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Samenwerking – Verbinding
Een initiatief van Miranda Leijser 
(Mir) en Astrid Feijen (As) 

Oplage: 1000 stuks  
Formaat: 148x148mm 
Papier: Cover 250 grams, 
135 grams binnenwerk
Redactie en foto’s:   
Deelnemende ondernemers 
Verkoop: Astrid Feijen 
Opmaak: Miranda Leijser
Drukwerk: Verspreiden Enzo

Deze uitgave is met de groots mogelijke 
zorgvuldigheid samengesteld.

Het verspreidingsgebied:
Arnhem e.o, bij buurthuizen en diverse 
wachtkamers en praktijkruimtes  
(o.a. huisarts, fysiotherapie) en kappers.

Adverteren? 
Miranda Leijser, Verspreiden Enzo
miranda@verspreidenenzo.nl 
tel: 06 - 39 342 343

Astrid Feijen, Astrid uit Arnhem  
info@astriduitarnhem.nl 
tel: 06 - 20 879 367

Volg ons ook 
op Facebook: @Miras
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Voorwoord

Onze tweede editie…. 
weer met passie en plezier gemaakt!
Een tijd van afstand houden tot elkaar maar ook zeker elkaar steunen. 
Tijd voor iets inspirerends en de mogelijkheid deze lokale ondernemers in dit magazine 
te steunen. 

Wij willen jou kennis laten maken met inspirerende ondernemers uit de regio Arnhem die hun 
diensten en aanbod graag met jullie delen. Ondernemers die vanuit het hart en met passie 
ondernemen en krachtig zijn in het persoonlijk contact en op maat.

In deze editie de thema’s: 
• Eten, drinken en cadeaus
• Cursussen en workshops
• Coaching en ondersteuning
• Leuke uitjes, activiteiten en netwerken
  Tevens een aantal inspirerende spreuken en motto’s.

Dit magazine is tot stand gekomen mede dankzij de ondernemers die wij veelal uit ons eigen 
netwerk kunnen aanbevelen. Ga er even lekker voor zitten en blader op het gemakje deze 
nieuwste editie van MirAs door.

Veel leesplezier en wij wensen jou mooie ontmoetingen toe. 

Wist je trouwens dat er een MirAs netwerkclub is? 
Lees meer hierover in dit magazine.

Miranda Leijser 
& Astrid Feijen
Heb jij tips voor ons? Laat het gerust weten. 



cursussen 
&workshops

Embellir

SVBE wijnprofessionals

Woerts Consultancy

Praktijk Anu

Kijkpost

Loopbaanlink

Lalalos

Stokvis Mediation
 
Foto:
Marjon Meulenbrugge-Heijnen

Materiaal:
wol, blad, 
gras, metaal 
en drijfhout

Titel: Opengebroken cocon



Botanisch kunstenaar 

Angélique Krijnen 
is zeer bedreven met kleurpotlood.

Ze geeft diverseworkshops en cursussen 
in kleurpotloodtechnieken.

Kijk voor informatie op www.angeliquekrijnen.nl

Een 
frisse 
blik 
nodig?

In de (individuele / team) workshops Visual 
Thinking of Business Model Canvas visualiseren 
we jouw strategische vraagstuk. Verhelderend, 
leerzaam, en leuk om te doen. 

Wil je meer weten en tekenen voor succes:
mail@woerts-consultancy.com
06-16524726		•		www.verhelderaar.nl



Cursussen-Workshops- Coaching
Wil je minder stress, meer plezier en een 

gezonde en eerlijke relatie met jezelf 
en anderen? 

Voor een vrijblijvende kennismaking:
www.kijkpost.nl  |  06-40224126

Kijken met 
uitzicht creëert 

overzicht
Ook online!

BLIJVEN ONTWIKKELEN, 
ERVAREN EN LEREN – DAT KAN 
BIJ LOOPBAANLINK

Regelmatig organiseert en faciliteert 
LoopbaanLink workshops met diverse 
thema’s, oa. loopbaanontwikkeling, vitaliteit 
& werkgeluk, werk en privé in balans, stoppen 
met rennen, drijfveren en solliciteren, netwerken 
en UWV. Workshops vol persoonlijke aandacht 
met maximaal 6 deelnemers.

Een greep uit de reacties van de deelnemers:

” Wat mij het meeste aansprak was de 
 ongedwongenheid”
” Veel nuttige informatie gekregen van    
 zowel de deelnemers als van Jaimy”
” Fijn dat er tijd was voor iedereen”
” Waardevol: het bespreken met anderen; zo kom   
 je tot nieuwe inzichten”

Interesse in een workshop, op maat of bewust 
teamuitje (een reeks, dag of dagdeel) maak dan 
vrijblijvend een afspraak. Er is veel mogelijk met 
het team en netwerk van LoopbaanLink.

www.loopbaanlink.nl

Ontdek hoe je deze 
oliën kunt gebruiken 
en toepassen in je 
dagelijks leven tijdens 
de interessante 
workshop Werken met 
essentiële oliën.

Meer info: 
praktijk-anu.com of 
Mariëtta Maatkamp 
06 38142151

Essentiële olie, 
de kracht uit de natuur.
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Voetreflextherapie - Massages
Theater - Persoonlijke ontwikkeling

Tooropstraat 43 6813 KT Arnhem  •  Telefoon 06 13 77 42 60

Peggy van de Mosselaar
Na jaren als theatermaker actief te zijn geweest 
maakte ik uiteindelijk van mijn hobby mijn beroep. 
Alweer meer dan 12 jaar heb ik een Praktijk voor 
Voetreflextherapie, Massages, Energetische behan-
delingen en Coaching in Arnhem. Ik vind het heerlijk 
om met aandacht te luisteren naar de persoonlijke 
verhalen van mensen. Ze bewust te maken van 
hun lijf, de ontspanning op te zoeken en eventuele 
belemmerde gedachten los te laten.
Ook geef ik workshops om mensen te laten ervaren 
wat Voetreflexmasssage kan doen, zodat ze ook hun 
eigen kind, partner of iemand anders die ze lief heb-
ben kunnen helpen het zelfgenezend vermogen van 
het lichaam te stimuleren. 

LalaZijn / Kijken naar jezelf met een glimlach
Iedereen heeft zijn eigen verhaal en soms is 
het fijn om stil te staan en te kijken vanuit  
verschillende invalshoeken, welke kant je 
het liefste op wilt gaan. Waar word je echt blij ? 

Energiek & focus 
In deze 5daagse persoonlijk en intuïtieve  
ontwikkelings training gaan we werken aan;
•	 meer	rust	en	ontspanning	in	je	hoofd	en	lijf,	
•	 energie	doorstroming	stimuleren,
•	 weten	wat		jou	belemmerende	 
 overtuigingen zijn,
•	 meer	leren	vertrouwen	op	je	gevoel,
•	 focus,	op	wat	echt	belangrijk	is.

Werkvormen die ik onder andere gebruik:  
van visualisaties, muziek, mindfullness,  
meridiaanstrekkingen, ontspanning- en energie 
oefeningen maar ook en creatieve schrijf/drama 
opdrachten. Ook halen we inspiratie uit de natuur.

Kijk voor meer informatie op
www.lalalos.nl



Dé Scheidingsspecialist!
•	Begeleidt	u	door	het	gehele	scheidingstraject

•	Gratis	en	vrijblijvend	kennismakingsgesprek

•	Gesubsidieerd	mediationtraject	vanaf	€55,-	mogelijk

•	Aan	tafel	of	met	videocalls

•	Alimentatieberekeningen	op	korte	termijn

•	Kindercoaching	

•	Hulp	bij	een	urgentie	aanvraag	

•	Spoedscheiding	mogelijk

•	Zeer	ervaren	mediator	en	gewaardeerd	met	een	9,5

•	Binnen	48	uur	een	afspraak

•	Werkt	ook	in	de	avonden	en	op	zaterdag

Afspraak maken

Bel	mij	direct	06-17000995	of	meld	u	aan	via	

www.stokvis-mediation.nl. 

mr. Anoeska Stokvis 

MfN Registermediator

Rechtbankmediator

Eusebiusbuitensingel 9

6828 HT Arnhem



"Alles wat je 
aandacht 

schenkt groeit" 
Kim Lagerweij

Ik heb het nog nooit 
gedaan, dus ik denk wel 

dat ik het kan. 
Johan Swaneveld

Geniet van de 
schoonheid van 

gewoonheid
Trijny Moddejonge

Maak je Eigen 
Aardigheden zichtbaar 

Esther Berends

“Niets plannen is niets 
doen en anders plannen 

is wel even wennen”
Astrid Feijen

Wil je snel gaan, ga alleen. 
Wil je ver komen, ga samen.

Lieske Meima

De verandering 
die de wereld 
nodig heeft is 
dat jij jij bent

Riekje Tjallingii

Einstein: Creativiteit is 
krachtiger dan kennis

Angélique Krijnen
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drinken
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cadeaus

Bereiding:
Kook de peultjes een paar minuten in kokend water. Spoel 
af	met	koud	water.	Blijft	de	groente	ook	mooi	groen.	Meng	
alle groenten en mango met elkaar in een mooie schaal. Voor 
de dressing alle ingrediënten met elkaar mengen. Verdeel 
de dressing over de groente. Pluk de makreel in stukjes en 
verdeel deze over de salade samen met de noten. 

Ik zeg Eet smakelijk!    

Ingrediënten:
1 zak spinazie
150 gram peultjes
1 rode paprika, in smalle 
reepjes
½ rode ui, in ringetjes
½ mango, in stukjes
300 gram gerookte makreel
1 avocado, in stukjes

2 handjes ongebrande  
ongezouten noten
Dressing
3 eetlepels halfvolle yoghurt
1 eetlepel halvanaise
Scheutje gembersiroop
5 druppels worcestersaus
1 theelepel kerriepoeder
Peper en zout

Claudia’s recept 
Spinazie- makreel salade

SVBE wijnprofessionals

WithLove4You

Mayushop

jouwPORTRET

Pluk de Dag

Wijnkoperij Henri Bloem

Y-Boutique

Michel Verrast

Recept:
Claudia Otten



www.mayumassage.nl

De filosofie van de Ayurvedische Massage draait om het creëren van 
rust en harmonie in het lichaam door middel van het herstellen van 
het evenwicht in verschillende energiekanalen (chakra’s genoemd). 
Ayurveda wordt daarom ook wel “de filosofie van het leven”
genoemd.

Masseren is voor mij een fijne manier om mensen weer “feeling” met 
hun lichaam te laten krijgen. Daarnaast is het natuurlijk een 
vverwenmoment voor jezelf en iets wat je jezelf gunt.

Kijk op www.mayumassage.nl of bel 06-10018776 voor een afspraak. 

Marielle Rademaker

Ayurvedische massage 

www.mayushop.nl

Etherische oliën, dat is mijn passie. Tijdens mijn opleiding tot masseuse kwam 
ik in aanraking met de natuurlijke kracht en prachtige werking van etherische 
oliën. Sindsdien heb ik daar mijn beroep van gemaakt. Geur heeft een enorme 
invloed op je gemoedstoestand, vaak zonder dat je het zelf door hebt.

enkelvoudige oliën, composities, aurasprays, roomsprays, chakra- 
oliën en diffusers

de workshop “Natuurlijke Cosmetica”: zelf aan de slag om een 
voetenzalf,  bodyscrub of dagcreme te maken
de workshop “Aromatherapie”: uitleg over de werking en het
gebruik van etherische oliën
“Geur naar Wens”: als je als persoon of bedrijf behoefte hebt aan 
een eigen geur

Wat kan Mayushop je bieden:

Mayushop

A A N B I E D I N G !

ALMORQUI, LA BODEGA DE PINOSO

Poefpakket Almorqui,
La Bodega de Pinoso 

€47,50
ONLINE

 



jouwPORTRET wordt gemaakt door 
Lieske Meima 06 154 779 36
info@lieskemeimafotografi e.nl

Jouw portret in woord en beeld 
Een exclusief geschenk voor kostbare levensmomenten 

g r e e n  g r a p h i c s
Pluk de Dag

 
 
 
 

 
 

 
 



Wie aan gezelligheid denkt, denkt al gauw aan wijn, en wie aan 
wijn	denkt,	komt	al	snel	uit	bij	Henri	Bloem.	Wijn	is	onze	passie,	
maar we doen er niet al te hoogdravend over. Het moet gewoon 
lekker zijn en passen bij de gelegenheid waar hij voor bedoeld is. 
Daar gaan we graag samen met u naar op zoek.

Toch wat méér weten over wijn? 
Volg dan eens een (mini)cursus, doe mee aan een thematische 
workshop of kom naar één van onze proeverijen. En op zaterdag 
staat er altijd wel iets open op de proeftafel. Van harte welkom!

Henri Bloem, voor de gezelligheid!
Ook wijn kopen moet een feestje zijn!

Wijnkoperij Henri Bloem
Amsterdamseweg 126
6814 GJ  Arnhem
arnhem@henribloem.nl
026-4455220
www.henribloem.nl

Gedecoreerde 
icing koekjes 
ideaal voor 
bruiloften, 
verjaardagen, 
bedrijfskoekjes.

De koekjes 
hebben een 
lange houdbaar-
heidsdatum.

www. 
Y-boutique.nl
Info@
y-boutique.nl



coaching 
&

ondersteuning
Loopbaanlink
Korte Tekst
Mijn gezonde darmen
Rechtspraktijk Vloet
Rijnmotief
Woerts Consultancy
TinusTransform
Mayu Massage
Energetische Praktijk Kitty
Ik Energiek
Astrid uit Arnhem
Viritueel Assistant
Naast jou
Academie Mama Mundi 
Verspreiden Enzo

Foto:
Sandra Kraan

Wie ben je? Je bent het allemaal
Wat laat je zien? Het is aan jou



LoopbaanLink voor een positief gezonde loopbaan.

Blijf	je	loopbaan	ontwikkelen,	de	samenwerking	binnen	
je team optimaliseren. Een leven lang leren met PLEZIER 
en gezond blijven werken, hoe dat je dat ? 

In een loopbaantraject verleg je je grenzen en optima-
liseer je een gezonde, match tussen jou, je werk en de 
ontwikkelingen op je werk en/of in je privé-situatie. 

LoopbaanLink werkt met haar eigen loopbaancoaches 
en een netwerk professionals. Een multidisciplinair team 
zodat ook knelpunten die niet direct op je werk liggen, 
maar daar wel in doorwerken opgepakt kunnen worden. 
Denk daarbij aan: vitaliteitscoaching, budgetcoaching en/
of energetische coaching, leefstijltraining en schuldhulp-
verlening. www.loopbaanlink.nl

Jouw boodschap met meer impact

De lange tekst lezen? Kijk op www.kortetekst.nl. 
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Heb jij last van maag-, darm-, en intolerantie-klachten? 
Misschien wel samen met vermoeidheid en een lijst andere 
(vage) klachten. Heb je al van alles geprobeerd, maar ben je 
er weinig mee opgeschoten? Komt een aantal van deze 
punten je bekend voor?

• De tassen vol supplementen hebben weinig geholpen.
• Gezonder gaan eten leverde niks op of werkte juist averechts.
• Een tijdje gluten (of suiker of melk) laten staan, zette geen  
 zoden aan de dijk.
• Het laag FODMAP dieet leverde je weinig op.
• De intolerantie-test klopt niet met wat je in de praktijk ervaart.
• Je weet dat stress een factor kan zijn, maar in jouw geval zeker
 niet de belangrijkste.
• Je hebt misschien nog andere dingen geprobeerd, maar met 
 te weinig resultaat.
• Je wil heel graag van zoveel mogelijk klachten af!

Dan kan ik je misschien helpen. Kijk eens op mijn website 
of mijn manier van werken je aanspreekt. Zo ja, maak dan 
een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

www.mijngezondedarmen.nl     |    henderina@mijngezondedarmen.nl

Je eigen optimale 
eetpatroon



WENS JIJ
•	een	heldere	strategie	?
•	een	frisse	blik	op	een	complexe	vraag	?
•	nieuwe	ideeën	&	kansen	?

Gerrit Woerts brengt jouw uitdaging 
helder in beeld. Samen tekenen we 
letterlijk voor succes!

mail@woerts-consultancy.com
06-16 52 47 26
www.verhelderaar.nl

VISUAL THINKING

•	Verheldert	complexe	vragen

•	Genereert	nieuwe	ideeën

•	Creëert	nieuwe	invalshoeken	 	

BUSINESS MODEL CANVAS 

•	Ontwikkelt	een	Business	Model	&	Strategie

•	Versterkt	het	lerend	vermogen	

•	Vergroot	de	kans	op	succes	/	minder	risico’s

Loop je vast  
in je leven of  
loopbaan?

Rijnmotief biedt:
• Counseling bij werk- en 
   levensvragen
• Loopbaancoaching
• Coaching voor leidinggevenden

Rijnmotief / Trijny Moddejonge
Bakenbergseweg 72
6814 MK  Arnhem

 t     06- 27 331 338
m    info@rijnmotief.nl
w    www.rijnmotief.nl



Naast jou 
Ondersteuning  
en Advies
Voor zzp-ers  
en	klein	MKB

Heb jij interesse in  
een kennismaking  
of een gratis quickscan?

Neem gerust contact op
Erwin Linders 06 47 171 181
erwin.naastjou@gmail.com
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Wat ik doe
TinusTransform richt zich op datgene wat er onder-
huids speelt in teamdynamiek en gedrag, dat be-
lemmerend werkt. Als je vanuit je kernkwaliteiten 
jezelf en de ander tegemoet treedt, is er een basis 
om een duurzame relatie te laten ontstaan. Je bent 
in staat om kritisch naar jezelf te kijken met mild-
heid, de grenzen van je comfortzone op te zoeken, 
je verantwoordelijkheid te nemen en een volgende 
stap te zetten in je persoonlijke en professionele 
ontwikkeling. De focus ligt op het aanpakken van 
de oorzaak, om gedragspatronen en overtuigingen 
die niet meer passen te doorbreken, om te kunnen 
staan voor wie jij bent op jouw eigen manier. Het 
succes van een organisatie wordt bepaald door het 
succes van de mensen!

Kernwaarden in mijn werkwijze zijn: vertrouwen, 
waardering, duurzaam leiderschap en beweging.

Wil je meer weten? 
Vraag vrijblijvend een persoonlijk adviesgesprek 
aan om te ontdekken wat ik voor jou kan 
betekenen. Hartelijke groet, Tinus

TinusTransform 
Choose to live life in the front row!
www.tinustransform.nl

“Mijn naam is Tinus Juurlink en ik geloof in auto-
nomie en zelf je eigen koers bepalen, dat is voor 
mij persoonlijk leiderschap. Om zo je talent en 
potentieel optimaal te benutten. Op jouw eigen 
unieke manier! Als leidinggevende, trainer, coach 
en projectleider, heb ik veel met teams mogen 
samenwerken en ervaren wat verandering 
teweeg kan brengen. Ik begeleid medewerkers, 
teams en organisaties in een veranderproces-
ontwikkelvraagstuk. Dit doe ik door middel 
van teamtraining&ontwikkeling, individuele 
coaching en interim opdrachten.”



www.mayumassage.nl

De filosofie van de Ayurvedische Massage draait om het creëren van 
rust en harmonie in het lichaam door middel van het herstellen van 
het evenwicht in verschillende energiekanalen (chakra’s genoemd). 
Ayurveda wordt daarom ook wel “de filosofie van het leven”
genoemd.

Masseren is voor mij een fijne manier om mensen weer “feeling” met 
hun lichaam te laten krijgen. Daarnaast is het natuurlijk een 
vverwenmoment voor jezelf en iets wat je jezelf gunt.

Kijk op www.mayumassage.nl of bel 06-10018776 voor een afspraak. 

Marielle Rademaker

Ayurvedische massage 

www.mayushop.nl

Etherische oliën, dat is mijn passie. Tijdens mijn opleiding tot masseuse kwam 
ik in aanraking met de natuurlijke kracht en prachtige werking van etherische 
oliën. Sindsdien heb ik daar mijn beroep van gemaakt. Geur heeft een enorme 
invloed op je gemoedstoestand, vaak zonder dat je het zelf door hebt.

enkelvoudige oliën, composities, aurasprays, roomsprays, chakra- 
oliën en diffusers

de workshop “Natuurlijke Cosmetica”: zelf aan de slag om een 
voetenzalf,  bodyscrub of dagcreme te maken
de workshop “Aromatherapie”: uitleg over de werking en het
gebruik van etherische oliën
“Geur naar Wens”: als je als persoon of bedrijf behoefte hebt aan 
een eigen geur

Wat kan Mayushop je bieden:

Mayushop

Een weekend vol: 

• Kleur en Kracht • Reading en Rust 

• Aandacht voor jezelf en de Ander 

• Chakra’s en Coaching 

• Healing en Humor • Tijd om te genieten 

• Intuïtie en Inspiratie 

• Gezelligheid en een Goed Gesprek 

Heb je interesse of ben je nieuwsgierig? Neem dan contact op 
met Energetische Praktijk Kitty 06 15 428 926

KRACHTIG 
weekend

In deze huidige tijd groeit de behoefte aan ontspanning en 
rust. Het Krachtig Weekend is een weekend met inspirerende, 
afwisselende en ontspannende workshops en daarnaast ook 
voldoende tijd voor jezelf. Tijd om te wandelen, een goed boek 
te lezen, een goed gesprek, of gewoon even niets.

Ontspannen en tot rust komen gaan gepaard met momenten 
van stil worden. Tijdens de momenten van stilte kom je weer in 
verbinding met jezelf en met je gevoel. Vanuit de verbinding 
met jezelf kun je de ander weer krachtig tegemoet treden. 
Daarom zijn stiltemomenten ook één van de ingrediënten van 
het weekend. Het Krachtig Weekend is een compleet weekend 
om weer even helemaal op te laden!

Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om te genieten van een 
(optionele) energetische behandeling, energetische massage, 
reading, en/of coaching.

Voor meer info en aanmelden: 
voor www.energetischepraktijk-kitty.nl



Ik werk met energie. Jouw energie en de ener-
giestromen om jou heen. Op je werk, thuis, in de 
supermarkt overal is energie. Energie waar je blij 
van wordt en ook energie waar je moe van wordt 
of die jou op een andere manier negatief beïnvloed. 
De energie die jouw doen en laten verzwaart is de 
energie waarbij ik je begeleid om mee om te gaan. 
Door middel van bewustzijn, het fysiek loslaten van 
vastgezette energie en praktische tools, kun je weer 
andere keuzes maken. 

Dat vraagt van jou de bereidheid om je lichaam in 
te zetten als informatiebron. Want je lichaam is een 
belangrijke raadgever als het gaat om energie. 
Je hoofd is vooral bezig je te beschermen tegen 
mogelijk gevaar die meestal niet (meer) reëel is.vanuit 

rust

meer 
energie

Jouw ei-
gen wijs-

heid

Wil jij meer energie ervaren? Wil je jezelf niet meer 
tegenhouden om te doen wat je werkelijk wil doen?  
Wil jij meer in je kracht staan? Wil jij kiezen voor jouw 
energie?	Ben	je	bereid	daar	stappen	in	te	maken	en	
te investeren in de juiste begeleiding? Zet dan de 
eerste stap. Vraag een gesprek met me aan en 
onderzoek of ik de juiste persoon ben om jou te 
begeleiden bij de komende paar stappen. 

Jij bent de belangrijkste persoon in jouw leven. 
Wanneer je jouw energie voluit kunt ervaren, sta 
jij aan het stuur van jouw leven en niemand anders. 
Dat gun ik jou. Ik zie je graag.

Riekje Steinman-Tjallingii  •  www.ikenergiek.nl

Dat gun ik jou . Ik zie je graag



Marleen Nijdam  
Virtueel Assistent
Heb jij het ook zo druk? 
Kom je als ondernemer niet 
toe aan jouw eigen werk-
zaamheden en prioriteiten? 

Ik help je naar meer rust in je 
onderneming, zodat jij kan 
doen wat jij leuk vindt. Ik 
ben, net als jij, ondernemer. 
Ik begrijp dus heel goed wat 
er bij het ondernemerschap 
komt kijken.

Voordelen VA
•	Flexibiliteit	in	uren
•	Duidelijkheid	door	goed		 	
 overleg
•	Structuur	in	werkwijze
•	Effi		ciëntie	in	uren
•	Geen	fi	nancieel	risico
•	Extra	netwerk

Heb je interesse? 
Neem dan contact op met:
Marleen Nijdam
06 48 619 133
marleennijdam@gmail.com

Bij	Astrid	uit	Arnhem	kunnen	organisaties	en	teams	
terecht die openstaan voor inspiratie, ontspanning, 
plezier, genieten en “andere gesprekken”. Zowel het 
“eenvoudige” teamuitje alsmede het organiseren en 
faciliteren van een bijeenkomst met meer diepgang.  
Een dag/dagdeel waarbij de individu in zijn/haar eigen 
kracht blijft en waarbij het team en de organisatie de 
waarde hiervan ervaren én kunnen benutten. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Vraag Astrid uit Arnhem vrijblijvend voor advies en 
eventueel een programma op maat. 

EEN INSPIRERENDE ZAKELIJKE BIJEENKOMST

Astrid Feijen	•	06	20	879	367	•	www.astriduitarnhem.nl
Dat gun ik jou . Ik zie je graag



MirAsInspiratiemagazine voor ondernemers met passie Verbinding

Samenwerking

Inspiratie

Persoonlijk

Stappen blijven zetten om je passie te benutten 
en in te zetten in je ( zzp-)bedrijf

Mijn aanpak: altijd persoonlijk en op maat

Oefeningen met 
je intuïtie

Gesprekken  
en sparren

Uitwerken en 
samen bespreken

Naast jou 
Ondersteuning	en	(financieel)	Advies	voor	zzp-ers	en	klein	MKB.

Zin	in	een	kopje	koffie	of	thee	om	kennis	te	maken?
Neem gerust contact op.

..stevige basis

..natuurlijke groei

Wat bereik je ermee?

•		Jouw	bedrijf	nog	meer		‘jou’	maken 

•	 Blije	jij,	blije	klanten

•	 Gedegen	plan	en	praktische	stappen

•	 (Financieel)	overzicht

•		Succes

Erwin Linders 06 47 171 181  |  erwin.naastjou@gmail.com



Naast jou 
Ondersteuning	en	(financieel)	Advies	voor	zzp-ers	en	klein	MKB.

Zin	in	een	kopje	koffie	of	thee	om	kennis	te	maken?
Neem gerust contact op.

SPIRITUELE ACADEMIE 
MAMA MUNDI.

Anoeska Stokvis
Jurist en Mediator. Op jonge leeftijd volgde ik al meditatielessen, mediteerde ik 
dagelijks en deed ik aan verschillende vormen van yoga. Nu ben ik Reiki Master en 
trainer.

Eusebiusbuitensingel 9  •  6828 HT Arnhem  •  06-17000995

Deze academie geeft de oosterse en de 
westerse spiritualiteit de ruimte om elkaar 
te ontmoeten én aan te vullen.

Cursusaanbod en opleidingen: 
•	 Reiki 1 en 2
•	 Opleiding tot Reiki Master
•	 Opleiding Magisch leven
•	 Blokkadesopheffen
•	 Nummerologie
•	 Mindfulness
•	 Geneeskrachtige edelstenen
•	 Reiki weekenden

Kijk voor het volledige cursusoverzicht 
op www.mamamundi.nl en laat je inspireren!



Verspreiden Enzo levert haarscherp drukwerk

Jouw persoonlijke reisleiding bij iedere drukwerkverspreiding

Denk nu vast na over het drukwerk van straks
Je bent de afgelopen periode waarschijnlijk vooral  
druk geweest met klussen, schoonmaken, het op-
knappen van je pand, de zorg voor een buurtge-
noot, of gewoon thuis met de kids, als ouder.

Eindelijk weer volop aan het werk
Hopelijk komt het einde van de veiligheidsmaatre- 
gelen, of een versoepeling ervan, nu snel in zicht. 
Wanneer je bedrijf weer open mag of bij andere 
bedrijven straks alles op gang begint te komen, 
moet jouw drukwerk eigenlijk al klaar liggen om 
te worden verspreid. Wat dacht je van een flyer of 
ansichtkaart met de tekst: We starten weer....., 
of: Back to work. Bedenk	het	maar!	Wij	staan	klaar	
voor ontwerp, drukwerk, verspreiding  en advies.

Tijd voor je opstartplan

Bespaar geld en verkort de levertijd met drukwerk op voorraad
Wanneer je bij groen licht weer van start kunt gaan, zorg er dan voor 
dat je drukwerk al klaar ligt. Hierdoor kun je niet alleen sneller schake-
len, maar voorkom je ook extra spoedkosten en onnodig lange levertij-
den. Dat scheelt al gauw een week voor je huis-aan-huis verspreiding of 
geadresseerde post (direct mail). Op zijn minst!

Vast	een	planning	maken?	Bel	of	mail	ons.	Wij	ondersteunen	je	op	
verschillende vlakken, ook voor een betalingsregeling of extra korting.

Groetjes Frank en Miranda



Ook in jouw woonwijk!
*

Verspreiden Enzo levert haarscherp drukwerk

Wij geloven in krachtige ontwerpen en heldere 
communicatie. Wij bieden verschillende moge-
lijkheden voor profioneel drukwerk: van flyers 
tot brochures en van visitekaartje tot briefpapier. 
Met onze opdrachtgevers creëren wij succesvol 
werk. Enthousiasme, kritisch, eigenzinnigheid, 
tenhnisch en begrijpen, daar ligt onze kracht.

Verspreiden Enzo is opgericht in 2009
Wij maken al ruim 10 jaar prachtige ontwerpen. 
Door de jaren heen heeft Verspreiden Enzo zich 
ontwikkeld als full-service reclamebureau met 
een creatief idee voor de promotie van jouw 
organisatie of je product. Wij regelen het van 
A tot Z graag voor je.

•		Denkt	met	je	mee

•		Geeft	huisstijlen	vorm

•		Levert	haarscherp	drukwerk

•		Laagdrempelig,	dichtbij,	betaalbaar

Huis-aan-huis verspreiding
Verspreiden in een folderpakket of met de 
plaatselijke weekkrant. Iedere week ontvangen 
ruim 5,2 miljoen huishoudens folders van sterke 
landelijke retailers van de supermarkten, 
bouwmarkten maar ook de plaatselijke bakker 
of slager om de hoek. Verspreiding kan per 
postcode ingezet worden. 

Gratis drukwerksamples en advies! 

Verspreiden Enzo
Industriestraat 8 Huissen
t. 026 325 12 22 
www.verspreidenenzo.nl

Jouw persoonlijke reisleiding bij iedere drukwerkverspreiding

Tijd voor je opstartplan



uitjes
&

activiteiten 
&netwerken

FANTASIEWEZEN
Kopieer een foto van jezelf. Creëer een 

achtergrond. Vind in magazines rare benen, 
poten of armen, vleugels of vinnen. 

Plak ze op een A4tje. Geef je wezen een 
originele naam.  Plaats de foto op de 

Facebook pagina’s van 
@MirAs én @desireefelen 

DOE JE MEE?
We trekken niet 1 maar 2 winnaars 
voor een workshop van twee uur!

Trekking 14 augustus 2020 om 12.00uur!
Creëer, plaats het op Facebook en WIN!

Maak kans op een 
creatieve workshop

Foto:
Desiree Felen, creatief therapeut

Sla je vrij

Pinkenbiest

Astrid uit Arnhem

MirAs Netwerkclub



Bezoek	de	site	www.slajevrij.nl	
of bel Paul Freriks 06-33138315

Sla je vrij is plezier met ritme: 
op emmers, metaal of met je stem.

Samen trommelen geeft energie, 
plezier en zorgt voor verbinding.

Onderwerpen, 
thema's, die u kiest, 

verwerken ze vol 
humor en milde 

zelfspot. 

Soms verrassend dan 
weer lachwekkend 

komen zij altijd tot de 
kern. Bel of mail voor 
een vrijblijvend infor-
matiegesprek, vinden 

ze leuk!

www.pinkenbiest.nl

Buro Pinkenbiest maakt 
bijzondere en unieke 

voorstellingen of acts die uw 
bijeenkomst of evenement 

extra kleur geven.

Astrid Feijen	•	06	20	879	367	•	www.astriduitarnhem.nl

UITJES IN ARNHEM

Astrid uit Arnhem regelt graag met passie en samen met haar lokale netwerk 
jullie	uitje.	Van	stadswandeling	tot	koffi		e/lunchwandeling,	een	“borreltocht”	
of walking dinner, een bijzonder bedrijfsbezoek, rondleiding of kijkje achter 
de schermen bij bijzondere locaties en organisaties, een fi etstocht door 
Arnhem en omgeving of een inspirerende workshop. 

Geen zin om zelf uitgebreid te speuren op het internet, graag met iemand 
persoonlijk overleggen, een activiteit passend bij jullie budget, de organisatie 
wel uit handen geven…. neem eens vrijblijvend contact op met Astrid voor 
een passend voorstel. Laat je verrassen!



Als je geen doel hebt, 
kun je ook niet scoren!
Miranda Leijser

De viroloog bepaalt de richting,
De vinoloog die schenkt verlichting!
Michel van Tooren

‘van Klacht 
naar Kracht’

Kitty van Ditshuizen

“ Als je alleen een hamer 
hebt, ziet elk probleem er 

uit als een spijker.“ 
Alex Timmer

Je kunt ook blij zijn 
met wat je niet hebt. 

Esther Berends

‘We stoppen niet met spelen 
omdat we ouder worden, 

we worden ouder omdat we 
stoppen met spelen’.

Tinus Juurlink

Als je loslaat, heb je 
twee handen vrij

Michel Lancee

Geniet van de schoonheid 
van gewoonheid

Trijny Moddejonge



MirAs 
netwerkclub 
Voor particulieren en ZZP-ers
MirAs biedt particulieren en ondernemers 
ook de mogelijkheid deel te nemen aan 
netwerkmomenten, wandelingen, 
rondleidingen en een “proeverij” van een
bepaalde workshop/cursus.

Doel
Ontmoeten, plezier, ontspanning, energie, 
kennismaking en verbinding.
Het elkaar werk/een opdracht gunnen 
en ook kennis delen. 

Met MirAs op pad
Kenmerkend voor de MirAs netwerkclub: 
laagdrempelig, ontspannen, energie, dynamiek.
Kortom: leuke activiteiten om een keer alleen, 
met een collega/kennis, je vader/moeder, 
vriend/vriendin te ondernemen. 

Meer weten?
Vind jij het leuk om anderen te 
ontmoeten en wil jij wel kennis maken met het
aanbod en de mogelijkheden, laat het ons 
dan weten door een mailtje te sturen naar 
info@astriduitarnhem.nl ovv MirAs club.

Wij informeren je graag. 



Astrid uit Arnhem staat voor persoonlijk 
contact en Arnhem als uitvalsbasis.

A : Advies en organisatie van activiteiten 
  in Arnhem en omgeving 
S : Stadswandelingen en samen 
  ondernemen
T : Teamuitjes en teambuilding; voor de  
  fun maar ook met diepgang
R : Regelen en verzorgen van diverse
  workshops
I  : Initiatieven en inspiratie
D :  Delen en doen; onder het mom 
  “niets plannen is niets doen” en  
  ervaar het eens.

Samen er op uit, 
samen ondernemen en ervaren!

Advies- & organisatiebureau voor uitjes in Arnhem  
voor zowel de zakelijke en particuliere markt

Astrid faciliteert, organiseert en coördineert
Astrid uit Arnhem…

.. faciliteert netwerkontmoetingen, workshops 

 en inspiratiedagen

.. is gastvrouw en zorgt ervoor dat alles goed  

 geregeld is (locatie, programma, catering)

.. laat jou kennismaken met bevlogen  

 ondernemers en hun passie en kennis ervaren

.. biedt een afwisselend programma dat  

 laagdrempelig is, maar wel diepgang kent

.. zorgt ervoor dat iedere persoon centraal staat  

 en aandacht krijgt en input kan geven. 

Astrid Feijen
06 20 879 367 
www.astriduitarnhem.nl



Academie Mama Mundi
Anoeska Stokvis
www.mamamundi.nl

Astrid uit Arnhem
Astrid Feijen
www.astriduitarnhem.nl

Atelier van de Ziel
Pauline Ran
www.ateliervandeziel.nl

Buro Pinkenbiest
Marleen van Schie
www.pinkenbiest.nl

Embellir
Angélique Krijnen
www.embellir.nl

Energetische Praktijk Kitty
Kitty van Ditshuizen
www.energetischepraktijk-kitty.nl

Henri Bloem
Marja en Michel van Tooren
www.henribloem.nl

Ik Energiek
Riekje Steinman-Tjallingii
www.ikenergiek.nl

Jouw Portret
Lieske Meima
www.jouwportret.nu

Kijkpost
Esther	Berends
www.kijkpost.nl

Korte Tekst
Alex Timmer
www.kortetekst.nl

Lalalos
Peggy van de Mosselaar
www.lalalos.nl

Loopbaanlink
Inge	van	Bolhuis
www.loopbaanlink.nl

Mayu Massage
Marielle Rademaker
www.mayumassage.nl

Mayushop
Marielle Rademaker
www.mayushop.nl 

Michel Verrast
Michel Lancee
www.michelverrast.nl

Mijn gezonde darmen
Henderina Mantel
www.mijngezondedarmen.nl

Naast jou
Erwin Linders
Erwin.naastjou@gmail.com

Pluk de dag
Kim Lagerweij
www.plukdedagkado.nl

Praktijk Anu
Mariëtta Maatkamp
www.praktijk-anu.com

Rechtspraktijk Vloet
Maria Vloet
www.rechtspraktijkvloet.nl

Rijnmotief
Trijny Moddejonge
www.rijnmotief.nl

Sla je vrij
Paul Freriks
www.slajevrij.nl

Stokvis Mediation
Anoeska Stokvis
www.stokvis-mediation.nl

Studio Swaneveld
Johan Swaneveld
www.studioswaneveld.nl

SVBE wijnprofessionals
Chris Alblas
www.wijncurcussen.nl

TinusTransform
Tinus Juurlink
www.tinustransform.nl

Verspreiden Enzo
Miranda Leijser
www.verspreidenenzo.nl

Virtueel Assistent
Marleen Nijdam
marleennijdam@gmail.com

WithLove4You
Annemarie	Bourguignon
www.leukkraamcadeaumetnaam.nl

Woerts Consultancy
Gerrit Woerts
www.verhelderaar.nl

Y-Boutique
Yvette van Nistelrooij
www.y-boutique.nl

Tot de volgende editie!

Met dank aan

Miranda Leijser & Astrid Feijen

   

Astrid Feijen
06 20 879 367 
www.astriduitarnhem.nl



Massage • Kunst • Persoonlijke ontwikkeling

Atelier 
van de Ziel

KORTINGSACTIE
Voor jezelf … of om iemand te bedanken of verwennen. 
Op vertoon van deze bon geef ik jou een ontspanningsmassage 
van 60 minuten voor € 40,00 i.p.v. € 60,00 Maximaal 1 massage per persoon. 
Te boeken via mijn website www.ateliervandeziel.nl ovv MirAs
 
Reserveer en betaal voor 1 augustus 2020.  Zodra masseren ivm corona weer 
op een veilige manier mogelijk is, plannen we een afspraak.
 
Tot ziens,
Pauline Ran 06-11350526  


