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Wie is Lianneh?

Lianneh is mijn bedrijfsnaam, afkomstig van mijn 
volledige naam Lianne Harkink, en ik sta bekend 
als de spontane enthousiaste levengenieter. Een 
avonturier die situaties altijd zal bekijken met het 
‘half volle glas’ principe.

Ik ben een motivator, verhalen verteller en daarmee 
ook een nieuwsgierige luisteraar. Persoonlijke 
verhalen en daarmee de unieke waarde van het 
individu is een van de grote drijfveren voor mijn 
creatieve werk. 

Onze persoonlijkheid vormt wie we zijn, wat we doen 
en wat we maken. Niks is waardevoller dan je eigen 
verhaal. Daarom zijn mijn ontwerpen en illustraties 
altijd persoonlijk.

Voordat ik start aan een nieuw project ga ik altijd op 
zoek naar de ‘klik’ tussen mij en de klant. Wat maakt 
mij enthousiast voor dit project?

Op die manier creeër ik mijn motivatie en een band 
met de klant. Dit heeft enorm veel invloed op de 
kwaliteit, omdat ik echt kijk naar het persoonlijke stuk 
en niet alleen een ‘mooi’ ontwerp neerzet. Mijn doel is 
altijd weer om een ontwerp neer te zetten die aansluit 
bij de unieke waarde van de klant, ik wil dat de klant 
uit zijn stoel springt van geluk; ‘Dit past bij mij!’

Creatieve groet,

Ik ben een avonturier die situaties 
altijd zal bekijken met het ‘half volle 
glas’ principe. Mijn levensmotto is 

dan ook:

“If you can dream it. 
You can dot it!”
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Persoonlijk & met 
aandacht

Met een strakke uitstraling, een luxe flyer 
en een grafisch logo kom je er niet meer 
tegenwoordig. Onze ogen zijn ontzettend 
verwend geraakt, alles ziet er gelikt en verzorgd 
uit. Je kunt geen centrum over slaan zonder 
de stijlvolle lunchrooms met hun humorvolle 
krijtborden en ironische menukaarten, zelfs 
in de file staan is niet meer wat het geweest 
is met die innovatieve driedimensionale 
autoreclame. Het zijn niet alleen maar de 
grote namen die investeren in reclame, kleine 
ondernemers bedenken allerlei lucratieve 
manieren om op te vallen, om - ook al is het 
maar voor heel even - de aandacht op te eisen.

Het is duidelijk, de grafische wereld groeit. 
We worden slimmer, creatiever en er is meer 
mogelijk. Klanten concurreren met elkaar, 
want ‘De buurman heeft ook zo’n kekke poster 
dus wij kunnen niet achter blijven’. Grafisch 
ontwerpers schieten uit de grond omdat er 
behoefte is en het is gemakkelijker dan ooit om 
over de nodige software te beschikken. 

Om aan een ‘mooie’ huisstijl te komen, is dus 
niet zo moeilijk. Maar jij bent je bedrijf gestart 
met een reden, een verhaal, een passie. Dat 
verhaal is uniek, dat hoort bij jou. En dat maakt 
het bijzonder en persoonlijk. Je wilt dat mensen 
dit verhaal VOELEN, de aandacht ervaren 
en VERTROUWD raken met jou doordat je 
persoonlijk overkomt.

En dát is waar mijn kracht ligt, het verhaal 
vertalen in een bijzonder beeld dat écht bij 
je past. Natuurlijk gaan we samen kijken wat 
‘mooi’ is en uiteindelijk zul je ook met een 
waanzinnige huisstijl vol trots rond lopen. 
Maar niet alleen vanwege die toffe kleuren, of 
dat stoere lijnenwerk - maar omdat het bij jou 
persoonlijk past!

Wat ik zoal voor je kan betekenen:
• Logo
• Visitekaartjes
• Illustraties op maat
• Social media templates
• Document opmaak ( bijv. agenda’s, 

interactieve PDF’s, boeken )
• Rollup banners
• Posters & Flyers / Folders
• Brochures
• Spandoeken
• Karakter illustratie
• Iconen op maat
• Social media post opmaak
• Briefpapier

Waarom ik persoonlijkheid zo belangrijk 
vind
Nu je weet wat het verschil is tussen een ‘mooi’ 
ontwerp en een ontwerp met een verhaal, 
wil ik je graag ook even uitleggen waaróm ik 
persoonlijkheid zo belangrijk vind.

Ik heb in de afgelopen 5 jaar als ondernemer 
met heel veel klanten, collega’s en starters 
aan tafel gezeten. Allemaal met een eigen 
verhaal en ook allemaal met een eigen 
huisstijl. Ik heb veel webinars gevolgd, video’s 
gekeken, brainstormsessies gehouden en na 
al die lessen kwam ik er achter dat er - naast 
uiteraard vele andere factoren - één kernfactor 
is wat echt het succes van ondernemen 
bepaald.
Stel je zelf maar eens de vraag; wat maakt dat 
klanten bij jou je product / dienst afnemen? 
Waarom ben jij anders dan je concurrenten? 
Juist, er is er maar één zoals jij. Niemand die op 
precies dezelfde manier handelt, keuzes maakt 
en daarmee ook niet dezelfde kwaliteit levert.

Klanten vertrouwen jou, willen bij jou je product 
of dienst afnemen omdat ze jouw werkwijze 
en jouw kwaliteit waarderen. Ze zijn bereid om 
er voor te betalen. Ze zijn jouw ambassadeur, 
jouw fan.

Als ontwerper wil ik dit benadrukken in de 
huisstijl, je wilt dat ze nog meer overtuigd zijn 
van jouw kwaliteiten en daar is enkel één ding 
voor nodig; Jij vertelt jouw verhaal.

Bekijk meer op mijn website: www.lianneh.nl
Of social media: instagram.com/liannehnl
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Logo
Visitekaartje
Illustratie op maat
Social media template
Document opmaak
Interactieve PDF
Rollup banner

Poster
Flyer / Folder / Brochures
Spandoek
Karakter illustratie
Iconen op maat
Social media post opmaak
Briefpapier

Huisstijl ontwerp
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LOGO, SOCIAL 
MEDIA TEMPLATES, 

VRIJSTAANDE FOTO’S 
& E-BOOK

Max van Rooy - Orange Funnels
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Sint Andreasschool | Spoortstraat 22 8051 MZ Hattem | 038 444 21 82  

06 12 34 56 78 | www.sintandreasschool.nl | directie@sintandreasschool.nl 

Aan:   Naam 
Adres 
Plaats 
Postcode en woonplaats 

Betreft :  Onderwerp 

Datum :  maandag 1 Maart 2018 
Geachte heer / mevrouw, 

Met vriendelijke groet, 
S.D Gijsbertsen MSc Directeur Sint Andreasschool

AMBITIE

EMPATHIE

Wie ambitieus is, denkt in kansen 
en mogelijkheden. We zijn altijd op 
zoek naar een manier waarop we 
nog beter kunnen aansluiten bij de 
behoefte van de kinderen om het 
doel uit onze missie te halen. 
We houden de onderwijsontwikkelingen nauwgezet 
in de gaten en beoordelen welke ontwikkelingen van meerwaarde kunnen zijn voor onze 

onderwijscontext. 
Ook de maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op 
de manier waarop we het onderwijs 
vormgeven. De digitalisering is 
hier een concreet voorbeeld van. 
We zetten multimediale middelen 
verantwoord in, in dienst van het 
onderwijsleerproces.

Om aan te sluiten bij de leerstijl 
en interesse van elk kind is het 
essentieel je in te kunnen leven in 
de belevingswereld van het kind. 
We doen dit door te luisteren in 
plaats van te vertellen en te vragen 
in plaats van te antwoorden. Zo 
brengen we in beeld wat elk kind 
nodig heeft en passen we onze 
pedagogiek en/of didactiek aan op 
deze behoefte. 
Ons motto: “Word wie je bent”Ieder mens is op zoek naar hoe hij 
zou willen zijn. Opvoeders hebben 
een belangrijke rol bij die zoektocht. 
Zij vragen, luisteren én zijn een 
rolmodel.

Je herkent onze kernwaarden in de school. Elke dag opnieuw.  Betrokkenheid blijkt onder andere uit een warm welkom als de dag begint. We begroeten de kinderen en hun ouders op het schoolplein of in de klas. Ook hebben we aandacht voor persoonlijk geluk en verdriet in bijvoorbeeld de nieuwsbrief. 
Passie vind je terug in de wereldoriëntatielessen en de vieringen. Vertrouwen blijkt uit het initiatief dat de kinderen nemen en de weektaken waarmee ze werken. 

Ambitie blijkt uit de hoge doelen die we stellen voor onszelf en de kinderen. 

Empathie merk je doordat er altijd oprecht geluisterd wordt naar ouders en kinderen.

Visie van de Sint Andreasschool in de praktijk.
HERKENBAAR

We zijn ons bewust van de belangrijke rol die de kinderen en ouders spelen bij het uitdragen van de visie. Daarom hebben we een levendige website, houden we regelmatig informatiebijeenkomsten en betrekken we ouders bij de school. Zo maken we het onderwijs op onze school samen tot een succes.

SAMEN

MISSIE & VISIE

SINT 
ANDREAS
SCHOOL

LOGO, SCHOOLGIDS, 
POSTER & BRIEFPAPIER

Stefan Gijsbertsen - Sint Andreasschool
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 Lotte Brouwer Kinderopvang Bij Lotte Veenburgerweg 1G 8051 CG Hattem 

 

Kinderopvang Bij Lotte | Veenburgerweg 1G 8051 CG Hattem | www.kinderopvangbijlotte.nl 

038 – 458 11 18 info@kinderopvangbijlotte.nl | KVK: 63652706 | Bank NL 49 RABO 03 04 88 68 23 
 

 

LOGO, VISITEKAART, 
ENVELOP, BRIEFPAPIER, 

KLEURPLAAT, 
WEBSITE, SPANDDOEK, 

RECLAMEBORD &  
POSTERS

Lotte Brouwer - Kinderopvang Bij Lotte

Kinderopvangbij

Kinderopvang en buitenschoolse opvang
voor kinderen van 0 - 12 jaar

Lotte BrouwerVeenburgerweg 1G8051 CG Hattem
06- 36 33 63 84

info@kinderopvangbijlotte.nl
www.kinderopvangbijlotte.nl
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Hoe het begon...2015
Ga in gedachte terug in de tijd. De datum waar je naar terug mag gaan is 31 december 

2014. Waar was je? Wat deed je? Had je plannen voor 2015? Wat waren ze?

Mijn        voor 2015 waren:

Dit was het               dat ik had om deze te realiseren:

verwachtingen

plan

© www.tglc.nl

Tips       4
Hoe het begon... 2015    5
De wereld om mij heen    6
2015 in beelden     7
Mijn overwinningen in 2015   9
Mijn lessen uit 2015    10
Mijn verdiet in 2015    11
Mijn avonturen in 2015    12
Mijn helden van 2015    13
Cadeautjes     15
Mijn lijf in 2015     16
Afronding 2015    17
Afsluiting 2015    18
Cadeautje aan jezelf    19

Inhoudsopgave

Bye Bye 2015

Laten we het jaar in stijl afsluiten!

werkboek

Maak je eigen herinneringsdocument

Natasja Heijink

LOGO & E-BOOK

Natasja Heijink - TGLC

tips voor een succesvol leven
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LOGO, FLYER, KARAKTER 
ILLUSTRATIE, ICONEN OP 

MAAT & STICKERS

Kim Koops - Over Ons
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Drijfveren
Hoe meer drijfveren, hoe meer motivatie je zult krijgen. Bedenk eens wat je 

verwachtingen zijn van het plan en wat je wilt bereiken. Welk gedrag zou je 

willen veranderen bij jezelf, zoals tussendoor snoepen of wil je koken 
zonder pakjes en zakjes. Door antwoord te geven op onderstaande vragen, 

maak jij een persoonlijk plan van aanpak. 

2.

Ik ben te veel aangekomen, doordat...

Ik wil die extra kilo's kwijt, omdat...

Denk aan teveel tussendoortjes, grote porties, ongezonde voeding, etc.

Denk aan kleding die niet meer past, onzekerheid, lichamelijke klachten, etc. 

Denk aan 10 kilo afvallen, weer in mn broek passen, etc. 

Denk aan gezondere eetgewoontes, meer bewegen, bewuster eten, etc. 

Denk aan zelfverzekerd, trots, etc. 

Dit word mijn doel...

Ik wil mijn doel bereiken door...

Als ik mijn doel bereikt heb, dan voel ik me...

Haalbaarheid
Maak je doel realistisch. 20 kilo afvallen in 1 maand is onmogelijk. Dus stel haalbare doelen met tussendoelen (dus probeer eerst eens 5 kilo af te vallen), zodat je tussentijds kunt meten of je op de juiste weg bent. 

En stel hier ook de waarom-vraag. Welke voordelen biedt het jou wanneer je 5 kilo bent afgevallen? Kun je hierdoor vol zelfvertrouwen over het strand lopen? En passen de kleren die je een jaar geleden gekocht had jou weer? Of misschien helpt het afvallen jou wel bij je algehele gezondheid. Het is belangrijk dat je deze vraag zo concreet mogelijk voor jezelf beantwoord, bijvoorbeeld: ik wil 1 kilo per maand afvallen, zodat ik weer in mijn broek pas die ik een jaar geleden heb gekocht. 

Voorbereiding en planning
Voor alles in het leven geldt dat je dient te starten met een duidelijk plan. Veel mensen gaan de fout in door als doel te stellen: Ik ga afvallen!” om vervolgens geen idee te hebben waar ze moeten beginnen. Het is ontzettend belangrijk om jouw eigen drijfveren te vinden. Dus je moet er echt zelf klaar voor zijn en je moet niet afvallen omdat je omgeving dat van jou vraagt. 

1.

Harminke Vellinga 

Gewichts- en Voedingsconsulente

 Tel: 06-20674433 
De Skelp 14 9076 JG St. Annaparochie 
Aanwezig bij: Beauty Studio Kreas te 

St. Annaparochie en Gezondheidscentrum Stiens 

IN 5 STAPPEN 

KLAAR MET DIE 

EXTRA KILO'S!

Mijn naam is Harminke Vellinga. 
Ik begeleid vrouwen die worstelen met overgewicht 

 en/of hormonale klachten (o.a. menstruatie klachten en overgang). 
Overgewicht, vage pijntjes, moeheid en zelfs de hormonale klachten waar je al jaren 

mee rondloopt kunnen verdwijnen door het aaanpassen van je  eet- en leefpatroon..   

info@gchv.nl l www.gchv.nl

LOGO, FLYER, E-BOOK, 
VISITEKAART & 

ROLL-UP BANNER

Harminke Vellinga  - GCHV
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ILLUSTRATIEF LOGO

Inigo van Dijk - The Vibe Tribe
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Joke Liezen 
Individuele &  

team coaching 
06 43 82 18 37 

joke@jouwkeuscoaching.nl 
www.jouwkeuscoaching.nl 

 
 

 
 

 

LOGO, VISITEKAART & 
BRIEFPAPIER

Joke Liezen - Jouw Keus Coaching
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LOGO, VISITEKAART & 
RECLAMEBORD

Charlotte Bloem - Charlotte’s Haircare
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Budget met Beleid

WERKBOEK, ENVELOPPEN, 
KERSTKAART 

& ROLLUP BANNERS

Rebecca Eltingh - Budget met Beleid
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Cras Justo Fusce Cras Justo Fusce

Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere 

Mollis Ornare Fringilla 

Ornare Consectetur 

Ultricies Condimentum 

Fringilla 
Inceptos 
Mattis 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Sed posuere consectetur est at lobortis 

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.Maecenas faucibus mollis interdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu leo quam.Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum.Sed posuere consectetur est at lobortis. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor 

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.Maecenas faucibus mollis interdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu leo quam.Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum.Sed posuere consectetur est at lobortis. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor 

Donec sed odio dui. Nullam id dolor id nibh Ultricies vehicula ut id elitNullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo 

Donec sed odio dui. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodoTortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sitAmet risus. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget 

name@gmail.com

0611223344 

www.url.nl 

Vera Jongman

Vera Jongman

CURRICULUM VITAE OP 
MAAT IN CANVA

Vera Jongman & Stefan
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Hieke van Hoogdalem 
De volle 200 

Wielmakersteeg 26 
2311 JZ Leiden

hieke@devolle200.nl | 0612345678 | www.devolle200.nl KVK nr: 12345678 | BANK NL06INGB000563467

Beste mevrouw, 

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Nulla vitae elit libero, a pharetra 

augue. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nullam quis risus 

eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam porta sem malesuada magna 

mollis euismod. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget 

lacinia odio sem nec elit. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris 

condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit. 
Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. 

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vestibulum id ligula porta felis 

euismod semper. Sed posuere consectetur est at lobortis. Duis mollis, est non 

commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Integer posuere erat a ante venenatis 

dapibus posuere velit aliquet. Maecenas faucibus mollis interdum. Duis mollis, est 

non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Cras 

mattis consectetur purus sit amet fermentum. 
Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Cras mattis consectetur purus 

sit amet fermentum. Donec sed odio dui. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, 

vestibulum at eros. Integer posuere erat a ante venenatis.

Lees meer over mij op mijn website. Daar vind je ook een            waarin ik je vertel 

wat ik voor je kan betekenen. Zo maak je meteen kennis met mij en mijn manier 

van denken. 

En wie beweert dit dan allemaal?

Ik! Hieke van Hoogdalem. Ooit was ik werknemer, net als jij. Ik werkte overal en nergens: als contentmanager bij 

een bekend goed doel en een ziekenhuis, als hoofdredacteur en verslaggever-fotograaf bij een lokale krant en 

(muziek)journalist voor bladen. Ook maakte ik radioprogramma's over klassieke muziek. Om maar een kleine 

greep functies uit mijn cv te pakken. 

Op een gegeven moment begon ik noodgedwongen voor mezelf. Ik dacht dat ik dat niet kon. Maar ja, ik moest wel, 

want solliciteren liep nergens op uit. 

Omdat ik veel kan en leuk vind en dat allemaal wilde blijven doen, dacht ik dat de enige oplossing was: 3 bedrijven 

oprichten met superveel diensten per bedrijf. Ik wist dat dat niet handig is, omdat je nooit genoeg tijd hebt om dat 

allemaal te vermarkten, maar ik kon niet kiezen. “Kiezen is verliezen”, dacht ik. Ik begon gewoon en besloot te 

wachten tot duidelijk werd wat het beste liep.  

Dus ja… focus had ik niet. 

Nu weet ik wel beter. Ik heb geleerd wat bij me past qua werk. Ik doe nog steeds ál die dingen die ik leuk vind, maar 

op een andere manier. Dat geeft rust en duidelijkheid. Voor mij en mijn klanten. Ik weet nu dat kiezen níet verliezen 

is en dat kiezen niet betekent dat je werk daardoor saai wordt. Integendeel. 

En ik kan jou dit leren. 
video

© Hieke van Hoogdalem | DeVolle200

Ben jij geschikt 
als ondernemer? 

Hieke van HoogdalemDeVolle200

Doe de 
test!

LOGO, VISITEKAART, 
E-BOOK, FLYER & 

BRIEFPAPIER

Hieke van Hoogdalem - De Volle 200
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VISITEKAARTJE
ILLUSTRATIEF

Trudie Blom
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ICONEN OP MAAT, 
ILLUSTRATIEF

Sandra Boon - Stichting Dierendonatie
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KARAKTER ILLUSTRATIE

Lissa Agema - 2Supportyou
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BOEK ILLUSTRATIES

Remco de Waal - Remwerk
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De antwoorden op de sleutelvraag zijn...

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Dromeleijn, Ridderstraat 4 te Hattem, www.dromeleijn.nl

Er staan allerlei vragen op de sleutelkaarten. Hanz de Hofnar moet de vragen eerst 

beantwoorden, anders werkt de magie niet. Want de magie zorgt ervoor dat alle 

sleutelkaarten weer echte sleutels zullen worden. Zo kan hij de magische sleutels weer aan de 

poortwachter geven. Help dus Hanz de Hofnar met het beantwoorden van de vragen!

DOCUMENT OPMAAK, 
ILLUSTRATIES & ICONEN

Dromeleijn
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In opdracht
Opdrachtgever: fresh focus

P
 22



 

www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl

TEKENWEDSTRIJD 
‘WAAR KRIJG JIJ DE BIBBERS VAN?'

Spannende verhalen rond 
het kampvuur, durf jij het aan?!

BOEK-O-MATIC MET 
WEBSTER DE BANGE SPIN

Op reis met bang mannetje 
en Theater Brillekip

Maak een spannende 
foto met Greenscreen! 

Het Grote Broer-Zus Festival 3+ 

Alle informatie 
over deze activiteitenn
(data, locaties, tijden)

zijn te vinden 
op onze site:

KINDER
BOEKENWEEK

Bibbers in de

4 - 15 oktober 2017

Literaire journalistiek
door Frank Westerman

 

www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl

18 januari 2018 | De Dialoog in Ermelo | 20:00 uur

Entree (inclusief pauze-drankje): 
• € 16,- voor bibliotheek-leden
• € 19,- voor niet-leden 

Kaartverkoop:  
•  online via www.theaterdialoogermelo.nl
• Bibliotheek Ermelo

Nationale
Voorleesdagen

HET 
PRENTEN
BOEK VAN
HET JAAR
'SSST! DE TIJGER 
SLAAPT'
•  Peuter- en kleutervoorstelling 

'Sssst' door Figurentheater Ennadien 

27 januari, 15.15 - 16.00 uur  

Kosten €3,- p.p.

• Bezoek de FiepBus

2 februari,  10.00 - 16.00 uur

 Kosten €1,- p.p. (met entreekaartje 

van voorstelling 'Sssst' mag je gratis)

  Bibliotheek Putten

 www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl

 

Dit Vaderdag cadeau kan je toch niet laten lopen!  
Ook leuk voor iedereen die gek is van voetbal natuurlijk!
Toegangsprijs:   € 20,- voor niet-leden € 17,50,- voor leden.

Leuk! Koop je het boek en het toegangskaartje voor 30 juni a.s. bij de Bruna Harderwijk? 
Dan ontvang je € 2,50 korting op één toegangskaart.

Kaarten reserveren?
Via kaartverkoop@bibliotheeknoordwestveluwe.nl 

Toegangskaarten
Via de balie bibliotheek Harderwijk
of via de kassa bij de Bruna in Harderwijk. www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl

30 juni 2017
Bibliotheek Harderwijk | 20.00 - 22.30 uur

Fo
to

gr
aa

f:
 P

au
l T

ol
en

aa
r

Een avond met  
Kluun en Giphart...

Het leukste Vaderdagcadeau om te geven!

In samenwerking met

POSTERS & 
ROLLUP BANNERS

Bibliotheek NoordWest Veluwe
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SOCIAL MEDIA 
AFBEELDINGEN

Bedrijfskring Lelystad
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Wendy Erkemeij is schoolmaatschappelijk werker op het Ichthus College en Gids Jeugd:
Als schoolmaatschappelijk werker en Gids Jeugd ben ik dagelijks in gesprek met jongeren en gezinnen die via school bij mij terecht komen. Opgroeien is niet altijd makkelijk. Soms kunnen jongeren wel wat extra ondersteuning gebruiken. Dan komen ze bij mij langs op school of ik kom thuis langs. Ik help jongeren om zelf beslissingen te nemen. Samen kijken we wat er nodig is om hun situatie te verbeteren. 

Wat is jeugdhulp?

Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar en hun gezin. Ben je somber, kun je je slecht concentreren of heb je problemen thuis? Word je gepest, heb je faalangst, of loop je ergens anders tegenaan? Dan kan jeugdhulp jou misschien helpen.  
Hoe kun je jeugdhulp aanvragen?
Als je denkt dat jeugdhulp iets voor jou is, kun je bij mij of één van mijn collega’s terecht. Dit zijn de schoolmaatschappelijk werkers bij jou op school. Samen met jou en je gezin gaan we  op zoek naar de juiste hulp. Je mentor kan je helpen om een afspraak met ons te maken.

Wil je liever eerst zelf aan de slag voordat je om jeugdhulp vraagt?
Voordat je hulp vraagt, kun je ook samen met familie en vrienden een familiegroepsplan maken. Dit plan vind je op www.dronterwijzer.nl. In het familiegroepsplan beschrijf je wat er aan de hand is. Ook staat erin wat je wilt veranderen, wat je zelf kan doen en waar je hulp bij nodig hebt. 

Vind je het lastig om zelf een plan te maken?

Wil je graag zelf een plan maken, maar vind je dit lastig? Dan kun je een Eigen Kracht-conferentie aanvragen. Dit kan via www.cjgdronten.nl. Een Eigen Kracht-conferentie is een bijeenkomst die door een onafhankelijke coördinator wordt georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst maak je samen met familie en vrienden een plan om je situatie te verbeteren.
Hoe kan ik of één van mijn collega’s jou helpen?

Als je er zelf niet uitkomt, plannen we een gesprek. Tijdens dit gesprek kijken we samen met je gezin en eventueel betrokken hulpverleners wat er aan de hand is. Als je een familiegroepsplan hebt 

gemaakt, neem dit dan mee naar ons gesprek. Samen maken we een routeplan. Dit is een plan waarin staat wat er aan de hand is, welke hulp je nodig hebt en welke afspraken we hebben gemaakt. 
Wanneer kan je met jeugdhulp starten?

Na ons gesprek ontvang je het routeplan. Ook krijg je een beschikking. Dit is een brief waarin staat welke hulp je krijgt, voor hoe lang en welke afspraken we hebben gemaakt. Als je de beschikking hebt ontvangen, kan je met de hulp starten. Op www.dronterwijzer.nl staat een overzicht van organisaties die hulp bieden.

Hoe kun je de jeugdhulp wijzigen of verlengen?

In de beschikking staat tot wanneer je hulp krijgt. Heb je langer hulp nodig? Geef dat dan bij mij of mijn collega’s aan. Laat het ook weten als er iets verandert in jouw  situatie, bijvoorbeeld als je verhuist. Of als je niet tevreden bent over de hulp.

Ben je bijna 18?

Je kan in principe tot 18 jaar jeugdhulp krijgen. Denk je dat je ook na je 18e verjaardag nog hulp nodig hebt? Laat het ons weten. Ben je 17 en ga je starten met een GGZ traject dat na je 18e verjaardag doorloopt? Informeer eerst bij de zorgverzekeraar van je ouders met welke GGZ organisaties zij samenwerken. Je kan dan bij één van deze organisaties voor hulp terecht. Ga je toch naar een andere organisatie? Dan stopt de hulp wanneer je 18 wordt.

Ben je het niet eens? 
Als je ergens tegenaan loopt, laat het dan aan mij of mijn collega’s weten. Of bel de gedragsdeskundige (telefoonnummer 14 0321) als je vindt dat wij je niet goed helpen. Je kunt ook een schriftelijke klacht indienen bij de gemeente Dronten via www.dronten.nl. 

Jeugdhulp voor jou!

Wendy Erkemeij

Zit je niet lekker in je vel, of loop je ergens tegenaan? Heb je ruzie thuis, 

gaat het niet goed op school, of ben je vaak verdrietig? Soms kun je een 

steuntje in je rug  gebruiken. Als je familie of vrienden je niet kunnen 

helpen, dan kun je bij de schoolmaatschappelijk werker op jouw school 

terecht. De meeste schoolmaatschappelijk werkers zijn ook Gids Jeugd. Zij 

kunnen je helpen om jeugdhulp aan te vragen. 

Vertrouwenspersoon inschakelen

Heb je vragen of klachten over de hulp 

die je krijgt en kom je er niet uit met 

de hulpverleners? Dan kun je gratis 

een onafhankelijk vertrouwenspersoon 

inschakelen van het Advies- en 

Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ 

lost samen met jou en de hulpverleners 

jouw vragen of klachten op. Kijk voor 

meer informatie op www.akj.nl.

Uitwisseling informatie  

Om jou zo goed mogelijk te helpen, 

wisselen we soms informatie over jou 

uit met andere hulpverleners. Als we 

dat doen, bespreken we dit eerst met 

je. In Dronten gebruiken we ook ESAR. 

Dit is een internetprogramma dat 

hulpverleners die jou ondersteunen met 

elkaar in contact brengt. Zo kunnen we 

afspraken maken over hoe we jou het 

beste kunnen helpen. 

Meer informatie

Op www.dronterwijzer.nl vind je 

mogelijke oplossingen voor allerlei 

vragen. Kijk voor vragen over opgroeien 

op www.cjgdronten.nl. Je kunt ook het 

Centrum voor Jeugd en Gezin bellen via 

telefoonnummer (0321) 388910. 

Of maak een afspraak met de 

schoolmaatschappelijk werker op jouw 

school. Dit kan via je mentor op school 

of via telefoonnummer: 14 0321. Je kunt 

ook gratis en anoniem de Kindertelefoon 

bellen: 0800-0432.

FOLDER JEUGDHULP

Gemeente Dronten
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2 HET DOEL VAN OPENBARE 

 VERLICHTING

VERBETEREN 

VAN DE SOCIALE 

VEILIGHEID

VERHOGEN

 VAN DE 

VERKEERS-

VEILIGHEID

VERSTERKEN 

VAN DE 

RUIMTELIJKE 

KWALITEIT

GEVOEL

INBRAKEN
SOCIALE CONTROLE

SAMENHORIGHEID

LICHT
BEKEND ZIJN MET SITUATIE

VOOR IEDEREEN ANDERS

KAN IEMAND JE HELPEN 

ALS DAT NODIG IS?

GROEN

GOED ONDERHOUD

PRETTIG LICHT

MOOIE KLEUR

MOOIE MATERIALEN

BELEVING

GEVOEL

ZICHTBAARHEID

OVERZICHT
ZIEN WAAR JE HEEN MOET

VEILIG WEGONTWERP

ANDERE WEG-

GEBRUIKERS ZIEN
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3.2 Ontwikkeling kwaliteit

Bij de kwaliteit van de openbare verlichting hebben we het over 

twee zaken: 

• Over het licht dat een lamp geeft;

• Over het materiaal, dus hoe goed een lichtmast of armatuur zelf is.

In het vorige beleidsplan 2013-2017 dat in 2013 door de gemeenteraad 

is vastgesteld, staat dat de kwaliteit van het licht in de gemeente Dronten 

moest voldoet aan de richtlijn ROVL 2011. Dit was de landelijke richtlijn voor 

openbare verlichting en een norm die door veel beheerders van openbare 

verlichting (destijds) is gehanteerd. Volgens deze norm is de afgelopen 

5 jaren de verlichting in de gemeente Dronten ontworpen en geplaatst. 

Over de hele linie ligt gemiddelde kwaliteit van de verlichting binnen de 

gemeente Dronten dicht bij de ROVL-richtlijn. In het nieuwe beleidsplan 

2018-2027 is deze richtlijn losgelaten.

De kwaliteit van het materiaal voldoet aan de daaraan gestelde normen, 

zoals die staan in de Europese normen, opgesteld door het Nederlands 

Normalisatie Instituut, de NEN, of het Europese instituut daarvoor, de CEN. 

Ook worden de werkzaamheden uitgevoerd volgens de veiligheidsnormen, 

die door Europa of Nederland daarvoor gelden. Eisen hiervoor worden 

opgenomen in de opdrachten aan de aannemers, die de werkzaamheden 

voor de gemeente Dronten uitvoeren.

H1 H2INHOUDSOPGAVE H3 TERUGBLIK OP 2013 - 2017 H4 H5 H6 BIJLAGEN
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3.6 Wat is uitgevoerd - grootschalige vervangingen
De daadwerkelijk uitgevoerde vervangingen komen grotendeels overeen 
met de in het beleidsplan 2013 geplande vervangingen. In 2014 zou volgens 
oorspronkelijke planning  een start gemaakt worden met vervangen van het 
areaal door LED. Echter door een geschilmet de uitvoerende aannemer is het 
contract met de aannemer door de directie beëindigd, waardoor het nodig 
was het werk opnieuw aan te besteden. De planning is hierdoor met een jaar 
vertraagd. In 2014 is voor wat betreft grootschalige vervangingen van masten 
en armaturen niets uitgevoerd en zijn de geplande hoeveelheden in de jaren 
2014, 2015 en 2016 één jaar opgeschoven. Alle bovengenoemde geplaatste 
armaturen zijn LED-armaturen.De vertraging geldt niet voor kabels en kasten. 

In 2013 is de vervanging van openbare verlichtingskasten en –kabels ingepland op basis van levensduur. De daadwerkelijke uitvoeringsplanning 
van deze kabels en kasten gaat op basis van gemeten kwaliteit (NEN-3140-
inspectie). De afgelopen jaren zijn op basis van deze kwaliteitsmeting minder 
kabels vervangen.

In tabel 4 zijn de gemaakt kosten voor 2013 tot en met 2016 weergegeven. 
2017 was op moment van schrijven nog niet afgerond.

Toelichting bij tabel 4:
• Zoals aangegeven zijn grootschalige vervangingen van armaturen,    masten, kabels en kasten in 2014 niet uitgevoerd en doorgeschoven    naar 2015. Daardoor is in 2014 minder geld uitgegeven en in 2015 en    2016 meer. De gemaakte kosten in 2014 zijn kabels, kasten en het project aan  

 Educalaan.
• De bedragen zijn voor 2017 nog niet volledig bekend en daarom niet in    dit overzicht opgenomen.

Jaar Werkelijk gemaakte kosten per jaar2013 € 270.000
2014 € 133.000
2015 € 718.000
2016 € 626.000
2017 n.n.b.
Totaal € 1.747.000,00

Werkelijk gemaakte kosten grootschalige vervanging masten, armaturen, kabels en kasten

Tabel 4
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BIJLAGE 5
KAARTEN MET WIJKINDELING PER KERN 

EN GEPLANDE VERVANGINGSJAAR

Oud-Biddinghuizen

2029

Oldebroekerweg
2018

Noorderbaan
2018

De Kaai

2029

De Baan
2036

Oud
Biddinghuizen

Buiten

2029

Centrum
Biddinghuizen

2020

Bremerpark

2017

vanaf 2014
De Graafschap

LED Gebied
Wordt LED in 20..

PL Gebied

Planning naar LED Biddinghuizen

Datum: 01-11-2017

Schaal: 1:9000

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

Gemeente Dronten, De Rede 1, 8251 ER Dronten - www.dronten.nl

Hoofdstuk 3 - pag. 10
Hoofdstuk 3 - pag. 5

INTERACTIEVE PDF
BEHEERPLAN 

OPENBARE VERLICHTING
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Fysiofitness
Facebook visual + korte tekst 

WORD JE SAMEN

WORD JE SAMEN

   Postbus 2360

  8203 AJ Lelystad

www.kerngezond.eu

postadres 

WORD JE SAMEN

KERNGEZOND LELYSTAD  •  adres  Badweg 21  •  8223 PA Lelystad  •  telefoon  0320 220 145  •  e-mail  info@kerngezond.eu
 AGB-code  04-019626  •  IBAN  NL70ABNA0337649413  •  KvK  70613001

2

Contact
Voor vragen met betrekking tot de richtlijnen kunt u contact opnemen met:
fresh focus
creatieve communicatie

  

LOGO 3
LOGO VARIATIES & DONT’S 4
KLEUREN 5
TYPOGRAFIE  6
BEELDMERK 7
TOEPASSING LOGO EN TEKST OP FOTO’S  8
VOORBEELD TOEPASSING DIGITALE BANNER & VISITEKAARTJE 9
VOORBEELD TOEPASSING BROCHURE  10
VOORBEELD TOEPASSING FACEBOOK BANNER 11
VOORBEELD ROLL-UP BANNER 12

INLEIDING & INHOUD

De Schans 19-33 ° 8231 ka lelystad ° 0320 25 88 79 

info@freshfocus.nl ° www.freshfocus.nl 

8

TOEPASSEN LOGO EN TEKST OP FOTO’S

Plaatsing: Gekleurd vormelement, rechts 

in de hoek met eventueel een kleine 

ruimte van de hoek verwijderd.

Plaats alleen de appel (dus zonder logo/

tekst!) d.m.v. ‘multiply’ over de foto 

heen. Er overheen het logo in wit.

Plaatsing: gekleurd vlak in huisstijl kleuren 

over foto (zie rechts voor kleurverloop).

Wit vormelement, rechts in de hoek met 

eventueel een kleine ruimte van de hoek 

verwijderd.

Plaats alleen de appel (dus zonder logo/

tekst!) d.m.v. ‘multiply’ over de foto heen.

iedereen in beweging

www.kerngezond.eu

Plaatsing: tekst op gekleurde achtergrond, eventueel over 

foto heen, let dan op het effect ‘multiply’.

Plaatsing kleur 1 - 

links (locatie: 0%)

Plaatsing kleur 2 - 

midden 

(locatie: 50%)

Plaatsing kleur 3 - 
rechts 

(locatie: 100%)

COMPLETE BRANDING
INCL. BRAND MANUAL

Kerngezond

P
 27



REBRANDING & 
ONTWERP BROCHURE

Kerremans Makelaardij is sinds 2005 actief op het gebied van de 
woningmakelaardij en bedrijfsmatig vastgoed in de gemeente Dronten. Op 
beide specialistische gebieden hebben wij een goede marktpositie opgebouwd. 
We beschikken over veel ervaring, deskundigheid, aangetoonde dynamiek bij 
onroerend goed transacties én een uitgebreid netwerk in de regio.

NVM-makelaar
Kerremans Makelaarsdij is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Ook zijn we 
gecertificeerd door de stichting VastgoedCert; een branche breed platform dat makelaars en taxateurs certificeert 
en registreert op basis van hoge vakbekwaamheidseisen.

Gratis waardebepaling en kennismaking
Overweegt u om uw woning via ons kantoor te verkopen, maar wilt u eerst weten wat uw woning waard is? Wij 
verzorgen graag een gratis waardebepaling en advies. U kunt contact met ons opnemen voor een vrijblijvende 
kennismaking.   

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30  en van 13.30 tot 17.30 uur. Zaterdag en ‘s avonds geopend op afspraak.

WIE ZIJN WIJ

KERREMANS MAKELAARDIJ & TAXATIES • DE REDE 2 - 4 • 8251 EV DRONTEN • T: 0321 - 317 063 • E:INFO@
KERREMANSMAKELAARDIJ.NL • WWW.KERREMANSMAKELAARDIJ.NL

KERREMANS MAKELAARDIJ

Advies interieurstyliste
Fotografie
Plattegronden – 3D online
Tekstschrijven
Luxe gedrukte brochure
Online en offline presentatie
Makelaarsbord

VERKOOPTRAJECT IN HET KORT

Actief benaderen van potentiële kopers
Bezichtigingen en terugkoppeling
Professionele onderhandelingen
Opstellen koopovereenkomst
Contact met de notaris
Begeleiding overdracht

Vrijblijvend kennismakingsgesprek 
en waardebepaling

“De kracht van Kerremans Makelaardij zit ‘m in het grote 
netwerk en de korte, snelle communicatielijnen.”

RALPH KERREMANS

Fo
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Het basistarief opstartkosten is € 600,- incl. btw. 
Uiteraard is een verkooptraject op maat ook mogelijk.  
De meerprijs van aanvullende fotografie en/of een bezichtigingsvideo 
wordt op aanvraag voor u berekend. 

“Voor alle praktische zaken en ondersteuning tijdens het 
verkoopproces kunt u bij mij terecht!”

ELSBETH VAN ANDEL

11

PRODUCTEN

Fotografie
Dankzij de foto’s van onze vakfotograaf verrijkt u de 
presentatie van uw woning en onderscheidt u zich van 
andere huizen die in de verkoop staan. Onze fotografen zijn 
uitgerust met professionele apparatuur waarmee zij uw huis, 
tuin en de omgeving perfect in beeld brengen. Er worden 
tussen de 25 en 30 foto’s geselecteerd en deze worden waar 
nodig nabewerkt.

Interieurstyling
Kerremans Makelaardij werkt samen met een woningstylist. 
Zij komt bij u langs en geeft u vrijblijvende adviezen om 
uw woning nog beter te presenteren. U beslist welke tips u 
opvolgt. Het is verrassend om te zien wat een paar kleine 
aanpassingen met uw woning kunnen doen.

Plattegronden
Maak indruk met de mooiste plattegronden! Op die manier 
kunnen bezoekers op Funda uw woning ook in 2D en 3D 
bekijken. Zo krijgen ze een beter idee van de mogelijkheden 
die de woning biedt.

4

STAPPENPLAN

• Adviesgesprek met interieurstyliste
• Professionele fotografie door vakfotograaf
• 2D + 3D plattegronden
• Hoogtefoto’s
• 360 graden fotografie
• Mogelijkheid tot bezichtigingsvideo
• Funda presentatie + ranking
• Luxe brochures + digitaal beschikbaar
• Lijst van roerende zaken
• Informatielijst (bijzonderheden)
• Mogelijkheid Open Huis (2x per jaar)
• Verkoopbord in de tuin
• Actieve benadering van potentiële kopers uit 

eigen bestand

3. Verkoopbepalende presentaties
• Wie is Kerremans Makelaardij
• NVM kantoor
• Korte communicatielijnen
• Snelle omloopsnelheid
• Zeer flexibel
• Telefonisch 24/7 bereikbaar
• Een helder tarief
• Bespreken reden verkoop, financiële situatie en 

wederzijdse verwachtingen

1. Kennismaking

• Opname van de woning, afwerkingsstaat,  
courantheid en onderhoud

• Vergelijking met reeds verkochte woningen
• Positionering ten opzichte van vergelijkbare te 

koop staande woningen
• Waarde bepalen van de woning
• Vraagprijsadvies + bepalen verkoopstrategie

2. Marktanalyse

WERKWIJZE VERKOOP

cc by Nieuw Land Erfgoedcentrum, 
Directie Wieringermeer, Potuyt.

Hoogte fotografie
We gaan standaard 8 meter de hoogte in. Dit levert 
verrassende, creatieve foto’s op. Deze kunnen een goed 
hulpmiddel zijn om de plattegronden te ‘lezen’ en een 
beter beeld van de woning als geheel in de directe 
omgeving te krijgen.

360 graden fotografie
Aan de hand van een goede 360 graden foto heeft de 
kijker het idee dat hij/zij zich midden in de gefotografeerde 
ruimte bevindt. De hele ruimte is zo in één keer zichtbaar. 
Op die manier kan men daadwerkelijk ‘door het huis heen 
wandelen’. Kerremans Makelaardij maakt standaard drie 360 
graden foto’s, waarvan één buiten en plaatst deze op Funda.

PRODUCTEN

“Ik ben geboren en getogen in Dronten, mijn roots liggen dus echt in de polder. 
Ik heb hier veel connecties, zowel zakelijk als privé.”

RALPH KERREMANS

5

Kerremans Makelaardij
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DIVERSE HUISSTIJL 
UITINGEN

Kubus - Lelystad

› JUNI 2017

› MAAND VAN DE AMATEURKUNST
Meer weten?

www.dekubuslelystad.nl of 

www.uitagendalelystad.nl

1 SOIREE DANSANT MET Q–BUSKERS

19 u Stadhuisplein

10 OPEN DAG BRANDWEER LELYSTAD 50 JAAR

FLEVOLANDS JEUGD SYMFONIE ORKEST

JAMSESSIE

10 u Brandweerkazerne

10 u Hanzeborg

20 u Utopodium

11 JAMSESSIE BATAVIA HAVEN
15 u bij George Fromm

13 JONG EN OUD, VADER EN MOEDER

INLOOP WORKSHOP NOORDERLICHT

OPEN LES URBAN DANCE VOLWASSENEN

15 u Uiterton

16 u Kubus

19 u Sportschool Metamorfose

17 MUSICAL THE BREAKFAST CLUB

LET US BEAT JUBILEUMSHOW

JAMSESSIE

13 u en 16 u Kubus

19.30 u Theater Posa

20 u Utopodium 

9 BLIJSPEL HOTELDEBOTEL DOOR JTL

DE CREATIEVE HUISKAMER

MY SCHOOL’S GOT TALENT

14 u Theater JTL

16 u Kubus

20 u Underground

3 JAMSESSIE
20 u Utopodium

8 BLIJSPEL HOTELDEBOTEL DOOR JTL

20 u Theater JTL

14 INLOOP WORKSHOP NOORDERLICHT

13 u Kubus

23 DE CREATIEVE HUISKAMER

16 u Kubus

27 JONG EN OUD, VADER EN MOEDER

15 u De Hoven, Coloriet

30 KUBUSNACHT VOOR HET HELE GEZIN

19.30 u Kubus

15 WERELDDANS
19 u Stadhuisplein

16 JAMSESSIE
19 u Kubus

URBAN DANCE JONGEREN 10-17JR

19 u Sportschool Metamorfose

19 JONG EN OUD, VADER EN MOEDER

15 u en 19.30 u Kubus

20 INLOOP WORKSHOP NOORDERLICHT

16 u Kubus

21 INLOOP WORKSHOP NOORDERLICHT

ZANGAVOND MET SHEILA (VAN THE VOICE)13 u Kubus

19 u Kubus

22 INLOOP WORKSHOP NOORDERLICHT

FLEVOLANDS SYMFONIE ORKEST OPEN REP.16 u Kubus

19.45 u Buurthuis De Brink

24 KORENFESTIVAL 50 JAAR LELYSTAD

‘T VRIJE SCHAEP DOOR JTL 11 u Stadshart

20 u Theater JTL

18 MUSICAL ‘ER WAS GEEN….’ 
14 u en 16 u Kubus

URBAN DANCE SHOW VADERDAG

14 u Old Timer Event Bataviastad 

29 WERKEN OP LOCATIE, EXPERTMEETING

18 u Kubus
FLEVOLANDS SYMFONIE ORKEST OPEN REP.

FONDSEN, CROWDFUNDING EN FINANCIËN19.45 u Buurthuis De Brink 

20 u Kubus

25 HARMONIE ORKEST LELYSTAD

‘T VRIJE SCHAEP DOOR JTL14 u Haddock Almere

20 u Theater JTL

www.dekubuslelystad.nl

De dansers bij Kubus brengen dit seizoen dé 
grote voorstelling vlak vóór Kerst. We dansen het 
wereldberoemde kerstsprookje “De Notenkraker”. Onze 
versie van de Notenkraker is kleurrijk dankzij eigentijdse 
choreografieën, ontleend aan streetdance, jazz en 
moderne dans. Daarbij houden we het verhaal en de 
klassieke dansen wél intact.

DE NOTENKRAKER
De Notenkraker is een ballet dat zeer geliefd is rond 
de kerst want het sprookje speelt zich af in de donkere 
decemberdagen. Het ging in 1892 in première in  
Sint-Petersburg op muziek van Tsjaikovksi. 

HET VERHAAL
We zien het kerstfeest bij de familie Stahlbaum. Familie, 
vrienden en kennissen komen met hun kinderen 
op bezoek. Eén van de bezoekers is de vreemde, 
geheimzinnige meneer Drosselmeijer. Deze toont later 
op de avond goocheltrucs. En hij geeft de kinderen 
cadeaus. Fritz krijgt tinnen soldaatjes en Clara een 
Notenkraker in de vorm van een soldaat. Wat zij niet 
weet is dat deze Notenkraker een prins is die is betoverd 
door de verschrikkelijke muizenkoning. Die betovering 
kan slechts verbroken worden als …... 

Wij nodigen je van harte uit om deze kerstvoorstelling 
te bezoeken en de verrichtingen van onze dansers, 
choreografen, kostuummakers, decorbouwers, 
schminkploeg en de musici te komen mee maken.

DRESSCODE: we waarderen het zeer wanneer je 
feestelijk gekleed komt

ZATERDAG 23 DECEMBER
15.00 - 17.30 uur 1ste voorstelling (met pauze)
19.00 - 21.30 uur 2de voorstelling (met pauze)

Kaarten via www.agora-lelystad.nl  
à € 17,50 p.p. / € 12,50 voor jeugd tot 12 jaar

DE NOTENKRAKER 2017›   Zat 23 dec, een middag en avondvoorstelling in theater Agora, gedanst door alle Kubus danscursisten 

› DANSVOORSTELLING 

 IN AGORA

› 23 DEC

DE 
NOTENKRAKER

KUBUS IN
CONCERT

› OLAF NOORDANUS - DRUMS › REINDERT KRAGT - BASGITAAR / CONTRABAS› JOUKE WESTERHOF - GITAAR› HENNE REIJS - TOETSEN / PIANO› MARC VAN DEN BOSCH - TROMPET / BUGEL› SHEILA VAN DE WEERD - ZANG› KIM PENDJOL - ZANG

Toegang GRATIS 
Wanneer Zondag 19 november
Aanvang 14 uur 

Met Popmuziek als leidraad nemen onze POP specialisten je een middagje mee in de geschiedenis van de popmuziek. We starten met repertoire uit de slavernij (worksongs & gospels). We laten verwantschap zien met de New Orleans jazz muziek, reizen via de standards uit de jaren '40-'50 , rock and roll jaren '50-'60 , rock en pop uit de jaren '70-'80 naar muziek van nu.
De setting waarin deze reis door de POP docenten gepresenteerd wordt is semi-akoestisch, d.w.z. afgestemd op een theater setting en het oor dat gewend is naar klassieke muziek te luisteren. 

Kubus ontvangt je graag in de foyer met koffie, zelfgemaakt (appel)gebak en live muziek van conservatorium student Tijmen Posthoorn vanaf 13 uur. Het concert start om 14 uur en is geschikt voor jong en oud. Tenslotte is er een muzikale nazit voor de liefhebber.

Uitvoerenden:

www.dekubuslelystad.nl

› 19 NOV

› 14 UUR

› GRATIS

KUBUS IN

CONCERT

P
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› INLEIDING
Kinderen zijn van nature nieuwsgierige ondernemers 
die spelenderwijs de wereld ontdekken. Kunstedu-
catie speelt hier op in door kinderen te laten ont-
dekken, experimenteren en hun creativiteit te laten 
ontwikkelen. Met dit aanbod van cultuuronderwijs 
wil Kubus een bijdrage leveren aan die ontwikkeling. 
Door naar kunst te kijken, zelf te creëren, samen te 
werken en er met elkaar over te praten, ontwikkelen 
kinderen vaardigheden die belangrijk zijn voor nu 
en voor de toekomst. Want om goed te kunnen 
functioneren in onze veranderende samenleving is 
creatief denken van onschatbare waarde. Tijdens 
de verschillende activiteiten komen naast de ont-
wikkeling van creativiteit ook andere 21ste eeuwse 
vaardigheden aan bod, zoals probleemoplossend 
vermogen, samenwerken en communiceren.

We bieden je hier een overzicht van activiteiten; 
via onze website kun je de uitgebreide informatie 
terugvinden en inschrijven op dit aanbod. 
www.dekubuslelystad.nl/onderwijs/aanbod  

Het bouwpakket bestaat uit modules (bouwstenen) 
die per discipline verdeeld zijn over de verschillende 
jaargangen. Zij sluiten ongeacht de discipline op 
elkaar aan omdat de opbouw van de bouwstenen 
in basis gelijk is (creatieve proces en culturele 
competenties). Hierdoor kun je gemakkelijk zelf een 
menu samenstellen. 

› AANSLUITING CURRICULUM
De creatieve vakken bieden veel kansen voor 
verdieping, verbreding en veraangenaming van het 
curriculum. Daarom zullen we waar mogelijk aan-
sluiten bij reguliere thema’s. Kunst en kunstbeleving 
gaat vaak over communicatie, omdat kunst de taal is 
waarmee de kunstenaar spreekt! Aansluiting zoeken 

bij het vak TAAL is dan ook een logische keuze. 
Daarom hebben we dit seizoen bij het samenstellen 
van het aanbod gelet op activiteiten die het begrip 
TAAL kunnen verbreden. Dit geldt voor zowel de 
modules uit het Bouwpakket, waarbij een groot deel 
van de lessen in het teken van taal/communiceren 
zijn ontwikkeld, als bij de voorstellingen (zie bijv. 
Kinderboekenweek) en de schoolprojecten. Het 
aanbod dat een link heeft met taal is te herkennen 
aan het icoontje van een spreekballon.

› MAATWERK
Als de wensen van je school verder gaan dan ons 
reguliere aanbod, dan zoeken we naar passende 
activiteiten. Dat geldt zowel voor binnen- als buiten 
school. Vraag je coördinator cultuur in en rondom 
school naar de mogelijkheden of kijk voor inspiratie 
en voor ons volledige aanbod op onze website. 

› LESKISTEN
Met behulp van onze leskisten kunnen kinderen 
kennis maken met een wereld van kunst & cultuur. 
Het totale overzicht van de leskisten die we dit 
seizoen in ons aanbod hebben is te vinden op de 
website. Verderop in ons aanbod laten we je graag 
met enkele leskisten kennismaken.

› ALLES VOOR DE LEERKRACHT
In samenwerking met FleCk bieden we dit seizoen 
weer een aantal inspirerende cursussen en 
trainingen aan voor zowel individuele leerkrachten, 
als teams. Daarnaast biedt Kubus voor leerkrachten 
nog enkele cursussen om eigen kennis en kunde te 
bevorderen.

› BESTELLEN
Direct iets uit het aanbod bestellen? Ga naar 
www.dekubuslelystad.nl/onderwijs/bestellen

NIEUW IN ONS AANBOD ›  HET BOUWPAKKET ›

taal 

ouderparticipatie
mogelijk voor buitenschools

› GERTY VAN DEURSEN
Programmamanager School & Samenleving
g.v.deursen@dekubuslelystad.nl 
0320-727013

› CECILE STEENWIJK
Cultuurcoördinator in en rondom school
c.steenwijk@dekubuslelystad.nl
0320-727014

› MIEKE KÖNIGEL
Cultuurcoördinator in en rondom school
m.konigel@dekubuslelystad.nl
0320-727025

› INEKE VAN ENK
Cultuurcoördinator in en rondom school
i.v.enk@dekubuslelystad.nl
0320-727026

› CHANTAL HEEMSKERK
Assistent school & samenleving
c.heemskerk@dekubuslelystad.nl 
0320-727028

› KUBUS
Agorabaan 3
8224JS Lelystad
www.dekubuslelystad.nl/onderwijs

COLOFON
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BOUWPAKKET 
BEELDEND

SPREKENDE BEELDEN

Tijdens de aangeboden modules van Sprekende 

Beelden leren de kinderen de taal, die door de 

beelden wordt ‘gesproken’, ontcijferen door goed 

te kijken naar wat er werkelijk te zien en te beleven 

is. Dit prikkelt hun creativiteit en daagt uit tot eigen 

experimenten. De module start met een kunstkijk-les 

door een gastdocent waarna de leerkracht zelf de 

twee uitgewerkte beeldende verwerkingslessen 

geeft. 

› GROEP 1 EN 2 

BEER
Beer ligt op zijn buik, met zijn snoet op de grond en 

zijn dikke billen hoog de lucht in. Wat is hij toch aan 

het doen? Om te ontdekken wat er werkelijk met 

Beer aan de hand is, gaan de leerlingen in een grote 

kring om het kunstwerk Beer heen zitten. Door heel 

goed te kijken en zelf houdingen uit te proberen 

komen de leerlingen spelenderwijs tot ontdekking 

wat Beer allemaal van plan zou kunnen zijn!

› GROEP 3 EN 4

TOREN VAN VERLANGEN

Deze kleurige toren heeft wel een heel rare naam. 

Waar zou hij naar verlangen? Om antwoord te krijgen 

op deze en nog veel meer vragen gaan de leerlingen 

het kunstwerk zorgvuldig bekijken. De gastdocent 

stelt uitdagende vragen waardoor de leerlingen 

heel goed leren kijken. Spelenderwijs komen ze tot 

ontdekking waar de toren zijn naam aan te danken 

heeft.

› GROEP 5 EN 6

DRIEWIELERZEILBOOT

Een zeilboot op wielen is eigenlijk best gek. Gaat 

hij nou vooruit doordat de wielen rijden of zorgt de 

wind ervoor dat hij zich voortbeweegt? In deze mo-

dule gaan de leerlingen op onderzoek uit. Want er 

valt veel aan dit spannende kunstwerk te zien en te 

ontdekken. Nadat het verhaal over de Kosmotronics 

is verteld wordt alles duidelijk. Ook zin in een reisje 

naar een andere planeet?

› GROEP 7 EN 8

PERDENDOSIE

Perdendosie is een grote en aparte naam voor een 

klein en bijzonder kunstwerkje. Wat zou de titel 

van dit object kunnen betekenen? Samen met de 

gastdocent gaan de leerlingen dit onderzoeken. Er 

wordt antwoord gezocht op allerlei vragen. Door te 

voelen, te kijken en luisteren naar Perdendosie en 

ook naar elkaar! 

BOUWPAKKET 
DANS

TAAL VAN DE DANS

Hoe ziet, klinkt en voelt de taal van de dans? Tijdens 

de aangeboden modules Taal van de Dans leren de 

kinderen de taal waarmee met dans wordt gecom-

municeerd. Bij de dansmodules vindt de gastles 

plaats na een voorbereidende les door de eigen 

leerkracht. Na de gastles geeft de eigen leerkracht 

nog een verdiepende les. 

› GROEP 1 EN 2 

DANS EEN PRENTENBOEK

Een prentenboek vertelt een verhaal met plaatjes, 

soms ondersteund door woorden. Maar je kunt zo’n 

verhaal natuurlijk ook op een andere manier vertel-

len. Bijvoorbeeld door het te dansen! Tijdens deze 

module beleven de kinderen al dansend veel plezier 

aan het uitbeelden van een prentenboek.

› GROEP 3 EN 4

STOERE PIRATEN

Wat doen stoere piraten allemaal op een gewone 

piratenwerkdag? Natuurlijk, het dek moet geschrobd 

en de zeilen gehesen. Maar soms zijn er ook niet 

alledaagse dingen aan de hand, zoals het lezen van 

een schatkaart! Al dansend beelden de kinderen de 

belevenissen uit, van het zoeken naar een schat tot 

het zinken van het schip. 

Non-verbaal wordt het verhaal gecommuniceerd tij-

dens dit moderne dansproject vol leuke dansideeën.

› GROEP 5 EN 6

STREETJAZZ

Bij streetdance hoort natuurlijk muziek, liefst 

popmuziek. Die muziek bestaat uit klanken met 

een tekst en een verhaal. Deze module gaat er over, 

hoe je zo’n tekst goed uit kunt beelden in dans. De 

leerlingen beleven veel plezier aan het uitbeelden 

van een popsong door middel van streetdance met 

een vleugje moderne dans.

› GROEP 7 EN 8

WHAT’S (UP) APP?

Wat moeten we tegenwoordig nog zonder mobieltje? 

Kan dat? Jawel. Gelukkig kun je ook op andere 

manieren communiceren, zoals met je lijf… Heb jij 

weleens een berichtje naar iemand gestuurd met je 

lichaam: door te dansen? De dansdocent weet allerlei 

manieren om al dansend en zonder woorden een 

heleboel te zeggen!

BOUWPAKKET 
MUZIEK

MUZIEK IS EEN WERELDTAAL

Tijdens de aangeboden modules muziek leren de 

kinderen een Wereldtaal waar je over de hele wereld 

mee kunt communiceren. Ook al spreek je de taal 

van een land nog niet zo goed, je kunt altijd samen 

muziek maken en daar samen plezier aan beleven. 

Bovendien ondersteunt bezig zijn met muziek de 

taalontwikkeling, omdat de gebieden van taalont-

wikkeling en sturing van muzikale activiteiten in de 

hersenen naast elkaar liggen en elkaar beïnvloeden. 

Bij de muziekmodules komt de gastdocent de klas in 

na een voorbereidende les van de leerkracht. Na de 

gastles geeft de leerkracht nog een verdiepende les.

› GROEP 1 EN 2
MUZIEK & BEWEGEN  

In de lessen leren de leerlingen verschillende soorten 

en stijlen muziek (pop/jazz, klassiek, mars, wals, 

volksdans). De leerlingen leren te luisteren naar de 

muziek, het ritme en de melodie, en leren vervolgens 

deze klanken om te zetten in beweging. Iedere 

les begint met een enthousiaste warming up en 

heeft de terugkerende elementen: luisteren, leren, 

proberen en improvisatie. 

› GROEP 3 EN 4

BOODSCHAPPEN PER TROMMEL

In het oerwoud werden vroeger boodschappen via 

de tamtam verzonden. Ook nu is ritme nog een 

belangrijk communicatiemiddel. In de module Bood-

schappen per trommel wordt gewerkt met djembés. 

De leerlingen maken kennis met de achtergrond 

van dit instrument, leren er slagvaardig op spelen 

en maken samen, toon na toon, een indrukwekkend 

muziekstuk. Voor je het weet is de hele groep veran-

derd in een swingende Afrikaanse percussieband!

› GROEP 5 EN 6

SONGWRITING

Wat zijn de ingrediënten voor een nummer 1-hit? 

In de module Songwriting wordt een overzicht 

gegeven van verschillende stijlen en werkwijzen 

in het componeren en schrijven van songs. Met de 

verkregen inzichten gaan de leerlingen aan de slag 

met een eigen muziekstuk. Deze worden samen 

bekeken en de leerlingen krijgen handvatten om hun 

song verder te ontwikkelen. Wordt er op jouw school 

een nieuwe nummer 1-hit geboren?

› GROEP 7 EN 8

SPELEN IN EEN POPBAND 

In de module gaan leerlingen zelf aan de slag met 

instrumenten als drums, (bas)gitaar, keyboard en 

zang en vormen samen een band. Met de hulp van 

muzikanten spelen de leerlingen al snel een bekende 

popsong. Aan het eind van de module zijn de 

leerlingen klaar voor een optreden op het podium. 

14
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SCHOOL
PROJECTEN

›  PROJECTEN VOOR DE HELE SCHOOL

›  SCHOOLPROJECTEN OOK 

    PER BOUW AF TE NEMEN

Ook dit jaar heeft Kubus in het aanbod weer een 
aantal projecten, waar binnen een bepaalde 
periode met de hele school samen aan gewerkt kan 
worden. Het voordeel van een schoolproject is de 
samenwerking die ontstaat tussen de leerkrachten 
en leerlingen van alle groepen. Doordat de hele 
schoolbevolking dezelfde taal spreekt worden 
onderwerpen uit het project ook meegenomen naar 
huis. Hierdoor raken ouders eerder geïnteresseerd 
en betrokken.

Tijdens de projectperiode komt in elke groep een 
gastdocent in de klas. Het moment en de frequentie 
waarop de gastlessen plaatsvinden is bij elk project 
verschillend. Vooraf worden hierover afspraken met 
betreffende leerkrachten gemaakt. 

Op een aantal van deze projecten kan ook per bouw 
ingeschreven worden. Enkele van deze projecten zijn 
aangemerkt als leerlijn.

PROJECTEN 
VOOR DE
HELE SCHOOL

› HORIZONTAAL
BEELDEND & TAAL
In dit schoolproject wordt taal belicht vanuit een 
creatieve kant, alles draait om het spel met taal en 
beeld en het verband tussen beiden. Letters worden 
beelden en beelden worden letters. Ook minder 
talige kinderen kunnen op deze manier genieten van 
taal. De kinderen leren werk van kunstenaars kennen 
en experimenteren onder leiding van een beeldend 
gastdocent met de meest bijzondere materialen! 
Bijzonder aan dit project is de verbinding met de 
landschapskunstwerken (land art) van de Provincie 
Flevoland die een extra dimensie aan het spel met 
beeld en taal in de ruimte geven.

 

› MEDIASPOOR
MEDIA-EDUCATIE
Mediaspoor ibestaat uit lespakketten voor groep 1 tot 
en met 8, die op elkaar aansluiten en de basis leggen 
voor mediawijze leerlingen. Vanuit de gedachte dat 
elke vorm van communicatie bestaat uit het vertellen 
van een verhaal, leidt Mediaspoor de leerlingen langs 
alle facetten van media-educatie. Leerlingen worden 
zich bewust van alle verschillende media en leren 
deze kritisch te gebruiken: als communicatiemiddel, 
informatiebron en als expressiemiddel. 

De lespakketten, inclusief materiaal voor digiborden 
en heldere instructies voor gebruik, worden online 
kosteloos ter beschikking gesteld. Als leerkracht 
ga je zelf met de leerlingen aan het werk met de 
lespakketten. Tevens wordt in ieder lespakket sa-
mengewerkt met een kunstenaar of vakdocent, een 
kunstinstelling, bibliotheek en erfgoedinstelling.

› VOGELS
BEELDEND, THEATER, DANS EN MUZIEK
Inspelend op onderwerpen die elk jaar weer terug 
komen in school, zoals Natuur, Vogels, Herfst en 
Lente, heeft Kubus het multidisciplinaire project 
VOGELS ontwikkeld. Hierin werken alle leerlingen 
en leerkrachten samen met vakdocenten naar een 
eindpresentatie in Kubus toe.  Uiteraard zijn alle 
ouders daarbij welkom. Dit alles wordt ondersteund 
door een duidelijke lesmap en drie beeldende 
kunstwerken.

›  LEERLIJNEN
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PEUTERKLEUTER FESTIJN
WEBSITE, SOCIAL, 

POSTER & FOLDER

Kubus - Lelystad

2 & 3 maart

peuterkleuterfestijn.nl

za 3 maart 
> Kubus
Het Festijn met een 
ochtend- en 
middageditie om
9.00 & 14.00 uur
met de voorstellingen
Broemmm! 
2-6 jaar
Kluizelaar 
2-6 jaar 

vr 2 maart 
> Kubus
If you’re happy 4-8 jaar
14.00 uur

Dagdeel kaarten: € 10,-
9.00-13.00u ochtendprogramma
14.00-18.00u middagprogramma

Combi voordeelkaart: € 15,- 
Geeft toegang tot liedjesconcert van vrijdag 2 maart & het Festijn op zaterdag 3 maart.

If you’re happy(and you know it...) 4-8 jaar
Het festijn biedt je als opmaat een liedjesprogramma met de allerleukste Engelse kinderliedjes!

In dit interactieve liedjesprogramma zingt Ageeth de Haan (North Sea Jazz festival en ambassadeur WNF) samen met het publiek de leukste Engelstalige kinderliedjes, zoals Old MacDonald had a farm, Itsy Bitsy Spider, Head shoulders, knees and toes. Het programma is laagdrempelig en Ageeth maakt in haar performance een vertrouwde en supergezellige sfeer. Kinderen kunnen meteen meedoen en de kans is groot dat ze ook nog eens snel nieuwe Engelse  woorden leren. Ageeth laat zich begeleiden door Frans Groen op gitaar.

Kaarten (via de kassa van Agora of online:
www.agora-lelystad.nl):

Kaarten | € 10,-
Vrijdag 2 maart van 14.00-15.00u
Kubus theaterzaal

Een vrolijke en sprankelende theaterbelevenis in Kubus voor alle peuters en kleuters van Lelystad!

Een dagdeel lang mag de jonge bezoeker van 2 tot 6 jaar samen met (groot) ouders dwalen door Kubus. In ieder hoek van Kubus is er wat te doen. Vanaf de entree is voelbaar dat er iets bijzonders gebeurt: Kubus is helemaal ingericht voor de allerjongste bezoeker. Dit jaar is het thema reizen en verkeer gekozen als invalshoek. Kubus heeft op de begane grond een parcours waar we met de hulp van een verkeersleider, machinist en postbode de weg weten te vinden. Pas op! Niet botsen.

Naast de verschillende dans, muziek, theater en beeldende workshops heb je toegang tot twee professionele theaterproducties Broemmm! en Kluizelaar. Deze professionele voorstellingen zijn speciaal ontwikkeld voor onze jongste 
kunstliefhebbers. 

Kaarten (via de kassa van Agora of online:
www.agora-lelystad.nl):

Broemmm! 2-6 jaar

Broem wil zelf doen. Broem wil zelf rijden. Dat kan ze, echt waar. Kijk daar gaat ze al. Ze vliegt door de bocht als een speer. Broemmm Broemmm. Zie haar racen, heen en weer. En dan weer langzaam... en weer snel. Zie je nu, ze kan het wel! Met gierende banden, daar komt ze aan. Broem Broemmmm... en pang. Ai. Een lekke band, daar staat ze aan de kant. Wat nu? Daar is Baasje Deus om haar te helpen. Timmer, schroef schroef, timmer, zaag. Gelukkig, Broem is weer heel. En Brrooeemmmm, daar gaat ze alweer... 

Broemmm is een beeldende voorstelling vol avontuur waarin het thema peuter- en kleuterdriften op humoristische wijze verbeeld wordt. Het zelf willen doen, tegen de draad in zijn, ‘ja' roepen als er ‘nee' wordt gezegd, ‘nee' stampen als er ‘ja' wordt verteld, maakt de voorstelling voor zowel kinderen als hun ouders zeer herkenbaar. Door de wisselwerking met de spelers voelen de kinderen zich onmiddellijk betrokken en beleven ze samen met Broemmm en haar baasje Deus de spannendste avonturen.

Door Ellen Smets

Er staat een vierkant. Is het een huis? 
Er komt geluid uit. Wat gebeurt er binnen? Er gaat een klepje open. Zit er iets in? 
Wat zit erin? Wie zit erin?

Kluizelaar is een beeldende voorstelling over een mini-huis. De bewoner is niet thuis. Maar we horen hem wel... Over alleen zijn en thuis komen.
Kluizelaar kreeg een 5 sterren recensie van de Theaterkrant en wordt geroemd als een 'heerlijk theatraal kleinood voor alle leeftijden'.

Regie  Simone de Jong

Za 3 maart 2018 | Kubus | € 10,- Kluizelaar 2-6 jaar

                         Aan boord allemaal, het cruise schip vertrekt! Beer Max is de kapitein, hij wil onderweg graag met jullie zingen, bewegen en muziek maken op instrumentjes. Maar let op... zie je daar dat onbewoonde eiland? wat zit er in die mysterieuze koffertjes? Kom samen met je kind muziek beleven tijdens deze avontuurlijke workshop.

                         Tijdens de workshop dans gaan we op reis met Kikker en Egel. In deze workshop voor ouders en kinderen nemen zij je mee op reis. Zij zijn dagen lang onderweg, en moeten langs een bloemenveld, over een berg, door een tunnel en de zee passeren... ‘Pff, zijn we er al bijna?’ 

Tijdens deze les maken de kinderen kennis met woorden als: ver weg, dichtbij, bergop. Bij deze woor-den ontdekken de kinderen verschillende manieren van bewegen, en gaat het vooral om de beleving. Durven jullie op reis met Kikker en Egel?

                             Bootjes maken en varen in een badje; Ga mee op zee en reis naar een ver en onbekend land. Maak hiervoor een zeewaardige boot, één die niet omslaat en blijft drijven bij een stevige wind.

        En waar reis jij graag naar toe? Kies een land en beleef een kort bezoek. Je wordt meegenomen naar de plek van je dromen. Reis erheen en maakt plezier! Natuurlijk kun je bij Theater een passend kledingstuk vinden en kun je compleet met grime op foto als herinnering aan het land van  je dromen!

Workshops
MUZIEK

DANS

BEELDEND

TONEELSPELEN 
& GRIME

Voorlezen!
Op woensdag 28 februari om 14.00u is er
voorleesmiddag in de Flevomeerbibliotheek.
Info: www.flevomeerbibliotheek.nl

Peuter Kleuter Festijn In Kubus en FlevoMeer Bibliotheek. Vr 2 maart 2018 | Kubus | € 10.-
Programma Festijn 3 maart

Programma Festijn 3 maart

www.peuterkleuterfestijn.nl>  Peuter Kleuter Fes
tijn: 

2 & 3 maart! 

2 & 3 maart

za 3 maart 
> Kubus
Het Festijn met een 

ochtend- en 
middageditie om
9.00 & 14.00 uur
met de voorstellingen

Broemmm! 2-6 jaar
Kluizelaar 2-6 jaar

vr 2 maart 
> Kubus
If you’re happy 4-8 jaar
14.00 uur

www.peuterkleuterfestijn.nl
met dank aan cars4kids

2 & 3 maart
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KARKATER ILLUSTRATIES

RSD - Lelystad

BLA BLA BLA
BLA BLA BLA

BLA BLA BLA

DE SELFIE

De Selfie grijpt agendapunten graag aan om nog even te 

praten over zijn/haar eigen werkterrein of onderwerpen die 

daar spelen. 

Nee! Geen selfies!

DE KLETSKOUS

De Kletskous blijft maar doorpraten. Zelfs als de voorzitter al 
heeft afgeconcludeerd. 
En nee, liever ook niet terugkomen op een reeds besproken 
punt.
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POSTERS, NAAMBORDEN, 
WORD TEMPLATES

RSD - Lelystad

SAMEN 
VERDER

Startpunt Doelstellingen & 
opbrengsten

• Omschrijf de bedoeling  
van het project.

• Ga in op de concrete doelen en het 
resultaat/opbrengsten waar het po-
ject een bijdrage aan gaat leveren.

Kosten

Afbakening

Geef aan met welke projecten dit 
project raakvlakken heeft of op welke 

projecten dit project invloed heeft.

Beschrijf de reikwijdte van het project. 
Welke zaken vallen binnen het project 
en welke zaken vallen er juist buiten?

i

i

SAMEN VERDER

Afhankelijkheden

Aanpak

Voorbeelden van een aanpak zijn: de 
prioriteitstelling in oplevering producten 

of in activiteiten, waarom er een bepaalde 
fasering is gekozen en of er externe 

partijen worden ingeschakeld.

Risico's en randvoorwaarden

Inhoudelijk, in je tijd, geld, techniek en organisatie?

Bijvoorbeeld: Budgetten, technieken, standaarden, resultaten andere 

projecten, inzet capaciteit en planning.

Zijn er andere initiatieven, projecten of omstandigheden 
waar rekening mee gehouden moet worden?

Beschrijf de benadering/aanpak 
van het project op hoofdlijnen. Hoe 
pak je dit project aan, inclusief de overwegingen daartoe.

Welke randvoorwaarden moeten zijn vervuld om dit project te kunnen uitvoeren?
Beschrijf de interne en externe factoren, processen of producten waar het succes 

van het project van afhankelijk is.Noem verder de aannames die gemaakt worden die betrekking 

hebben op het succes of de voortgang van het project.

106

Spreekkamer
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SOCIAL MEDIA 
AFBEELDINGEN, 

KAARTEN, POSTERS, 
FLYER & ROLLUP BANNER

Sportbedrijf Lelystad

Praat mee over Fit & VitaalVrijdag 17 november van 13.00 tot 14.00 uur 

Wat is uw 
mening? 

Kijk op www.sportbedrijf.nl/nationale-sportweek 
voor alle sportactiviteiten in Lelystad.

Maandag 

11 t/m zondag 

17 september 

2017

Badminton

Basketbal

Handbal

Hockey

Judo En meer...

Doe mee tijdens de Nationale 
Sportweek in Lelystad!
Maak kennis met verschillende sporten. Kom naar de 
Nationale Sportweekmiddag op woensdag 
13 september of doe mee bij een sportvereniging.

Sportbedrijf Lelystad | Badweg 21 | 0320 285 385 | sport&bewegen@sportbedrijf.nl
        SportinLelystad            SportbedrijfLelystad

Scan

Per categorie is er plaats voor 20 teams. Dus schrijf je snel in!

Inschrijven of meer informatie?
Ga naar www.sportbedrijf.nl/vakantiesport
of mail naar sport&bewegen@sportbedrijf.nl
Inschrijven is verplicht. Schrijf je uiterlijk vrijdag 22 december 2017 in via de website.

Zaterdag 23 december 2017
Zaalvoetbaltoernooi

Jongens van 9 tot en met 13 jaar

Jongens en meiden van 
13 tot en met 16 jaar

Meiden van 9 tot en met 13 jaar

Jongens en meiden van 
17 tot en met 25 jaar

Inschrijven per team van minimaal
5 spelers + 1 wisselspeler

Inschrijven per team van minimaal
5 spelers + 1 wisselspeler

Inschrijven per team van minimaal
5 spelers + 1 wisselspeler

Inschrijven per team van minimaal
5 spelers + 1 wisselspeler

13.00 - 15.30 uur

16.00 - 18.30 uur

13.00 - 15.30 uur

19.30 - 22.00 uur

Sporthal De Koploper

Sporthal De Koploper

Sporthal De Koploper

Sporthal De Koploper

Geen kosten

Geen kosten

Geen kosten

Geen kosten

Doe mee tijdens de Nationale 

Sportweek in Lelystad!

Nationale Sportweekmiddag

Woensdag 13 september vanaf 13.30 uur voor alle 

basisschoolkinderen.

Clinics basketbal, handbal, hockey en judo.

Doe mee bij een sportvereniging

Tafeltennis mee bij de vereniging op donderdag 

14 september of maak kennis met de sport judo op 

maandag 11, dinsdag 12, donderdag 14 of zaterdag  

16 september.

Ga voor alle data, tijden en inschrijven naar 

www.sportbedrijf.nl/nationale-sportweek.

Sport 

gezellig 

mee!

Maandag 11 t/m zondag 17 september 2017

Sportbedrijf Lelystad | Badweg 21 | 0320 285 385 | sport&bewegen@sportbedrijf.nl

        SportinLelystad            SportbedrijfLelystad

Sportbedrijf Lelystad | Badweg 21 | 0320 285 385 | sport&bewegen@sportbedrijf.nl

        SportinLelystad            SportbedrijfLelystad

Word jij met jouw team

Lelystads Zaalvoetbalkampioen?

Zaterdag 23 december 2017

Verschillende leeftijdscategorieënSporthal De Koploper

Schrijf je in met een team

Zaalvoetbaltoernooi
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PANELEN OPEN 
MONUMENTEN DAG 

LELYSTAD

Stichting ALS
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REBRANDING 
& BRAND MANUAL

Welzijn Lelystad - Huis voor Taal
Het basislogo bestaat uit een beeldmerk (het vierkanten huisje) en 

een woordmerk (de tekst ‘Lelystad’).

De plaatsing van het beeldmerk t.o.v. het woordmerk staan vast en 

mag niet worden veranderd. 

Gebruik altijd het aangeleverde logo, vergroot / verklein evenredig 

en bepaal niet zelf de tussenruimte tussen beeldmerk en woord-

merk.

Minimale toegestane grootte van het logo is 30 mm.

Ook moet er gezorgd worden voor een minimale hoeveelheid ruim-

te rondom het logo. Vrij van teksten of beelden. De hoogte van het 

logo bepaalt de ruimte rondom het logo.

LET OP: Op de volgende pagina  staan alle variaties van het basis 

logo. Op deze variaties zijn ook bovenstaande richtlijnen van toe-

passing.

* 3X bij klein formaat (advertenties, brochures), 2X bij groot formaat (buitenrec

LOGO

3

X

2X 
of 
3X*

2X 
of 
3X*

2X 
of 
3X*

2X 
of 
3X*

30 mm

LOGO VARIATIES 4

BRIEFPAPIER WORD TEMPLATE

Voor het toevoegen van tekst wordt het letter-

type Arial gebruikt (10 of 12 punten).

8

VISITEKAARTJES

11

www.huisvoortaal.nl

0320 707 159

www.facebook.nl/huisvoortaallelystad

huisvoortaallelystad@gmail.com

FACEBOOK HEADER EN PROFIEL

12
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FLYERS, POSTERS, 
NOTITIEBOEK,  ROLLUP 

BANNER, SOCIAL MEDIA 
AFBEELDINGEN

Welzijn Lelystad - LelystadDoet

Loui
Doet!

Loui
Doet vrijwilligerswerk

Precies weten wat Loui doet? Ga naar www.lelystaddoet.nl/louidoet

Wat Doe jij? ga naar www.lelystaddoet.nl

Het verschil 
maken
Wat drijft een jonge vrouw 
om vrijwilligerswerk te 
doen? Zijn er geen andere 
dingen die tijd vragen, zoals 
studie en vrienden? Wat 
Loui betreft is dit prima 
te combineren. Door haar 
stage bij CareClowns wist 
ze heel goed wat ze wilde: 
iets met ouderen en haar 
hondje Jabba. Samen met 
Jabba bezocht Loui mensen 
met dementie in Hanzeborg 
Lelystad. 

“Ik heb het zelf zo goed, 
laat ik dan wat doen voor 

de mensen die het minder 
getroffen hebben. Daarmee 

hoop ik het verschil te 
maken.” – Loui

LelystadDoet brengt 
vrijwilligers en organisaties 
bij elkaar. Net als Loui, 
kan ook jij helpen. 

Wat Doe jij? ga naar www.lelystaddoet.nl

Wat Doe jij? ga naar www.lelystaddoet.nl

Loui, Marian en Vincent

Doen vrijwilligerswerk 

Vincent 
Doet vrijwilligerswerk 

Precies weten wat Vincent doet? Ga naar www.lelystaddoet.nl/vincentdoet

Vincent 
Doet!

Wat Doe jij? ga naar www.lelystaddoet.nl

Loui, 21 jaar 
Doet vrijwilligerswerk 

Wat Doe jij? ga naar lelystaddoet.nl
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FLYER MET ILLUSTRATIES 
EN ICONEN OP MAAT

Welzijn Lelystad - Respijtwijzer  Wmo | Wet maatschappelijke ondersteuning

Per persoon wordt bepaald wat de 
passende respijtzorg is.

 Wlz | Wet langdurige zorg
Logeeropvang en dagbesteding voor 
mensen die permanent (medisch) 
toezicht nodig hebben.

  Jw | Jeugdwet

Logeeropvang en dagbesteding voor 
kinderen die permanent toezicht nodig 
hebben (meer dan gebruikelijke zorg)

 Aanvullende verzekering 
Voor vervangende mantelzorg vaak 
door vrijwilligers.

Voor wie > Cliënten en hun mantelzorgers.Aanvragen bij > Sociaal WijkteamNB: Inkomensafhankelijke bijdrage

Voor wie > Ontlasten van cliënt én mantelzorgAanvragen bij > Jeugd & Gezinsteams
NB: Inkomensafhankelijke bijdrage

Voor wie > Client: thuiswonend met Wlz-indicatie

Aanvragen bij > Zorginstelling of rechtstreeks bij 
CIZ. Kan door professional en door client zelf.

Voor wie > MantelzorgersVergoeding verschilt per zorgverzekeraar

Meer info op:www.welzijnlelystad.nl/respijtwijzerDeze respijtwijzer is tot stand gekomen vanuit afspraken in het Mantelzorgconvenant Lelystad.

REGELINGEN

CLIËNT

RESPIJTZORG
MANTELZORGER

RESPIJTWIJZER LELYSTAD: 
VERVANGENDE MANTELZORG

Voorbeelden van respijtzorg

* Zorgboerderij
* Gespecialiseerd aanbod o.a.:

 NAH (niet aangeboren hersenletsel),   

 dementie, mensen met een beperking

2. Dagbesteding

 Wmo       Wlz       Jeugdwet

3. Respijtzorg lichte inzet (zorg)vrijwilliger

De aanvraag kan door de cliënt zelf worden 

gedaan, maar ook door Welzijn Lelystad (bijv. 

Wijkpunt, Informele Zorg) of door een huisarts.

* Buurtkamer
* Zorgvrijwilliger

   Huisarts       Welzijn Lelystad

Mantelzorger kan er even uit

1.  Aanwezigheidszorg 24 uur

Aanvullende verzekering

* Vrijwilliger aan huis door Handen in Huis

De cliënt heeft zelf een

* Logeerhuis
* Gastgezin
* Respijthuis

4. Logeeropvang

 Wmo       Wlz       Jeugdwet
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VISITEKAARTEN

Woonzorg Flevoland

www.woonzorgflevoland.nl

“thuis in zorg”

Ellen Elbers
Casemanager Ondersteuning Thuis

Woonzorg Flevoland

www.woonzorgflevol
and.nl

Meentweg 12

8224 BP Lelystad

M 06 535 088 76

T    0320 229 173 (bij geen gehoor)

E   eelbers@woonzorgflevoland.nl
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Dit portfolio is aan jou uitegereikt door Lianne Harkink zelf om kennis te 
maken en inzage te krijgen in de kwaliteiten en het werk wat ‘Lianneh’ de 
afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Dit document mag ten alle tijden niet 
worden gedeeld, gekopieerd, geprint of bewaard zonder toestemming.


