdam 
en een ruime ervaring met yogales voor kinderen. 

YOGA NIDRA™ vOOR kINDeReN

brengt rust en ontspanning 

Josette van Leeuwen

© 2012  JYO - Amsterdam   www.jyo.nl 

YOGA NIDRA™
BIJ KANKER

voor ontspanning 
tijdens en na het herstelproces

Josette van Leeuwen

www.jyo.nl  

YOGA NIDRA™BIJ KANKER 
voor ontspanning tijdens en na het herstelproces

CD 1 Yoga Nidra 1  Lichtbron versterken - 30 min. 
  Yoga Nidra 2  Reis door het lichaam - 30 min.
CD 2 Yoga Nidra 3  Innerlijke ruimte - 30 min.
  Yoga Nidra 4  Gouden lichtbron - 30 min.

Het beoefenen van Yoga Nidra™ heeft een gunstige invloed zowel tijdens als na het 
herstelproces bij kanker.  

Deze cd’s zijn ingesproken door Josette van Leeuwen. Zij leidt yogapraktijk JYO in 
Amster dam en heeft jarenlange ervaring in het geven van yogales aan (ex-)kanker-
patiënten. Meer info: www.stichtingsaranederland.nl

Je oefent eenvoudigweg liggend op de rug en luistert naar de aanwijzingen. 
Wij raden je aan minimaal 4 maal per week te oefenen, bij voorkeur rond 15.00 uur in de 
middag. Oefen je regelmatig, dan ontdek je dat je slaapritme verbetert en de innerlijke 
rust toeneemt. Deze Yoga Nidra's™ dragen bij tot een verbetering van de kwaliteit van 
leven en welzijn bij kanker. 

De opbouw van deze Yoga Nidra's™ is afkomstig uit de Satyananda yogatraditie. De 
gebruiker brengt de aandacht langs het hele lichaam, herhaalt in gedachten een positieve 
intentie of besluit (sankalpa), observeert  de ademstroom en beluistert diverse helende 
beelden en/of visualisaties.

Posters en CD-hoezen Yogapraktijk JYO

Tijd: 14.30 - 18.30 uur
Locatie: Karthuizerhof, Amsterdam
Prijs: € 40
Aanmelden: www.jyo.nl

Het programma bestaat uit afwisselende losmaakoefeningen en intensieve 
asana’s (yogahoudingen), een Yoga Nidra, meditaties en mantra zingen.  
Uitermate geschikt voor mensen met yoga ervaring.

Om je volledig soepel en ontspannen voor te bereiden  
op de komende Kerstdagen!

WORKSHOP
22 decembeR 2012

KeRSTYOGA

Tijd: 14.30 - 17.30 uur
Locatie: Karthuizerhof, Amsterdam
Prijs: € 40
Aanmelden: www.jyo.nl

workshop
12 mei 2013

moederdag mediTaTie

Een uitstekende voorbereiding op de komende feestdagen en het nieuwe 
jaar! Met geleide zit- en loopmeditaties, een lichaamsscan en een bijzondere 
mantra. Toegankelijk voor beginners en gevorderden, met of zonder ervaring.

Om het jaar 2012 mindful en in alle rust af te sluiten!

Tijd: 14.30 - 17.30 uur
Locatie: Karthuizerhof, Amsterdam
Prijs: € 40
Aanmelden: www.jyo.nl

WORKSHOP
17 FEBRUARI 2013

HEARTFULNESS

Deze workshop bestaat uit allerlei praktische  yoga-, adem-, en meditatie-
oefeningen om het vermogen tot zelfaccepatatie, compassie en mededogen 
verder te ontwikkelen. Je leert het hoofd en hart met elkaar te verbinden. 

De volgende logische stap na Mindfulness, 
leert je om meer vanuit je hart te leven!
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?
Op zoek naar digitale  
taalkundige producten?
Bij ons bent u aan het juiste adres!

•  Ontwikkelt u automatische zoektoepassingen en heeft u 

een computationeel lexicon of een corpus nodig?

•  Doet u onderzoek naar syntactische verschillen tussen 

Nederlands en Vlaams en zoekt u hiervoor een  

betrouwbare database?

•  Ontwikkelt u spraaktoepassingen in een commercieel 

bedrijf en zoekt u gesproken Nederlandse data om een 

spraakherkenner mee te testen?

•  Bent u leerkracht en op zoek naar een frequentielijst met de 

meest voorkomende woorden in Nederlandse krantenartikelen?

•  Werkt u bij een uitgever en bent u op zoek naar een 

Nederlands bronbestand voor het maken van een bilinguaal 

woordenboek?

•  Heeft u voor een specifiek onderzoek een corpus samengesteld, 

en wilt u dit beschikbaar stellen voor andere onderzoeken?

De TST-Centrale wordt  

gefinancierd door de  

Nederlandse Taalunie, en  

is ondergebracht bij het  

Instituut voor Nederlandse 

Lexicologie.

TST-Centrale in het kort
Acquisitie
• Verwerving van taalmaterialen uit o.a. subsidieprogramma’s

• Maken van afspraken over dienstverlening op maat

•  Opstellen en afsluiten van licenties met datagebruikers en met 

dataleveranciers

Beheer & Onderhoud 
• Verzorgen van dataopslag, back-up en versiebeheer 

• Archiveren en up-to-date houden van documentatie

• Dataconversie naar standaardformaten 

• Verbetering van de data

• Toevoegen van metadata aan de producten

Beschikbaarstelling 
• Online productcatalogus

• Hosten van webapplicaties

• Online en offline distributie (cd-rom, dvd, harddisk)

Service 
• Ondersteunende en adviserende servicedesk 

• Verzorgen van webcursussen, workshops, gastcolleges

• Kennismanagement

In al deze situaties kunt u een beroep doen op de Centrale voor  

Taal- en Spraaktechnologie (TST-Centrale). De TST-Centrale is de 

Nederlands-Vlaamse centrale voor beheer, onderhoud en distributie 

van Nederlandse digitale taalmaterialen. De taalmaterialen zijn veelal 

met overheidsgeld gefinancierd en worden door de TST-Centrale 

onderhouden en beschikbaar gesteld voor onderwijs, onderzoek  

en ontwikkeling.

))) )))))

12512_TST folder_NL.indd   2 12-4-10   15:40

in digitale vorm
Geschreven en Gesproken Nederlands

Heeft u vragen of opmerkingen over de  

TST-Centrale of over de producten die de  

TST-Centrale beheert? Ga naar www.inl.nl/

tst-centrale of stuur een e-mail naar 

servicedesk@inl.nl.

TST-Centrale Leiden

p/a Instituut voor Nederlandse Lexicologie

Postbus 9515, 2300 RA Leiden, Nederland

Tel. +31 (0)715141648

Fax +31 (0)715272115

TST-Centrale Antwerpen

Instituut voor Nederlandse Lexicologie

p/a Universiteit Antwerpen 

Stadscampus/kamer R2.21

Rodestraat 14, 2000 Antwerpen, België

Tel. +32 (0)32654601/2

Fax +32 (0)32654603

Beschikbare producten
± 30 verschillende producten, onderverdeeld in: 
•  Corpora (gesproken, geschreven, multimediaal): 

o.a. Corpus Gesproken Nederlands, PAROLE-corpus 2004,  

IFA Dialog Video Corpus

•  Lexica (mono- en bilinguaal): 

o.a. Referentiebestand (Belgisch-)Nederlands, OMBI-Dutch-Arabic

•  Woordenboeken (historisch en wetenschappelijk): 

o.a. Vroegmiddelnederlands Woordenboek online, Woordenboek 

der Nederlandsche Taal online 

•  Tools (voor gesproken en geschreven teksten): 

o.a. AUTONOMATA-g2p-toolkit, Memory-Based Dutch  

Tagger-Lemmatizer

))) )))))))))
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 weverstraat 44-46
  6862 dr oosterbeek
          
mobiel 06 2700 3401
 e-mail toon@duquartier.eu
website www.duquartier.eu

     drs A.J. (Toon) van Wijk
        directeur
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weverstraat 44-46  6862 dr oosterbeek  mobiel 06 2700 3401
         e-mail info@duquartier.eu  website www.duquartier.eu

  volgens afspraak

  ter informatie

  ter goedkeuring

  op uw verzoek

  na inzage graag retour

  met dank retour

  

 met vriendelijke groet,

weverstraat 44-46  6862 dr oosterbeek  mobiel 06 2700 3401
         e-mail info@duquartier.eu  website www.duquartier.eu

  volgens afspraak

  ter informatie

  ter goedkeuring

  op uw verzoek

  na inzage graag retour

  met dank retour

  

 met vriendelijke groet,



Logo en website EWIC 2007 
European Workshop on Imagery and Cognition



Logo en huisstijl Hof van Haar Institute for lifevision

Energetische therapieën, cursussen, workshops, groepsaccomodatie, Bed & Breakfast

Kanaal Westzijde 2
7936 TL Tiendeveen

t 0528-331484
m 06-52070754
f 0528-331483

yvonne@hofvanhaar.nl
www.hofvanhaar.nl

Yvonne Gorree

energetisch stiltecentrum

energetisch therapeut

Logo en huisstijl Florinth Financieel Planning Consultancy & Coaching

www.echt-scheiden.nl / www.divorceplanning.nl / www.lifeplanning.nl

Bedrijfsadvies

Life planning/coaching

Scheidingsbemiddeling

Trainingen/coaching/mediation

Pensioen-/hypotheekadvies

Lid Federatie Financiële Planners

Kanaal Westzijde 2
7936 TL Tiendeveen
t 0528 - 331484
f 0528 - 331483
m 06 - 50512281
e info@florinth.nl
s www.florinth.nl

André Tolman MFP
      Mediator / Master of art in Financial Planning



Logo en huisstijl Ligtermoet & Partners Adviseurs in Verkeersbeleid

Brochure MentorPlus Allochtone ondernemers ondersteunen allochtone starters

ligtermoet & partners 
adviseurs in verkeersbeleid

Stationsplein 7a
2801 AK Gouda
T 0182 520 870
F 0182 520 877

E info@ligpart.nl 
I www.ligpart.nl

Stationsplein 7a
2801 AK Gouda
T 0182 520 870
F 0182 520 877
E koos@ligpart.nl
I www.ligpart.nl

drs. Koos Louwerse

Een persoonlijke coach voor allochtone ondernemers.

Voor ondernemers, door ondernemers. Dat is kort gezegd het 

uitgangspunt voor Mentor Plus. Dat project koppelt ervaren 

ondernemers als coach aan allochtone onder nemers die een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken bij hun bedrijfsvoering. 

Mentor Plus wil bijdragen aan de professionalisering en het 

succes van allochtone ondernemers. Mentor Plus richt zich  

specifiek op startende en gevestigde allochtone ondernemers 

met een bedrijf in de regio van de Kamer van Koophandel 

Utrecht.Mentor Plus wordt gedragen door de Kamer van 

Koophandel Utrecht, de Gemeente Utrecht en de Provincie 

Utrecht. Belangrijke co-financier is de Europese Commissie.

Ondernemers in het midden- en klein-
bedrijf staan geregeld voor ingrijpende 
beslissingen en uitdagingen. Wat te 
doen als de omzet niet is zoals ver-
wacht? Wat te doen om kosten terug 
te dringen en te beheersen? Hoe kom 
ik aan goed personeel? Hoe richt ik de 
administratie in? Waar kan ik heen nu 
mijn huisvesting te klein wordt? Ik moet 
investeren maar hoe kom ik aan geld? 
Mijn klanten betalen niet op tijd, ik wil 
uitbreiden, groeien, exporteren, etc.

Met zulke vragen kan de ondernemer 
terecht bij de Kamer van Koophandel, 
de Bedrijvenwinkel van de gemeente 
Utrecht, bij zijn bank, bij zijn branche-
organisatie of accountant. Maar dikwijls 

Waarom?MENTOR PLUS Utrecht Voor wie?
heeft de ondernemer behoefte aan prak-
tische en intensieve ondersteuning op 
gelijkwaardige voet, met een persoonlij-
ke benadering. Dan is de steun gewenst 
van iemand die zelf met beide benen in 
het zakenleven staat en daar zijn sporen 
ruimschoots heeft verdiend. Iemand die 
bovendien inzicht heeft in het specifieke 
van allochtoon ondernemerschap, waar-
bij taal- en cultuurverschillen een rol 
kunnen spelen.

In Mentor Plus is de ene ondernemer 
coach oftewel mentor, de ander maakt 
gebruik van diens ervaringen en inzicht.  

Mentor Plus brengt zo ondernemers bij 
elkaar. 



Vo
or

st
el

 De
 W

ee
gs

ch
aa

l Ti
jd

sc
hr

ift
 vo

or
 vo

rm
ge

vin
g, 

ku
ns

t, d
an

s e
n m

uz
ie

k

Brochure Scholco Bekroning 
Prijsvraag voor de beste toepassing van linnen voor grafische  producten

De 

Blitzkrieg in New York
Afgelopen maand zijn Jan-Willem Hament en Erik van Loon, beide lid 
van de kunstenaarsgroep De Weegschaal, afgereisd naar de stad met 
de meest onbegrensde mogelijkheden, New York. Om daar eens en 
voor altijd naam te zetten in de New Yorkse kunstwereld.

De opdracht die we ons hadden gesteld was heel duidelijk alleen hoe 
zouden we het een en ander voor elkaar krijgen. Allereerst was het van 
belang een vliegtuigmaatschappij te vinden die niet op de kilootjes zou 
letten. Na enige navraag bleken alle Amerikaanse maatschappijen je een
bagagelimiet te geven van ongeveer 60 kg per persoon. Oke, dat was 
perfect want we namen alleen al 125 plastic doeken mee van elk 80 bij 
60 cm. Verder namen we 6 liter synthetische verf mee in de kleuren 
zwart, blauw, rood en geel.

9-9-99
Verder moesten wij in de 10 dagen dat we er zouden zijn de nodige 
aandacht trekken van de duizende galeriehouders. We bereikten dit 
doordat ik twintig galeriehouders, drie dagen, twee dagen en een dag 
voor onze illegale openlucht expositie op 9-9-99 uitnodigde, door elke 
galeriehouder drie verschillende kunstwerken op A-4 formaat aan te 
bieden. Op de achterzijde van het eerste kunstwerk stond slechts "3 
Days to go!", op het tweede stond "2 Days to go!", alleen op de laatste 
stond "1 Day to go see you at 9-9-99 in front of the Guggenheim 
Museum, uptown."

Blitzkrieg
Deze benadering waarbij de galeriehouders overvallen 
werden met 3 verschillende werken van J. W. Hament 
werpte zijn vruchten af, de eerste dag wisten ze niet 
wat hen overkwam, de reacties liepen de eerste dag
uiteen van "geen belangstelling" tot "wie-wat-hoe", 
maar ik gaf geen antwoord en zo snel als ik was 
gekomen, was ik ook weer weg. De tweede dag 
hetzelfde, in de tussentijd werkte Jan Willem zich in de 
rondte om 99 kunstwerken voor de expositie af te 
krijgen. Vier dagen voor aanvang van de expositie was 
hij begonnen en tot overmaat van ramp werd hij de 
tweede dag ziek. 
                                                                 verder pag. 8

Weegschaal

1

Art has to be forgotten. 
Beauty must be realized.

Piet Mondriaan( )
Kunstenaarstijdschrift voor kunst, vormgeving, dans en muziek December 1999 - Jaargang 1 - nr. 6

Inhoud
Kunststroming het evenwicht      3
We denken allemaal twee keuzes te 
hebben: ja of nee. Sinds heden is er 
een alternatief...

Succes Now! For artist
Aan de hand van dit boek van R. 
Phillips zal de Weegschaal de 
lezers wijzen op de zakelijke 
aspecten van het vak kunstenaar.

A. Brobbles
Weg uit een centrum, of dat nu een 
stadscentrum was of de plek waar 
hij doorgaans moest zijn...

Forum Romanum
In het Forum Romanum nu een 
brief van de staatssecretaris van 
Kunst en Cultuur van der Ploeg...

Ontwikkelingen in de kunsten
Deel 2 uit het rapport "Voorstellen 
voor inhoud en organisatie van het 
kunstvakonderwijs in Nederland.

Kunst verenigt Europa
Lees over het aandelenplan, de 
steden, de afstanden en hoe je kan 
deelnemen aan het project.

Corel World Design Contest
Wil jij die prijs van fl 50.000,-, ik 
weet zeker dat jij dat kan. Ga naar 
het computerlokaal en stuur het 
vandaag nog op.

Nederland Beeldentuin
A. Brobbels
Forum Romanum
Verleden is toekomst
Cultuur in de Europese Unie
Honour & Fleming
Kunst in de sterren
Rotterdam bouwt

16
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15
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D e  S c h o l c o - b e k r o n i n g 

i S  e e n  t w e e j a a r l i j k S e  p r i j S 

v o o r  D e  b e S t  o n t w o r p e n 

e n  i n D u S t r i e e l  u i t g e v o e r D e 

t o e p a S S i n g  v a n  l i n n e n 

v o o r  e e n  g r a f i S c h 

o f  a a n v e r w a n t  p r o D u c t . 

D e  b e k r o n i n g 

w o r D t  g e o r g a n i S e e r D 

D o o r  D e 

g r a f i S c h e  c u l t u u r  S t i c h t i n g .

I n z e n D i n g

Inzending is mogelijk tot 1 februari 2002 en kan geschieden door zowel 
de vormgever, de fa   bri kant als de opdrachtgever. Een inzending dient te 
bestaan uit een exemplaar van het onderhavige product en een volledig 
ingevuld deelnameformulier. Het product moet in het jaar 2000 of 2001 tot 
stand zijn gekomen in een serie van minimaal 500 exemplaren.

Criteria zijn: esthetiek, originaliteit, 
functionaliteit, technische uitvoering/
in dus triele vervaardiging. Uit een eerste 
selectie van twintig producten wordt de best 
ontworpen en industrieel uitgevoerde toe-
passing van linnen voor een grafisch of 
aanverwant product gekozen.

Alle vormgevers van de in de 
voorselectie uitgekozen pro      -
ducten, de nominaties, ontvan-
gen een oorkonde. Duplicaten 
van de oorkonden zijn er voor 
de opdrachtgever en de fabri-
kant. De Scholcobekroning 
be staat uit een oorkonde en 
een door de jury toe  passelijk 
ge acht ge schenk. (Desgewenst 
kan de jury be sluiten in 
diverse pro      duct-categorieen een 
Schol                co bekro ning toe te kennen 
en/of een aanmoedigingsprijs 
te ver strek ken van  E 1.250.)

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens Accolade in april 
2002. Alle inzenders ontvangen een uitnodiging. Tegelijk 
met de prijsuitreiking verschijnt een catalogus met o.a. 
afbeeldingen van en gegevens over de genomineerde inzen-
dingen. De geselecteerde producten worden opgenomen in 
de collectie van Museum Meermanno. Aan inzending voor de 
Scholco-bekroning zijn geen kosten verbonden. Een kopie 
van het reglement is op aanvraag beschikbaar.
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D e e l n a m e f o r m u l i e r

I n z e n D e r

Naam (vormgever, bureau, bedrijf, instelling)
Contactpersoon
Postadres   Postcode en plaats
Telefoonnummer  Fax

V o r m g e v e r

Naam bureau
Naam vormgever
Naam academie (indien student)
Contactpersoon
Postadres   Postcode en plaats
Telefoonnummer  Fax

O p D r a c h t g e v e r

Naam bedrijf, instelling
Contactpersoon
Postadres   Postcode en plaats
Telefoonnummer  Fax

P r o D u c e n t 

Naam bedrijf (boekbinderij, stalenboekenfabrieketc.)
Contactpersoon
Postadres   Postcode en plaats

I n z e n D i n g 
Titel of korte omschrijving 
Bedrukking (blinddruk, offset, zeefdruk, oliedruk) 
Toegepast linnen (merk en type) 

Datum   Handtekening

Uiterlijk 1 februari 2002 inzenden, tezamen met een exemplaar van het product, voor elke 

inzending een apart formulier gebruiken, zo nodig een fotokopie:

Cultuurstichting, Jury Scholco-bekroning, Postbus 220, 1180 AE Amstelveen

Door inzending doet de deelnemer afstand van het eigendom van het ingezonden werk en 

geeft hij de organisatoren toestemming om dit werk, of delen daarvan, op elke wijze dan 

ook openbaar te maken. 



Brochure Bestuursdienst Utrecht

Met al uw verzoeken om statistische informatie kunt u bij BI 

terecht. Over een breed spectrum aan beleidsvelden verzamelt 

BI statistische gegevens en bouwt daarmee bestanden op. U 

kunt hierbij denken aan bevolkingsbestanden, resultaten van 

burgerpeilingen, het Scholen- en Leerlingenbestand en het 

bestand bijstandsgerechtigden.

De website www.utrecht.nl/cijfersinter biedt een keur van 

feiten en cijfers over Utrecht, een nieuwspagina en de publica-

tielijst van de afdeling. In ontwikkeling is een wijk- en buurtin-

formatiesysteem op internet.

Een derde hoofdtaak van BI is advisering. U kunt zich tot ons 

richten voor:

Advies over de rol en functie van onderzoek 

Ondersteuning bij door u verricht onderzoe

Bemiddeling bij het verstrekken van opdrachten aan derden

Ondersteuning bij het formuleren van meetbare doelstellingen

Naast een adviesfunctie heeft BI een belangrijke dienstverle-

nende en voorlichtende functie. Jaarlijks ontvangen we hon-

derden verzoeken om specifieke (statistische) informatie van 

medewerkers van de gemeente, burgers, bedrijven en instel-

lingen. 

2
St

at
is

ti
ek

3

A
d

vi
es

 &
 d

ie
n

st
ve

rl
en

in
g

Nieuwsberichten: hierin presenteert BI de meest markante uitkomsten uit voor Utrecht belangrijke publicaties

Informatiepunt Onderzoek: biedt een actueel overzicht van al het onderzoek dat voor Utrecht interessant is

website: www.utrecht.nl/cijfersinter
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BUITENKUNSTJES
een muzikale fietstocht langs verscholen amfitheaters

BUITENKUNSTJES
een muzikale fietstocht langs verscholen amfitheaters

A cappella koorstukken over veld en beemd,  
bloemetjes, bijtjes en andere beestjes  

door het Loman Ensemble o.l.v.  
Annemart Franken

zoNdag 29 mEI 2011
 12:30 14:30 16:30
 De 1800 Roeden Paradis Perdu Tuinvereniging 
 Amsterdam Amstelveen Langs de Akker
   Amstelveen

Info: frankenvbloemendaal@versatel.nl

Zondag  
30 oktober 2016
16.00 uur
Oranjekerk
2de van der Helststraat 1-3
Amsterdam 
 
Toegang € 15 / red. € 13

Vrijdag  

4 november 2016
20.15 uur
OLVG Kapel
Oosterpark 9 
Amsterdam

Toegang € 15 / red. € 13

Douce 
Mémoire

Het Loman Ensemble zingt Franse koormuziek  
van o.a. Saint-Saëns, Poulenc  

en Glass
o.l.v. Annemart Franken


