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Neem de regie over je dag!
Er wordt me vaak gevraagd wat
timemanagement eigenlijk inhoudt. En dat is best een logische
vraag, want elke seconde tikt nu
eenmaal onverbiddelijk weg en
dat kun je op geen enkele manier
tegenhouden. Geld kun je vermeerderen, verdienen of winnen,
maar aan tijd op zich valt nu eenmaal niets te managen. Wat kun
je dan leren in zo’n training?
Waan van de dag
Veel mensen ondervinden het
iedere dag weer. Ze worden geleefd door de “waan van de dag”
en hebben ’s avonds het gevoel
dat ze heel druk geweest zijn,
maar wat hebben ze nu eigenlijk
allemaal gedaan… in ieder geval
niets wat op hun To Do lijstje voor
die dag stond. Maar ja, ze werden
dan ook de hele dag continu
gestoord met telefoon, binnenlopende collega’s en natuurlijk die
oneindige stroom van e-mail. Je
werkt hard, doet je best en meer
kun je niet doen, toch? En nee
zeggen tegen een verzoek van
een collega, dat kan natuurlijk
ook niet. Al met al bezorgt zo’n
dag waarop je geleefd wordt

je een heel vervelend gevoel.
Logisch, want je denkt dat alles
je overkomt en dat je zelf niets
in te brengen hebt. Dat creëert
een gevoel van afhankelijkheid,
geen controle hebben. En als dit
gevoel structureel is dan kan het
gevoelens van stress, en op de
lange duur zelfs een burn-out,
veroorzaken.
Neem zelf de regie over je dag!
In een training Timemanagement
wordt aandacht besteed aan
alle zaken waar je wél wat aan
kunt doen. En dat is veel meer
dan je denkt! Je leert hoe je de
beschikbare tijd zo goed mogelijk
kunt benutten. Niet alleen over
langere tijd gemeten, maar ook
vandaag, morgen, volgende week.
Op deze manier pak je zelf de regie over je dag en ga je proactief
met je beschikbare tijd om. Je
leert in een training Timemanagement hoe je doelgericht kunt
werken en hoe je al je keuzes aan
die doelen kunt toetsen. Dit helpt
je bij het stellen van de juiste prioriteiten en zo weet je zeker dat
je aan het einde van de dag je tijd
aan de juiste zaken hebt besteed.
En dan ga je ’s avonds met een

heel voldaan gevoel naar huis.
Daarnaast wordt er natuurlijk ook
ingegaan op hoe je zo slim mogelijk (efficiënt) met je tijd kunt
omgaan. Hoe kun je organiseren
dat je zoveel mogelijk werk in zo
min mogelijk tijd kunt afwerken?
Je zult merken dat er veel winst
te behalen is in bijv. het organiseren van ongestoord werken,
grenzen stellen en, niet te onderschatten, een optimaal gebruik
van Outlook.
Baas over je mailbox
Ook al besteden we tegenwoordig 2-3 uur per dag aan mail, ik
kom vrijwel nooit iemand tegen
die een training Outlook heeft
gevolgd. Vreemd eigenlijk, want
hier valt juist erg veel te halen!
Heb je een volle inbox en weet
je niet goed hoe je meer in- en
overzicht over al je acties krijgt?
Een paar uur Outlook training is
dan een kleine investering die je
veel tijd en plezier zal opleveren.
Want een goede structuur in je
inbox en archief en organisatie
van je taken levert je veel efficiënter werken en minder zoektijd op.
Altijd aan de juiste prioriteit herinnerd worden op exact het juiste
moment, wie wil dat nu niet?
Kennismaken?
Aan de tijd is weliswaar niets
te managen, maar wèl aan de
manier waarop jij ermee omgaat.
Mensen die in staat zijn om hun
tijd aan de juiste zaken te besteden en op een efficiënte manier
te werken zijn minder vatbaar
voor gevoelens van stress. Zij
nemen nl. de regie over hun dag!
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Perry Kleinschiphorst heeft me
uitgenodigd om een korte presentatie over timemanagement te
geven bij de borrel (VrijMiBo) van
29 april as. Ik zou het leuk vinden
je daar te ontmoeten!
Astrid Hoogers – Progressa Organizing & Advies
Progressa Organizing & Advies
adviseert organisaties hoe zij productiever kunnen worden, zowel
op individueel als procesniveau.
Voor meer informatie en referenties: www.progressa.nl
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Beschermingsbewind
van Quadrans
In ruimte D 0.1 van het bedrijvencentrum is Quadrans,
Bureau voor Beschermingsbewind, gevestigd. Quadrans
bestaat al sinds 01-07-2005 en is het oudste bureau voor
beschermingsbewind van Nijmegen en omgeving. Quadrans
zit al vanaf het begin in het bedrijvencentrum, eerst aan
de voorzijde, en sinds enkele jaren aan de achterzijde, met
uitzicht op de parkeerplaats en de “rookhalte”.

IN2 Maas & Waal –
Informeren,
Inspireren en Verbinden
IN2 Maas & Waal – Informeren,
Inspireren en Verbinden

Quadrans helpt mensen die door hun lichamelijke of
geestelijke gesteldheid niet in staat zijn om hun financiële
belangen zelfstandig te behartigen. Om te voorkomen dat dit
probleem resulteert in een schuldensituatie treedt Quadrans
als bewindvoerder van deze mensen op. Een bewindvoerder
wordt benoemd door de kantonrechter. Mensen die bij Quadrans onder bewind staan krijgen in het algemeen één keer
per week een vooraf afgesproken bedrag aan boodschappengeld overgemaakt. De betaling van vaste lasten wordt door
Quadrans verzorgd. Verder verzorgt Quadrans onder meer
ook de jaarlijkse belastingaangifte, kwijtscheldingsverzoeken
van gemeentelijke belastingen, aanvragen van huur-, zorg- en
andere toeslagen. Quadrans heeft momenteel vier parttime
medewerksters: Marieke Stommel, Natasja Mijling, Mirza
Keric-Muminovic en Merle Roemer. Tezamen bedienen zij
circa 240 cliënten. De leiding van Quadrans ligt bij Henk van
Striep en ondergetekende, tevens oprichters van Quadrans
en zelf werkzaam als schuldsaneerder (WSNP). Mocht u
nadere informatie wensen over beschermingsbewind in het
algemeen of Quadrans in het bijzonder, neem dan contact
op met één van onze medewerksters op het telefoonnummer
024-3515190 (maandag tot en met donderdag 09.30 tot 11.30
uur) of kijk op onze website www.quadrans.nl.

IN2 Maas & Waal, een platform voor ondernemers in de
driehoek Nijmegen, Oss en Tiel
verwelkomt Bedrijvencentrum
Groenstraat (afgekort BCG) als
partner.
Het platform IN2 Maas & Waal
heeft als doelstelling interregionaal zakendoen te bevorderen.
Hiertoe wordt elk kwartaal het
ondernemersmagazine IN2
Maas & Waal in een oplage van
10.000 exemplaren uitgegeven
en ondersteund / geboost via de
social media , vier maal per jaar
vindt de IN2 Maas & Waal Experience plaats en worden er voor
de partners speciale activiteiten
georganiseerd.
Bedrijvencentrum Groenestraat
biedt aan veel bedrijven huisvesting. Er gebeurt wat, zeker
op ondernemersvlak. IN2 Maas
& Waal deelt graag kennis met

anderen . Vandaar dat het elkaar
beter leren kennen een goede
zaak is. We begrijpen dat de
vrijdagmiddag borrel (VrijMiBo)
hiertoe uitermate geschikt is.
We komen dan ook graag een
keer meeborrelen, al zijn wij niet
huurder van het BCG. Ons uitgeefteam is altijd op zoek naar
redactionele content, bedrijven
die zich willen profileren of wil
graag sparren over zaken die
ondernemers aangaan.
Wilt u ons beter leren kennen?
U kunt meer informatie lezen op
de website van ons bedrijf BusinessMedia4all, www.businessmedia4all.nl of volg onze merken
op facebook (IN2 Maas & Waal)
of Linkedin. Natuurlijk is een
persoonlijke afspraak het beste
vertrekpunt. Wij informeren u
graag over de voordelen van het
partnership.
Dus aarzel niet om met ons
contact op te nemen,
tel. 024 67 76 930.

Op de foto ziet u van links naar rechts: Mirza Keric-Muminovic, Henk van Striep, Marieke Stommel, Merle Roemer,
Natasja Mijling, Wim Duighuisen.
Wim Duighuisen, unit D.0.1.
Yvonne, Henk, Miriam, Karin, Sarina, Rogier en Tessa
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Rabea 3.0 bij Erik Meijs
Zojuist terug van een ontspannen
loopje, nu nagenietend met een
versgemalen bio-koffie in het
zonnetje...voel ik me uitgerust...
voldaan...en kijk ik vol enthousiasme vooruit naar het volgende
project (werk). Fijn & simpel!
Twee jaar geleden kon ik hier

alleen maar van dromen.
...midden in mijn leven, met in
mijn achterhoofd dat dit ‘de
mooiste tijd’ zou moeten zijn,
realiseerde ik mij dat ik een
andere weg bewandelde dan die
ik altijd voor ogen had. Ik werkte
hard, redde alle afspraken...
altijd, liep van A naar B...en nog
sneller terug. Continu was ik aan
het rennen en had ik het gevoel
te drijven, overgeleverd aan de
stroming. Ondertussen voelde

ik mij al tijden niet meer lekker
en verlangde ik naar meer rust...
innerlijke rust.
Ontmoetingen met bijzondere
mensen – authentieke, inspirerende personen, die groei en
vertrouwen initieerden – gaven

mij de motivatie om van richting
te veranderen. Met angst heb
ik mijn avontuur, een reis van
verandering en mogelijkheden, in
2014 omarmd.
It’s time. To see differently and
explore the beauty within the
strange and unknown. To wonder,
cultivating your curiosity. To
embrace differences and create
new ways to do and bemore. Let’s
start. Broaden your life.”
- Erik

Na zes maanden Australië, soms
urenlang aan het strand zittend,
ging ik verder naar Zwitserland
om een rol van betekenis te spelen voor anderen en bij te dragen
aan een nieuw fysio-project. Een
mooie ambitie… Maar ik voelde
dat het niet mijn ambitie was!
Met nieuwe twijfel en onrust heb
ik in 2015 mijn weg opnieuw richting gegeven, mijn hart geopend
en het lef gevonden om te luisteren naar mijn innerlijke stem.
Twee maanden heb ik geparticipeerd in het mooie Santoshayoga
traject met bestemming Bali. Ik
kwam in aanraking met bijzondere
mensen...just more than words can
say. Ik ervaarde daar hoe het was
om weer adem te kunnen halen,
mijn lichaam weer te voelen en het
te willen voeden. Een gevoel van
rust maakte zich eigen in mij, net
als het verlangen goed voor mezelf
te willen zorgen. Ik ervaarde hoe
het was om van binnenuit opnieuw
te stralen. En dat al deze pure
mindvolle momenten een heldere
en scherpe waarneming van de
realiteit brengen. Shine your light.
Wherever you are.
Geen moment van deze reis had
ik willen missen...met alle up’s
and down’s...met alle ontmoetingen en belevenissen, confrontaties en beslissingen...en met deze
waardevolle sunshine-moments!!
...en ook ervaarde ik dat de meest

belangrijke mensen in je leven,
liefde en familie, bij je blijven...
waar je ook heen gaat, waar je
ook bent.
Ik (1983) studeerde pedagogische wetenschappen (20042007) aan de universiteit van
Bochum. Op mijn vierentwintigste begon ik aan mijn studie
fysiotherapie (2007-2011) in
Nijmegen. Een verrijkende
aanvulling op de gangbare
inzichten heb ik aangetrokken
met het ‘Overload Principle’ Mylogenics Techniques, PHP en
TOP A.

Na twee jaar ben ik weer geland
in Nijmegen en omarm ik met
nieuwe energie en groot enthousiasme mijn Rabea 3.0 rol in de
praktijk van Erik Meijs. Vanuit een
gedeelde ambitie omarmen wij
leefstijl en gedrag - een mens-zijn
benadering met focus op behandeling, training, voeding en coaching.
Binnen het bedrijvencentrum
hebben wij in samenwerking met
Perry Kleinschiphorst een open en
moderne ruimte gecreëerd, unit
B.1.8. Voel je welkom :) De koffie
staat klaar!
Namasté
Rabea
www.erikmeijs.nl
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In Memoriam
Op 9 maart jl. is
op 76-jarige leeftijd Jacques Verpaalen overleden.
Jacques was sinds
de oprichting in
1985 tot aan zijn
pensionering in
2004 directeur van het Bedrijvencentrum Groenestraat.
Hij was zeer betrokken bij het centrum en de vele startende
ondernemers die hij mocht begeleiden. Het bedrijvencentrum en honderden ondernemers hebben veel aan hem te
danken. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij dit grote
verlies.

Spreekuren bij
Perry Kleinschiphorst
Om de huurders beter en effectiever van dienst te zijn kunnen huurders op de dinsdagochtenden en donderdagmiddagen gebruik maken van spreekuren. Deze worden gehouden
op de kamer van Perry Kleinschiphorst. Wilt u zaken bespreken dan is dat vanaf nu mogelijk middels de spreekuur dagen.
Uiteraard gelden de spreekuren alleen voor die zaken die niet
via de receptie of per mail geregeld kunnen worden.
Op de dinsdagen is dat vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur
Op de donderdagen is dat vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur
Wilt u gebruikmaken van het wekelijkse spreekuur dan is het
verstandig om dat bekend te maken via mail naar
info@bcgs.nl of via de receptie op telnr. 024-38 333 33.

Annemiek van der Werf van Jonias Acupunctuur
Na 24 jaar verpleegkundige in het
CWZ te zijn geweest was het tijd
voor wat anders. Ik ben acupunctuur gaan studeren bij mijn ‘eigen’
acupuncturist. Ton van der Molen.
Ton hielp mij al vanaf begin jaren
80 om migraine hanteerbaar te
laten zijn. Ton gaf sinds 1994 een
opleiding in Nijmegen. Elk jaar
vroeg hij mij: kom je de opleiding
doen? En in 2001 kon ik de opleiding gaan doen.
Dat was een openbaring. Alles wat
ik altijd al had willen weten over
verbanden en overeenkomsten
leerde ik in de Tsi Mo-opleiding.
In de verpleging vroeg ik me vaak
af hoe het allemaal in elkaar stak.
Waarom krijgt iemand dusdanig
last van zijn of haar galblaas en
moet dan geopereerd worden? Hoe
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zit dat dan? Waarom de een wel en
de ander niet? Ik leerde dat emoties
een grote rol spelen en stress en dat
er dan ook nog eens wervels zijn,
die niet helemaal rechtstaan, die
meespelen. En het verband tussen
organen onderling. Ton leerde mij
ook de 5 elementenleer. Dat leer je
helaas niet in de verpleging.
In 2003 begon ik mijn eigen praktijk. Eerst huurde ik een kamer in
de praktijk van Ton en Tieneke, zijn
vrouw. Na een paar jaar was het tijd
om mijn vleugels te gaan uitslaan.
In 2007 startte ik in het bedrijvencentrum Groenestraat. Sinds
januari dit jaar (2016) werk ik in de
B-gang. B.0.4
En wat doe ik dan eigenlijk?
Acupunctuur. Is dat met die naaldjes? Ja. Doet dat dan geen pijn? Bijna niet. En als je het liever niet hebt,
gebruik ik zaadjes of crême. Dat is
zo fijn, want het werkt hetzelfde. En
het doet geen pijn.
Wat gebeurt er dan? Het gaat om
energie. Stel: je zit niet lekker in je
vel. Waarschijnlijk zit er dan ergens
in je lijf een blokkade in de energiebanen, die ook wel meridianen
heten. Ik kan voelen in de polsslag
waar, in welk orgaan die blokkade
zit. En dan opheffen door een
naaldje of een zaadje of crême op
een acupunctuurpunt te prikken

of leggen. Want dat maakt dat de
energie weer gaat stromen. Een
voorbeeld: je hebt stress op je werk.
Bepaalde spieren verkrampen,
waardoor je last van je nek krijgt,
hierdoor krijg je eerder hoofdpijn.
Stress kan ook veel van je organen
vragen. Je hart klopt sneller, dit
kost energie van de lever, die wordt
moe, uitgeput. De lever heeft een
verbinding met je onderrug. Bij onderrugpijn kijk ik naar de lever en
de milt. Die behandel ik dan, samen
met de acupunctuurpunten voor
de onderrugwervels. Het orgaan,
de lever krijgt meer energie, de rug
wordt rechtgezet. Rugpijn over en
meer energie. Daardoor kun je je
werk weer beter aan en ervaar je
minder stress.
Nog een verhaaltje wat echt
gebeurd is: een mevrouw kwam
bij mij met pijn aan de enkel. Zij
was al bij allerlei artsen geweest,

als laatste een orthopeed. Niets te
vinden. Eerste consult. Ze vertelde
me o.a. dat haar galblaas verwijderd
was. En toch dacht ik gelijk aan de
galblaas. En de galblaasmeridiaan
loopt over de buitenenkel. Maar de
galblaas was er toch niet meer? Nee,
maar de energie van een verwijderd orgaan blijft wel bestaan. In
de pols knalde de galblaas eruit.
Die heb ik dus ook behandeld. En
na 2 behandelingen was, tot grote
verbazing van mevrouw de pijn in
de enkel weg.
Wees Welkom voor een gratis
polsdiagnose. Of kom een kwartier
op mijn massagestoel liggen voor
10 euro. Heb je interesse in een
Reiki-inwijding? Die kan ik je ook
geven. Acupunctuur-behandelingen zijn helemaal aan te raden
om weer lekker in je vel te komen.
06-14591458. Unit B.0.4 Meer info
op www.jonias.nl

KTO reden tot verdere verbeteringen
Eind vorig jaar hebben wij een online KTO
(klanttevredenheidsonderzoek) verricht
onder de ruim 80 huurders van ons BCG.
Ruim driekwart ervan heeft meegedaan aan
het onderzoek. Een aantal huurders heeft
de open vragen beantwoord en suggesties
gegeven om het BCG nog aantrekkelijker te
maken. Deze huurders zijn benaderd door
Perry Kleinschiphorst om wat dieper op de
aangereikte informatie in te gaan.
Het BCG bestuur is tijdens de nieuwjaarreceptie in januari dit jaar ingegaan op de het
gehouden KTO. Over het algemeen is het
BCG positief door de huurders beoordeeld.
De dienstverlening, de aangeboden faciliteiten en de prettige sfeer zijn opvallende
zaken die men als zeer positief ervaart.
Aandacht tijdens de nieuwjaarreceptie
kregen in het bijzonder de medewerkers
van het BCG met de nieuwe bedrijfskleding.
De medewerkers zijn vooral voor bezoekers
van het BCG beter herkenbaar en de kleding zorgt ook voor een meer professionele
en representatieve uitstraling.
Uitstraling en veiligheid
Zoomen we nog meer in op de details van
de onderzoeksresultaten dan is bijvoorbeeld een belangrijk aandachtpunt de
uitstraling van de vergaderzalen. De vergaderzalen worden in afmeting en faciliteiten
als prima bevonden, maar in uitstraling
kunnen er zaken verbeterd worden. Deze
verbeteringen gelden ook bijvoorbeeld voor

de toegankelijkheid van minder validen.
Een automatische deur bij de entree is zeer
gewenst. Deze zaken zullen dit jaar nog
worden gerealiseerd. Door het vele verkeer
in het BCG hebben ook de sanitaire voorzieningen veel meer aandacht gekregen. Met
betrekking tot de veiligheid van het gebouw
is men over het algemeen tevreden. Er zijn
vele maatregelen genomen om het gebouw
met de modernste technieken veilig te houden, o.a. door uitbreiding van de videocamera’s in en rondom het gebouw.
Glasvezel
Een paar jaar geleden is het BCG internet
via glasvezel gaan faciliteren. Was het toen
nog een min of meer standaard pakket, nu
is door de jaren heen het gebruik van online
en in the Cloud verbindingen toegenomen
onder de gebruikers. Het BCG heeft het
afgelopen jaar dan ook de capaciteiten van
het netwerk sterk verbeterd en de dienstverlening op dit gebied wordt steeds meer
op maat gemaakt voor de gebruiker.
Website
De website van het BCG zal ook meer
aandacht krijgen en wordt voor de huurder met links naar hun eigen website
uitgebreid. Binnenkort zijn er ook mogelijkheden voor huurders om hun bedrijfsgegevens en activiteiten te gaan vermelden via de website van het BCG.
De klimaatbeheersing van het gebouw
zowel zomers als in de winter hebben de

huurders ook opgegeven als een belangrijk aandachtspunt. Er is het afgelopen
jaar veel aandacht besteed aan klimaatbeheersing. Zo is er voor de zomerperioden topkoeling gerealiseerd in combinatie
met buitenzonwering en is er veel gedaan
aan isolatie (waaronder een nieuw voordak) en is de verwarming voor de wintermaanden goed afgesteld op het comfort.
VrijMiBo
Veel huurder vinden het ook prettig om te
kunnen netwerken. De VrijMiBo (vrijdagmiddagborrel) wordt als een goed middel
beschouwd om het kennismaken met
elkaar en het netwerken te bevorderen.
De afgelopen VrijMiBo was op Goede vrijdag. De borrel werd goed bezocht, mede
dankzij een aantal huurders die zijn rondgegaan met flyers. Ook de zomer BBQ is
bij uitstek een mooie gelegenheid om met
elkaar verder kennis te maken, aldus de
onderzoeksresultaten.
Verdere verbeteringen
Het BCG werkt verder aan verbeteringen.
Naast de al aangegeven verbeteringen,
zal ook de receptie worden gemoderniseerd, zullen de vleugelgangen voorzien
worden van nieuwe stoffering en worden
er opslagruimten gerealiseerd in de
kelder. Kortom, het BCG blijft aan de weg
timmeren t.b.v. huurders en hun medewerkers, mede dankzij het KTO.
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Sanne Verkerk en The Work van Byron Katie.
Ken je dat? Dat bepaalde situaties, ontmoetingen of gesprekken blijven
nazeuren in je hoofd? Dat je er onrustig van wordt en misschien zelfs
slecht van gaat slapen? Dat je ze meeneemt naar huis of naar vrienden?
Dat je in kringetjes ronddraait, zonder dat je er helemaal uitkomt?
The Work biedt een eenvoudige, liefdevolle en radicale methode om
de basis van die onrust aan te pakken: de stressvolle gedachten, die het
zicht op de ander of jezelf versluieren.

het werk, kinderen of simpelweg( een knagende) ontevredenheid over je
leven of je eigen lichaam.

Wanneer je die gedachten onderzoekt, ga je merken dat er verschillende
gevoelens aan verbonden zijn: teleurstelling, irritatie, verdriet, woede,
frustratie enz…….

Zoals Katie zegt: Vier vragen die je leven veranderen.
1. Is wat ik denk waar?
2. Kan ik zeker weten dat het waar is?
3. Wat doet het met mijn gedrag, wanneer ik de gedachte geloof?
4. Hoe zou ik me voelen zonder die gedachte?
Keer hierna de gedachte om en vraag je af hoe waar de omkering is.
Zoek hierbij 3 voorbeelden van hoe waar de omkering ook is.

Deze gevoelens staan niet op zichzelf. Ze zijn veelal verbonden aan gedachten als: ik kan het nooit goed doen, hij zou niet zo autoritair moeten
zijn, hij luistert nooit naar me, ik heb het nodig dat die persoon er voor
me is, hij zou zich anders moeten gedragen, ik heb daar geen tijd genoeg
voor……
The Work gaat er van uit dat elke vorm van verdriet, boosheid, ergernis,
wanhoop en pijn, dus stressvol voelen, zijn oorsprong vindt in gedachten
die nog niet op waarheid zijn onderzocht. Hierdoor kunnen ze voortbestaan en in vele situaties stress veroorzaken.
Deze gedachten zijn echter geen vijanden. Integendeel, ze vormen de
sleutel naar innerlijke helderheid en open en geweldloze communicatie.

Alles wat ons ergert aan anderen, kan ons ertoe brengen onszelf en
de ander beter te begrijpen.
The Work is altijd en overal inzetbaar. Wanneer je het toepast ga je merken, dat je opeens in staat bent effectief en constructief met moeilijke
omstandigheden om te gaan. Ook keuzes maken wordt eenvoudiger. Je
gaat zien wie je bent met je gedachten en hoe anders de werkelijkheid
en je relaties er zonder deze gedachten uitzien. Je leert jezelf en anderen
kennen zonder stressvolle gedachten in je hoofd. Communicatie vindt
dan plaats vanuit openheid en nieuwsgierigheid.
The Work is geen therapie, maar een vorm van zelfonderzoek, bestaande
uit 4 vragen en omkeringen. Het is een praktische methode, die in korte
tijd te leren valt en inzetbaar op alle gebieden van het leven, relaties,
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Wanneer je dit zelfonderzoek met regelmaat uitvoert, gaat het in je
systeem zitten en lossen oude mechanismen op. Er ontstaat ruimte.
Je houding ten opzichte van de omstandigheden verandert en je krijgt
begrip voor anderen en jezelf.

Ik heb in 2005 de opleiding tot facilitator of The Work gedaan in Los
Angeles en kan al het bovenstaande onderschrijven.
Graag laat ik jullie nader kennismaken met The Work van Byron Katie in
een kennismakings workshop op een later tijdstip.
Mocht je belangstelling hebben voor een kennismakingsworkshop, laat
mij het dan weten via verkerk.sanne@gmail.com of via Perry Kleinschiphorst p.kleinschiphorst@bcgs.nl
Aan de hand van het aantal aanmeldingen kan ik een workshop gaan
organiseren.
Hartelijke groet, Sanne Verkerk

Compassion in World Farming Nederland
Voor een diervriendelijke, duurzame en gezonde veehouderij
Op de begane grond vind je het kantoor van Compassion in World
Farming Nederland (CIWF). Een team van vier medewerkers is hier
de hele dag bezig om het leven van de dieren in de vee-industrie een
beetje beter te maken. Want er is een hoop te verbeteren.

en het landschap. Vandaag de dag is CIWF actief in meer dan 15 landen wereldwijd en voert ze campagne van Amerika tot aan Zuid-Afrika en Frankrijk tot aan China.

De meeste varkens en kippen in Nederland en daarbuiten zitten hun
hele leven binnen in kooien of hokken, en veel koeien mogen zelfs in
de zomer de wei niet meer in. Omdat de omstandigheden slecht zijn,
worden dieren gauw ziek, en krijgen dan ook vaak volop antibiotica
toegediend. Daarnaast zorgen de vele megastallen voor milieuvervuiling en overlast voor omwonenden. Het is allemaal gevolg van zo veel
en zo goedkoop mogelijk vlees, eieren en zuivel produceren.
CIWF vindt dat het anders moet. Zij streeft naar een veehouderij
waar dieren de ruimte krijgen en met respect worden behandeld. Een
veehouderij die bovendien duurzaam en gezond is, voor de mensen
en de aarde. In 1967 werd CIWF opgericht in Groot-Brittannië door
een melkveehouder die de vee-industrie om zich heen zag opkomen
en was geschrokken door de enorme impact die het had op de dieren
CIWF voert campagne via lobbywerk op nationaal en Europees
niveau en publieke acties. Zo liepen er kortgeleden 40 ‘klonen’ van
Mark Rutte namens CIWF Nederland door Den Haag in het kader
van een ludieke actie tegen het klonen van landbouwdieren (zie foto).
Maar ook werkt de organisatie samen met grote voedselbedrijven en
supermarkten om hen te stimuleren en te helpen hun dierenwelzijnsbeleid te verbeteren.
Het Nederlandse kantoor van CIWF is al sinds de verbouwing in
2001 gevestigd in het Bedrijvencentrum Groenestraat. Geert Laugs,
directeur CIWF Nederland: “Ik ga met veel plezier naar mijn werk,
en dat is mede dankzij de fijne werkomgeving. De locatie dichtbij het
centrum en het station is voor ons ideaal. Bovendien is de sfeer in het
gebouw altijd goed en de service zeer professioneel.”
Via een crowdfunding-actie zorgden de donateurs ervoor dat er
rond kerst 100 konijnenposters op NS-stations door heel Nederland
hingen. Dit maakte deel uit van de campagne tegen het gebruik van
konijnenkooien in de Europese vee-industrie. V.l.n.r. CIWF medewerkers Annemarie, Geert, Kiki en Dineke (Mirjam staat niet op de foto,
zij vervangt Kiki tijdelijk)

Op 8 maart voerden 40 ‘klonen’ van Mark Rutte namens CIWF Nederland
actie tegen het klonen van landbouwdieren.
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Even voorstellen

Administratie en rijschool in D.1.8A

Heus het is geen grap… Per 1
april zijn wij officieel huurder bij
Bedrijvencentrum Groenestraat.
Wij zijn Marvin Hoenselaar en
George Pricker. Samen twee
bedrijven en één kantoor. Je
raad het al, gedeelde huur.
Marvin was al bezig met zijn
rijschool onder de naam ‘De
Wegpiraat’ en daarna ‘De
Rijlesser’. En heeft inmiddels
ook rijschool Hugo overgenomen. Zijn rijschool “nieuwe
stijl” draagt de naam U-Go.
Een flitsende rijschool die erg
in trek is bij jong en oud. En
zeg nou zelf… wie wil er niet
slagen in zo’n flitsende car. Wat
niet duidelijk wordt uit de foto,
maar wel goed om te weten,
is dat Marvin ook motor- en
scooterrijles geeft. Het andere
bedrijf Administratiekantoor
G.J. Pricker houdt zich bezig met
een geheel andere tak van sport.
Namelijk Belasting en Administratieadvies. Huh… en dat
samen in één kantoor? Ja samen
in één kantoor en dat gaat
prima. Perry Kleinschiphorst
heeft deze match gemaakt. Dat
was zeer prettig, de mogelijkheid tot gedeelde verhuur. De
verbinding ligt bij “nieuwe stijl”.
Als ondernemer weet u als geen
ander dat je telkens moet blijven vernieuwen. Stilstand is ook
in dat verband achteruitgang.
Op het eerste gezicht lijkt een
administratiekantoor natuurlijk
een stoffige bedoening. Niets is
echter minder waar. Als administrateur of belastingadviseur
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moet je namelijk zeer creatief
zijn. En dat binnen de kaders
van de wet. Telkens weer een
uitdaging om de ondernemer bij
te staan en volledig te ontzorgen. Zodat die ondernemer kan
doen waar hij of zij goed in is.
Nieuwe stijl omdat alles modern wordt aangepakt. Zoveel
mogeijk groen wordt gewerkt.
Ofwel zoveel mogelijk papierloos wordt gewerkt. Sterk wordt
ingezet op online samenwerking
doormiddel van krachtige en
betaalbare online pakketten.
Waarmee je binnen een halve
minuut je factuur hebt gemaakt
en via mail hebt verzonden.
En nog veel meer. Ook kennis
maken met nieuwe stijl? Kom
gerust eens langs voor een kopje koffie. Bel Marvin 06 538 44
605 of George 06 110 888 69,
Unit D.1.8A

