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Startende ondernemers scoren samen op de Starting Smart Together beurs
Zaterdag 7 juni 2014 vindt de Starting Smart Together beurs plaats in
Cultura te Ede. Startende ondernemers uit de regio Ede-Wageningen
krijgen de kans om zich van 13:30 tot
17:00 uur te profileren en te presenteren tegenover een breed publiek.
Voorstelronde
De Starting Smart Together beurs is
een initiatief van de Kamer van Koophandel en IkStartSmart. IkStartSmart
is een project dat startende ondernemers helpt bij het maken van een
succesvolle start. De organisatie van
de Starting Smart Together beurs is in
handen van Ivar van Asten, coach van
IkStartSmart. Ivar wordt daarbij ondersteund door zes enthousiaste studenten van de Hogeschool Arnhem
en Nijmegen. Zij volgen de minor Evenementenmanagement. Met verschillende achtergronden en opleidingen
maken zij er samen een interactieve
en veelzijdige beurs van.

Samen Scoren
De middag staat in het teken van samen wensen en dromen laten uitkomen. Samenwerken is een belangrijk
onderdeel van de beurs, wat terug te
zien is in het thema; ‘Samen Scoren’.
Daarnaast vormt netwerken een ander
belangrijk uitgangspunt van de beurs.
Startersstraat
Naast diverse workshops en activiteiten is er ook een Startersstraat op
de beurs. Verschillende samenwerkingspartners die interessant zijn voor
startende ondernemers uit de regio
Ede-Wageningen zijn hier met een
stand aanwezig. Zo hebben onder andere de Belastingdienst, Rabobank Vallei en Rijn, IkStartSmart en gemeente
Ede een plekje op deze Startersstraat.
Het Smaakplein
Ede is dit jaar ‘Hoofdstad van de smaak’.
Daarom is er op de beurs speciaal een
Smaakplein ingericht. Startende ondernemers laten u hier heerlijke hap-

jes en/of drankjes proeven door middel van een proeverij.
Gratis parkeren in Q-Park
Bent u van plan om met de auto te
komen? De eerste 100 bezoekers van
de beurs ontvangen van de Starting
Smart Together beurs één uur gratis
parkeren bij Q-Park Markt Ede. U krijgt
deze kortingskaart op de beurs.
Samenwerkingspartners
Deze beurs wordt georganiseerd door
een samenwerking van de Kamer van
Koophandel, Provincie Gelderland en
IkStartSmart, een project waar startende ondernemers professionele begeleiding krijgen. Daarnaast wordt de
Starting Smart Together beurs mede
mogelijk gemaakt door gemeente
Ede, Cultura, Omroep Ede, Rabobank
Vallei en Rijn, Centrum voor Jonge Ondernemers en MKB Valleiregio.
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Maak kennis met de startende
ondernemers uit de regio
Ede-Wageningen
Door middel van deze beurskrant
stellen de startende ondernemers die
standhouder zijn op de Starting Smart
Together beurs zich aan u voor. Maak
kennis met de nieuwe ondernemingen en de personen daarachter. Deze
krant is een voorproefje van wat u allemaal kunt verwachten op de Starting
Smart Together beurs. Graag zien wij
u op zaterdag 7 juni in Cultura te Ede!

“Het ondernemerschap draait om het verwezenlijken van je droom en daarvoor alles willen geven.”
ondernemers. Als representant van
de overheid hoopt Willemien een
faciliterende en vooral stimulerende
rol te kunnen vervullen voor de ondernemers. Zelf heeft de wethouder
ook ervaring in het ondernemerschap. Zo is zij begonnen als ZZP’er.
Hieruit heeft ze geleerd dat samenwerken ontzettend belangrijk is wil
je verder komen in het ondernemerschap. “Verzamel mensen om je heen,
want in je eentje ga je het niet redden.”,
aldus Willemien.

Willemien Vreugdenhil is in mei 2014
benoemd als nieuwe wethouder van
economie, werkgelegenheid en participatiewet en ruimtelijke ordening
in het buitengebied in agrarische

zaken, landbouw en natuur. De wethouder is actief namens het CDA.
Ze omschrijft Ede als de mooiste
gemeente van Nederland die volop
mogelijkheden biedt aan (startende)

“Startende ondernemers hebben veelal een maatschappelijke drive, ze willen wat betekenen voor verschillende
ideële doelstellingen zoals mensen
met een beperking en op gebied van
duurzaamheid.” De wethouder is zich

er goed van bewust dat de overheid
en ondernemers op sommige vlakken tegenover elkaar staan. Daarom
probeert zij een soort tolk functie
te vervullen tussen overheid en ondernemers door te kijken wat een
ondernemer kan beteken voor de lokale gemeenschap. Op deze manier
ben je beiden verantwoordelijk voor
de samenleving.
“De werklust, passie en energie die ik
zie bij ondernemers vind ik erg mooi
om te zien.” Zelf heeft Willemien in
haar beginjaren als ZZP’er ook begeleiding gehad. Zo volgde ze diverse
cursussen om te leren hoe je een onderneming opstart en tot een succes
kan maken. “De Starting Smart
wordt vervolgd op pagina 3
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Praktijk Awareness in Motion

Voel je lekkerder in je lijf!

IkStartSmart©
Coachen • Trainen • Netwerken
IkStartSmart© helpt jou om je doel te
bereiken. Hoe? Met begeleiding op maat
om van jouw bedrijf een succes te maken.
Jij kiest je eigen coach, je stelt je eigen
trainingsprogramma samen en jij bepaalt
welke (digitale) netwerken bij je passen.
IkStartSmart©, jij ook?

Gabi Hunter, Doetinchem, IkStartSmart 2011
IkStartSmart maakt je echt wegwijs in ondernemersland.

Together beurs is hiervoor een fantastisch initiatief!”, aldus de wethouder.
effectief bij stress gerelateerde klachten zoals hoofdpijn of nek-, rug- en
schouderklachten. Het is tevens ondersteunend bij psychische problemen en persoonlijke groei.
Een individuele sessie duurt één tot
anderhalf uur en vinden plaats in mijn
praktijk in Apeldoorn of op locatie bij
de cliënt. Een sessie is altijd maatwerk
en een combinatie van technieken en
intuïtie. Naast individuele sessies geef
ik ook groepslessen en workshops gericht op lichaamsbewustzijn en ontspanning.

Plannen voor een eigen bedrijf
of ben je net gestart?

>> Kijk voor meer informatie op

www.ikstartsmart.nl

In mijn praktijk leer ik mensen om
hun lichaam te ontspannen, uit hun
hoofd te komen en hun lijf te voelen.
Het lichaam wordt bewogen op een
manier die respectvol en comfortabel
is (m.b.v. de Trager Approach® ). De
bewegingen zijn zacht en onbelast
waardoor het lichaam kan ontspannen. Hierdoor worden stijve spieren
en gewrichten weer soepel. Ook is dit

vervolg van pagina 1

Voor meer informatie zie mijn website: www.AwarenessinMotion.nl
Schijf je bij mijn stand in voor de
nieuwsbrief en maak kans op een gratis sessie!

Als startende ondernemer zijn doorzettingsvermogen en relativeringsvermogen van essentieel belang.
“Het ondernemerschap gaat met vallen en opstaan. Blijf daarom geloven in
je passie en in je droom.”, zo zegt Willemien. “Daarbij is het belangrijk dat
je als startende ondernemer een open
houding hebt. We leven immers steeds
meer in een samenleving die gericht
is op een netwerkstructuur. Er wordt
steeds meer gekeken hoe je samen elkaar voorruit kan helpen. De beurs is
een goed initiatief om ondernemers
samen te laten komen en ervaringen
en ideeën met elkaar te delen. Van elkaar leer je immers ontzettend veel.”
Het thema van de Starting Smart Together beurs; ‘Samen Scoren’, vindt

Willemien dan ook helemaal passen bij het ondernemerschap in zijn
meest actuele vorm.
De wethouder raadt de inwoners uit
Ede en omgeving van harte aan om
de Starting Smart Together beurs
op zaterdag 7 juni te bezoeken. “De
beurs is een plek waar je ontzettend
geïnspireerd gaat worden en waar je
synergie gaat voelen. Je zal hier enthousiaste ondernemers treffen die
hun droom en passie uitleven en dat
ook praktisch maken. Zij zijn niet alleen maar blijven dromen, maar zijn
het daadwerkelijk gaan doen en wat
vooral heel belangrijk is, zij zijn dit samen gaan doen.”

Jochem Oostendorp
Astrid Feijen,
Doetinchem, IkStartSmart
2008
praktijk
Awareness
in Motion
Mijn coach helpt me te focussen en commerciëler te

Voel je lekkerder in je lijf!

denken en te handelen. Het is heerlijk om vrijuit te kunnen
sparren met iemand met een frisse blik.

In mijn praktijk leer ik mensen om hun lichaam te ontspannen, uit hun hoofd te komen en h
Emile Ratelband
lichaam wordt bewogen op een manier die respectvol en comfortabel is (m.b.v. de Trager A

Te druk???

bewegingen zijn zacht en onbelast waardoor het lichaam kan ontspannen. Hierdoor worden
gewrichten weer soepel. Ook is dit effectief bij stress gerelateerde klachten
Carel de Vries helpt je deze problezoals hoofdpijn of nek-, rug- en schouderklachten. Het is tevens
men op te lossen door groepstraining
ondersteunend bij psychische problemen en persoonlijke groei.
en individuele coaching:
- Je krijgt meer grip op je tijd en

Een individuele sessie duurt één tot anderhalf uur en vinden
plaats in mijn
activiteiten
praktijk in Apeldoorn of op locatie bij de cliënt. Een sessie -isJealtijd
maatwerk
ontwikkelt
een effectieve
prioriteitstelling
en een combinatie van technieken en intuïtie. Naast individuele
sessies geef ik
- Je bespaart tijd en lost concrete
ook groepslessen en workshops gericht op lichaamsbewustzijn
en op
werkdruk
- Je houdt een goed overzicht van je
ontspanning.

Anouk Plantenga, Zutphen, IkStartSmart 2010
Ik vind het een geweldige kans om beter te starten.
De test voor en na het traject zegt al zoveel over je ontwikkeling als ondernemer. Dit zou heel Nederland moeten
hebben!

Het programma van de beurs wordt
aangevuld door gastspreker Emile
Ratelband. Emile is ondernemer in
o.a persoonlijkheids-ontwikkeling,
Founder Ratelband Research Institute en Ratelband Foundation, auteur van 12 boeken, public -speaker
en motivator. Ook bracht hij NLP
(Neurolinguïstisch programmeren)
naar Europa in 1987, bedacht en
ontwikkelde Somatology, Entert®ainment, Tsjakkaa-therapie en de 30
dagen-methode. Emile is een voor-

takenpakket
- Je maakt effectief gebruik van
Voor meer informatie zie mijn website: www.AwarenessinMotion.nl
Outlook/email
beeld je
vanbij
eenmijn
ondernemer
je krijgt
weer meer plezier in
Schijf
standdie
in de
voor de nieuwsbrief en maak kans- Enop…een
gratis
uitdaging aangaat. Het ondernemerje werk
sessie!
Loop
je
steeds
achter
de
feiten
aan?
schap bestaat uit vallen en opstaan,
- Stel je steeds vaker belangrijke
daar is Emile het levende bewijs van.
Contact?
dingen uit?
Carel.devries@eduxtens.nl
- Werk je ’s-avonds langer door, soms
Op zaterdag 7 juni om 14.30, 15.30
06 45460133
ook in de weekenden?
en 16.30 uur vertelt Emile Ratelband
Of download onze brochure via
- Is er steeds chaos op je bureau en
kort over zijn ervaringen als onderwww.eduxtens.nl
heb je te veel emails in je inbox?
nemer. Daarbij deelt hij persoonlijke
- Last van chronische vermoeidheid?
verhalen en geeft hij op zijn eigen
- Heb je minder plezier in je werk en
enthousiaste wijze zijn visie over hoe
ga je tegen dingen op zien?
je samen kan scoren en je doel kan
bereiken.
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Welkom bij Premium Health Club
Welkom bij Premium Health Club,
sinds 2007 uw sportclub in Ede met
goede begeleiding naar úw doel. Of
u nu komt om lekker te bewegen, revalidatie, afslanken, Pilates, zumba of
een kopje koffie, bij Premium Health
Club bent u welkom! En voelt u zich
welkom!
De missie van Premium Health Club
is het stimuleren van sport en beweging om een gezonde en actieve
leefstijl van iedere inwoner van Ede
en omstreken te bevorderen.
Sport en bewegen bevordert de gezondheid en de kwaliteit van het leven en hoort daarom thuis in ieders

Partner van
art
Starting Sm
Together

Starten met een
voorsprong

Transparantie en flexibiliteit zijn de toekomst

leefstijl, net als eten, drinken en slapen! Dat is de visie van Premium Health Club.
Maak nu kennis met onze professionele manier van begeleiding. Merk
hoe prettig het is te bewegen in een
aangename, laagdrempelige omgeving en goede sfeer. Spreekt dit u
aan? Kom dan eens gratis een proefles volgen.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op!
Www.phc-ede.nl
info@phc-ede.nl
Hoorn 86-88, 6713 KR EDE

Er zijn op het gebied van logistiek en
manufacturing vanuit IT-perspectief
baanbrekende, technologische doorbraken, die nog maar mondjesmaat
toegepast worden. Om een passend
antwoord te kunnen geven op de volume productie uit Azië aan de ene
kant en de toenemende vraag naar
flexibiliteit aan de andere kant, moeten deze nieuwe ICT technieken wel
toegepast worden. Door dit te doen
komt onze lokale regio als productielocatie weer in beeld. Naast de lokale werkgelegenheid heeft dit als
bijkomend voordeel dat de transportkosten laag zijn, de levertijden kort en
de milieubelasting ook nog eens lager
is. In veel gevallen is samenwerking
met de ketenpartners wel noodzakelijk. Dan is het noodzakelijk om op
een effectieve manier gegevens over
specificaties uit te wisselen: timing,
volume, kosten, levertijden, capaciteit, capabilities en efficiency. Om dit
effectief te doen is ICT die dit geheel
kan overzien en aansturen cruciaal.

doe je met het
VR StartersTeam

Grote bedrijven passen deze technieken al toe, en hebben aangetoond
met deze technieken hun werkkapitaal met 20 tot ruim 50% te kunnen
verminderen. Gelukkig zijn deze technieken nu ook bereikbaar voor de wat
grotere MKB-bedrijven. Neem contact
op met Biz2Be om te zien hoe u deze
stap naar meer succes met uw bedrijf
kunt zetten.
Victor Beverloo
www.Biz2Be.nl
info@biz2be

Begin je een eigen bedrijf, wil je een bedrijf overnemen of word je ZZP’er?
Dan start je bij de Rabobank met een voorsprong. Het VR StartersTeam van Rabobank Vallei en Rijn is
voor ondernemers dichtbij. Met vestigingen in onze kernen, in lokale netwerken en online. Onze lokale
adviseurs kennen de zakelijke markt en de Food Valley-regio. We helpen je op weg met tips en handige
tools en producten en diensten. Bekijk op onze website wat je nodig hebt om succesvol van start te gaan
met je bedrijf en kom naar onze stand tijdens Starting Smart Together. Zo start je met een voorsprong!
(0318) 660 664

vrstartersteam@vr.rabobank.nl

www.rabobank.nl/vr
Samen sterker

linkedin.com/in/vrstartersteam

@VRStartersteam

MKB Valleiregio de unieke business club in de Valleiregio
MKB Valleiregio is een dynamische
zakelijke netwerk vereniging, die al
ruim 10 jaar actief is in de regio. Elke
maand ontmoeten meer dan 120 ondernemers elkaar tijdens variërende
bijeenkomsten.
Het afgelopen jaar hebben nationale
topsprekers inhoudelijke presentaties aan de leden gegeven, hebben
wij inspirerende en onderscheidende
bedrijven in de Valleiregio bezocht
en hebben de leden gezamenlijk het
IJsselmeer in een aantal botters bevaren. Op deze manier organiseren wij
iedere maand weer een interessante
bijeenkomst.

Netwerken staat echter centraal bij
MKB Valleiregio. Onze leden en introducés zeggen dat de activiteiten van
MKB Valleiregio laagdrempelig en informeel zijn. In de prettige open sfeer
tijdens de bijeenkomsten voelt elke
ondernemer, van starter tot ervaren,
zich welkom. Nieuwe zakelijke contacten worden daarom snel gelegd en
bestaande contacten blijven onderhouden.
Elke laatste donderdagavond van de
maand staat garant voor een prachtige netwerkavond bij MKB Valleiregio.
Jij bent als ondernemer natuurlijk van

harte welkom om een bijeenkomst bij
te wonen.
Nog even MKB Valleiregio op een rij:
- Je mag de eerste 2 bijeenkomsten
geheel gratis en vrijblijvend
bezoeken om te kijken of het wat
voor je is.
- We organiseren ca. 11
bijeenkomsten per jaar, op de laatste
donderdagavond van de maand.
- Het lidmaatschap kost €225,excl. BTW per jaar.
- Netwerken staat centraal.
- Ruim 175 leden.
- Je kan voor het bijwonen van een

bijeenkomst je aanmelden via
info@mkbvalleiregio.nl.
- Meer informatie staat op
www.mkbvalleiregio.nl of neem
contact op met het bestuur.
Kortom MKB Valleiregio is een bruisend netwerk!
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Ton Veldhuizen

Centrum voor Jong Ondernemerschap

30-ers dilemma, wat is het en wat moet je ermee?
Ton Veldhuizen van ilomarjo coaching & advies
legt uit.

gedeputeerde Theo Rietkerk in Deventer

geboeid tijdens de beurs in Arnhem

IkStartSmart coach Ivar van Asten, organisator Starting Smart Together beurs

Impressies van vorige
Starting Smart Together
beurzen
Zeddam/ Deventer/ Arnhem

gedeputeerde Jan Jacob van Dijk in Arnhem

De generatie jonge hoog opgeleiden
tussen ongeveer midden twintig en
veertig jaar oud is er een waarvan het
carrièrepad vaak stijl verloopt. Na hun
afstuderen maken ze snel stappen in
het bedrijfsleven. Alles is nieuw, alles is mooi, ze maken snel promotie
en verdienen een mooi salaris, (bijna) alles komt binnen hun bereik.
Bovendien is het aanbod overweldigend en je moet nú de keuzes maken.
Maar dan wel de juiste. Je zult toch de
verkeerde baan, vriend(inn)engroep,
auto, wereldreis, partner kiezen! Dan
ben je toch wel een loser! Kijk eens hoe
goed het met al mijn ‘peers’ gaat? Kijk
eens naar hun timeline op facebook.
Die hebben pas een ge-wel-dig leven.
En dat wil ik ook. HELP! Wat moet ik
nou? Wat wil ik? Wie ben ik eigenlijk?
Keuzestress, quarterlife crises of dertigersdilemma, zo wordt dit fenomeen
genoemd. En daar krijgen ze zowel
zakelijk als privé last van.
Het dertigersdilemma bestaat volgens de theorie van Nienke Wijnants
die dit onderzocht, uit drie samenhangende fenomenen in het leven
van dertigers: keuzestress, streven
naar perfectie en existentiële twijfel.
Deze grote groep mensen, waarbij
veel behoeften inmiddels zijn vervuld, heeft (statistisch gezien) nog
zo’n vijftig/zestig jaar leven voor zich.
En wat moet je daar dan mee? Dat zet

ze aan het denken over o.a. hun identiteit en spiritualiteit.
Ik zie het als coach heel regelmatig
om me heen. Merk het ook aan cliënten die bij mij aankloppen voor
coaching; ze MOETEN zo veel. Maar
wat ze nu zelf willen? Echt willen?
Dat blijkt een hele lastige vraag te
zijn. Het zorgt dan ook voor stevige dilemma’s. Want als je kiest voor
iets, dan kies je er tegelijkertijd voor
om heel veel andere keuzes aan je
voorbij te laten gaan. En wie zegt dat
jouw keuze de perfecte keuze is? En
dat was toch wel de bedoeling, perfectie.Er is enkele jaren geleden een
boek over dit onderwerp geschreven
door Nienke Wijnants met de titel ‘Het
dertigers dilemma’ dat wel een mooi
inzicht geeft, met ook een test daarin. Ook te leen in veel bibliotheken.
Je kunt natuurlijk ook bij ilomarjo
coaching & advies terecht om hier
eens over door te praten. Deze leeftijdsgroep (25 - 40) is mijn doelgroep. Daar wil ik voor gaan. Om ze
te helpen zichzelf weer in balans te
krijgen. Kom naar onze stand op de
beurs, pak de telefoon of ga naar de
website www.ilomarjo.nl en meldt
je aan voor een vrijblijvende intake.
Barnseweg 31, Barneveld
I: www.ilomarjo.nl
T: 06-22 95 52 27

Het Centrum voor Jong Ondernemerschap (CvJO) Ede is het starterscentrum voor startende ondernemers in
de Vallei Regio.
Wat startende ondernemers (tot maximaal 5 jaar inschrijving KvK) bij ons
mogen verwachten is een omgeving
waar zij als ondernemer groeien en
waar alles erop gericht is om het bedrijf succesvol op- en uit te bouwen.
Naast dat er hard gewerkt wordt, organiseren we expertisebijeenkomsten (bijvoorbeeld op het gebied van
acquisitie, marketing en financiën) en
iedere woensdagochtend is er een
gratis inloopspreekuur van 9.00 –
11.00 uur. Tijdens dit inloopspreekuur
kunnen starters hun vragen met be-

IkStartSmart is praktisch, stimulerend, inspirerend en
doelgericht! De gesprekken met mijn coach zetten me op
scherp en behoeden me voor valkuilen.
De klimtoren van Markant Outdoor in Arnhem

Standhoudster in Deventer

Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd in wat het CvJO Ede voor jou
als ondernemer kan betekenen, neem
dan contact op met Hans Zomer via
hans@cvjoede.nl of 06-51837131. Wil
je ervaren of het CvJO Ede voor jou
een goede omgeving is om je bedrijf
succesvol (uit) te bouwen, kom dan
een maand gratis proefwerken. Kijk
voor meer informatie op www.cvjoede.nl

Bruidshuis ’t Koetsje
Goed voor de bruid

“Na
meer dan
jaar ervaring in bruidshet unieke ‘Goedvoordebruid-arBruidshuis
’t 20
Koetsje
mode is mijn werk nog iedere dag een
rangement’ aan. Maak van je paserGoed voor de bruid
feest!” Aldus eigenaresse Melly Idema
varing een compleet feest! Voor 35
“Na meer dan 20 jaar ervaring in bruidsmode is mijn werk nog iedere dag een feest!” Aldus
van Bruidshuis ’t Koetsje.
euro word je maar liefst 3 uur lang
eigenaresse Melly Idema van Bruidshuis ’t Koetsje.
Zij vervolgt: “Bruidshuis ‘t Koetsje is gein onze winkel in de watten gelegd.
Zij vervolgt: “Bruidshuis ‘t Koetsje is gespecialiseerd in maatwerk en het ontwerpen van gekleurde
specialiseerd
in maatwerk en het ontWe maken er een echt feestje van. Je
bruidsjaponnen. Bij ons is heel veel mogelijk! Wij werken in ons atelier uitsluitend met vakbekwame
werpen
gekleurde
bruidsjaponnaar
huis met
een
goed gevulcoupeusesvan
en hebben
veel interactie
met onze bruiden.gaat
Ook met
de inkoop
worden
zij erbij
betrokken. Hun mening vinden wij belangrijk! Zij zijn ten slotte onze inspiratiebron. Via
nen. Bij ons is heel veel mogelijk! Wij
de goodie bag. Een unieke ervaring,
www.facebook.com/bruidshuis kunnen bruiden al een beetje zien wie wij zijn en welke collectie wij
werken
die al een voorloper zal zijn op jullie
voeren”. in ons atelier uitsluitend met
vakbekwame coupeuses en hebben
trouwdag! Het ‘Goedvoordebruid- arBruidshuis ’t Koetsje biedt sinds kort het unieke ‘Goedvoordebruid-arrangement’ aan. Maak van je
veel
interactie
met onze
Ook
rangement’
doen
stralen!
paservaring
een compleet
feest!bruiden.
Voor 35 euro
word je maar
liefst 3 uurzal
langje
in zeker
onze winkel
in de
watten
gelegd.
We
maken
er
een
echt
feestje
van.
Je
gaat
naar
huis
met
een
goed
gevulde
goodie
met de inkoop worden zij erbij betrokbag. Een unieke ervaring, die al een voorloper zal zijn op jullie trouwdag! Het ‘Goedvoordebruidken.
Hun mening vinden wij belangrijk!
Overtuig je zelf en maak een afarrangement’ zal je zeker doen stralen!
Zij zijn ten slotte onze inspiratiebron.
spraak. Je bent van harte welkom!
Overtuig je zelf en maak een afspraak. Je bent van harte welkom!
Via
www.facebook.com/bruidshuis
Bruidshuis ’t Koetsje
Bruidshuis ’t Koetsje
kunnen bruiden al een beetje zien wie
Molenstraat 204
Molenstraat
204
wij zijn en welke collectie wij voeren”.
6712CX Ede
Bruidshuis
Telefoon 0318-846767
6712CX Ede ’t Koetsje biedt sinds kort
Telefoon 0318-846767

Pieter van Rijbroek, Overbetuwe, IkStartSmart 2008

trekking tot ondernemerszaken kwijt
aan diverse experts. Bijvoorbeeld vragen op het gebied van financiën, verzekeringen, marketing, kredieten en
fiscaliteiten.
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Kom proeven op
het Smaakplein!
Ede is de achtste Hoofdstad van de
Smaak. Deze mooie eretitel wordt
jaarlijks gegeven aan een gemeente met passie voor voeding uit
de streek. Stichting Week van de
Smaak kiest uit een aantal kanshebbers degene met de beste ideeën.
2014 is voor Ede een jaar vol leuke, inspirerende en smakelijke activiteiten
rondom streekproducten. Tegen iedereen zeggen we: Kom dat proeven!
Daarom hebben wij op de Starting
Smart Together beurs speciaal een
‘Smaakplein’ ingericht. Bezoekers

kunnen hier genieten van verschillende proeverijen, verzorgt door startende ondernemers uit de regio Ede-Wageningen. Zij laten op een creatieve
wijze zien waarin zij gespecialiseerd
zijn. Zo brengt Nok’s Kitchen de Thaise keuken naar Ede, verrast de Heidebrouwerij u met een groot aanbod aan
streekbier en kunt u zich meer verdiepen in plantaardige zoete hapjes van
Veganliscious Sweets. Wij dagen je uit
om te komen proeven van de streekproducten uit Ede. Laat je inspireren
hoe ze passen in jouw keuken!

Grote ballonnenwedstrijd als aftrap van de
Starting Smart Together beurs

Nok’s Kitchen

Wie zijn wij?
Wellicht kent u ons al van Iens Topper
2014 of Groupon Best off 2013.
Bas, Nok & hun team , vormen samen
Nokskitchen.

gastheer Bas. Hij zorgt ervoor dat u
van begin tot eind een leuke avond
uit heeft en komt zelfs als de drukte
het toelaat even bij u aan tafel voor
een leuk gesprek.

Wat is ons product?
Wij zijn gespecialiseerd in de Thaise
keuken.

Wat doen we?
U kunt gezellig bij ons eethuisje komen eten of u komt het eten afhalen.
Ook kunt u ons inhuren voor catering en koken op locatie. Bij koken op
lokatie kunt u denken aan een leuke bbq met heerlijke thaise salades,
eigen gemaakte sausen en vlees op
zijn thais gemarineerd.
Ook is een 3, 4 of 5 gangen menu een
optie, denkt u hierbij aan gezellig uw
gasten bezig houden, terwijl wij van
Nok’s Kitchen u en uw gasten in uw
eigen huis bedienen alsof u in een
restaurant zit.

Wat onderscheidt ons
product van anderen?
Nok gebruikt recepten die van generatie tot generatie zijn doorgegeven
en past ze aan door de smaken te gebruiken, maar de lokale producten in
de gerechten te verwerken.
Een recensent van Iens.nl
omschreef ons op deze manier:
Pretentieloos thai eten, vers, gerund
door een thai/ dutch stel, in liefde en
koken verenigd.
De liefde die Nok in haar eten stopt,
is haar geheime ingredient.
De Service wordt verzorgd door onze

Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk
op onze website www.nokskitchen.
nl of bel ons 0318-612391

Balanswerkt

Balanswerkt is opgericht door Maaike de Heij. Balanswerkt houdt zich
bezig op het mooie gebied van vitaliteit. Op kort weg gezegd drie
gebieden: Verkoop van Veganlicious
Treats, Feeling Good momenten op
de werkvloer en case -management
verzuim ( arbodienstverlening). Dit
heeft allemaal te maken met lekker
in je vel zitten, fit, vitaal en in balans
blijven. Dat zowel mens als organisatie vitaal blijven daar werkt Maaike
aan.

“Wow, geweldig, kijk al die ballonnen!” Dit was één van de vele enthousiaste reacties die te horen waren op zaterdag 17 mei. Wie op deze
middag in het centrum van Ede was
kon het niet missen. Het winkelend
publiek en de Edenaren die van de
zon genoten op een terrasje werden
overweldigd met driehonderd helium gevulde ballonnen.
Na een korte parade van de Marktstraat tot aan de Oude kerk kan de
ballonnenwedstrijd, met als prijs een
heuse ballonvaart, beginnen! Een
groep van zes enthousiaste studenten
van de Hogeschool Arnhem en Nijme-

gen hebben deze middag als doel om
de Starting Smart Together beurs, een
initiatief van IkStartSmart, onder de
aandacht te brengen. Wat is een betere manier dan het centrum overvallen
met 300 helium gevulde ballonnen?!
Na een geweldige middag vol vrolijke
en verbaasde reacties van het winkelend publiek werd deze stunt afgesloten door het gezamenlijk op laten stijgen van al deze heliumballonnen. Dit
resulteerde in een spectaculair beeld.
De prijsuitreiking vindt plaats op de
beurs zelf, om 16.00 uur. Kom langs op
zaterdag 7 juni in Cultura en ontdek
wie de gelukkige winnaar is.

Geurt Janssen Catering
Maaike: “Ik sta voor relatiegerichtheid,
transparantie, positiviteit en buiten
de gebaande paden treden.” Dit pas
ik ook toe bij mijn bedrijf en in de
omgang met mijn klanten. Ik ervaar
het als een mooi geschenk om mensen op weg te helpen om meer vitaal
door het leven te gaan. Mijn achtergrond als vitaliteit trainer, coach en
case-manager verzuim helpen mij
hierbij. Daarnaast heb ik een grote
passie voor yoga, de plantaardige
keuken, meditatie, mindfulness en
NLP. Dit pas ik ook toe in de activiteiten bij mijn bedrijf.
Ben je nieuwsgierig geworden wat
ik voor jou kan betekenen? Kom op
zaterdag 7 juni langs bij het Smaakplein waar ik te vinden zal zijn. Ik sta
altijd open voor een vrijblijvend gesprek om samen te kijken wat ik voor
jou en/ of voor jouw organisatie kan
betekenen.

Voor persoonlijkheidsontwikkeling en bewust leven in balans.
Leer jezelf nog beter kennen. Vertrouw op je eigen wijsheid.
Ontdek je talenten en levensopdracht met het Spiegelspel®.
Maak vrijblijvend een afspraak met Jacqueline de Weerd.
Prof. Oudpark 5 6716 EJ EDE

Proef op 7 juni de pure smaak van Balanswerkt! Voor meer informatie kijk
op Balanswerkt.com

Tel: 06 29 43 16 91
www.zoekenderwijs.nl
info@zoekenderwijs.nl

Even voorstellen:
Bourgondiër en levensgenieter als
ik ben, kan ik gerust zeggen dat ik al
vrijwel mijn hele leven beroepsmatig
met mijn hobby bezig ben.
Sinds enige jaren alweer met veel
plezier via mijn eigen onderneming:
Geurt Janssen catering.
Tevens is Barbequespecialist Doppie
ook bij ons ingeburgerd.
Als klein bedrijf kan ik niet alles maar
wel heel veel mogelijk maken. Een
ding is zeker: mijn aanpak is heel persoonlijk.
Graag stem ik zelf de wensen van u
als opdrachtgever af met de mogelijkheden en schakel waar nodig deskundige partners in. Op die manier

kan ik uw eventuele grote wensen
uitvoeren met behoud van de flexibiliteit en het persoonlijke contact van
een klein bedrijf. Uiteraard houd ik bij
de partij die ik voor u zal verzorgen
de volledige verantwoordelijkheid
en regie en heeft u dus met maar èèn
contactpersoon te maken.
We willen klein blijven om heel persoonlijk grote dingen op maat te
kunnen doen.
Uiteraard werken wij volgens de door
de overheid voorgeschreven HACCP
regels vanuit een goed geoutilleerde
eigen keuken .En zijn ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder
nr. 08117790
Bezoekt u onze website gerust, www.
catering-geurt.nl en www.bbqdoppie.nl om een juist en goed idee te
kunnen krijgen van onze werkzaamheden. Ook kunt u daar op ,,online
bestellen” een overzicht van de actuele prijzen inzien, zelfs vandaar kunt u
de bestelling aan ons opgeven.
Zo nodig bellen wij u terug.
Graag tot uw dienst!
Geurt Janssen

De Taaljuf
Voor maatwerk
Wat is De Taaljuf?
De Taaljuf is een taleninstituut dat
geleid wordt door Margriet van Gelder, een ervaren, enthousiaste taaltrainer. Zij is universitair gevormd, als
docent Franse taal- en letterkunde.
Belangrijker dan de theorie vindt zij
de praktijk; naast haar studie heeft
ze ruim 10 jaar in het buitenland
gewoond en gewerkt, waardoor ze
wéét wat het is om in ‘het echte leven’ een andere taal te leren.
De Taaljuf heeft zich gespecialiseerd
in de Spaanse taal; daarnaast worden
de talen Frans, Engels en Nederlands
met veel plezier aangeboden. De
Taaljuf heeft ruim 20 jaar ervaring.
Wat doet De Taaljuf?
Je kunt bij De Taaljuf terecht voor
taaltrainingen, traditionele taalcursussen, bijlessen of ‘bijspijkercursussen’. De lessen kunnen privé gegeven
worden, maar ook in kleine groepjes
(tot maximaal 8 deelnemers) of in
grotere groepen (In Company).
De Taaljuf verzorgt trainingen voor
het bedrijfsleven, maar ook veel particulieren vinden de weg naar de informele ruimte en sfeer.
Zowel kortlopende trainingen, zoals
de veelgeprezen vakantiecursussen,
als ook langduriger trainingen beho-

ren tot de mogelijkheden.
Aangezien De Taaljuf maatwerk
biedt, kan zij voor iedere wens een
passend programma aanbieden.
Hoe werkt De Taaljuf?
Na een kennismakingsgesprek, waarin de doelen van de leerling(en) worden geïnventariseerd, wordt een plan
van aanpak opgesteld. Hierbij staan
de ideeën en behoeften van de leerling centraal.
De Taaljuf vindt dat iedereeen het
best leert, als zijn of haar doel wordt
nagestreefd; dit wordt door het geboden maatwerk gerealiseerd.
Je kunt bij haar jezelf zijn: alleen zó
zal ieder tot zijn en haar recht kunnen
komen.
De Taaljuf biedt haar diensten aan in
haar eigen ruimte, óf In Company. De
eigen locatie is informeel en wordt bij
elke les aangepast aan het te behandelen thema van de betreffende les.
Contact
Drs. M. (Margriet) van Gelder
Beekhuizerzand 21
6718MD Ede
T (0318) 626049
M 06-29256605
info@detaaljuf.nl
www.detaaljuf.nl

Startersstraat
Voor alle startende ondernemers uit
de gemeente Ede en Wageningen
is er op de Starting Smart Together
beurs een Startersstraat aanwezig
met standhouders die belangstellenden op weg kunnen helpen met een
eigen bedrijf. Zo hebben IkStartSmart, gemeente Ede, MKB Valleiregio, de Belastingdienst, Rabobank
Vallei en Rijn en het Centrum voor
Jonge Ondernemers een plekje op
de Startersstraat. Zij kunnen u infor-

matie en tips geven over het ondernemerschap en uw vragen hierover
beantwoorden.
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DE NIEUWE
THEATERBROCHURE
2014-2015 IS UIT!

Syl for Style
[

PROBLEMEN OPLOSSEN ZONDER GEVECHT
Met mediation is een gesprek met de ander
weer mogelijk en kom je tot een oplossing bij:
echtscheidingen
familieruzies
arbeidsconflicten
letselschadeconflicten
maatschap problemen
sportconflicten
en andere conflictsituaties
Geen lange, dure procedures
met onzekere uitkomst, maar
samen zoeken naar een blijvende oplossing.

Kijk voor het totale programma snel op www.cultura-ede.nl en bestel kaarten!

Mr. ANNETTE DE BOER-KUIPER
06 - 53661010
info@mediationhetvertrouwen.nl
www.mediationhetvertrouwen.nl

Ik ben Sylvia Bochem, woon in Barneveld en als kind was ik al bezig met
kleuren en stoffen. Ik heb van mijn
passie mijn beroep gemaakt en met
mijn bedrijf SylforStyle geef ik kleur-,
kleding- en stijladvies, workshops, en
adviseer ik bedrijven om de algemene uitstraling te verbeteren, zodat het
bedrijf zich eenduidig kan presenteren. Er is de laatste jaren veel veranderd. Er zijn zo veel meer mogelijkheden en verschillende modestijlen. Met
gevolg dat advies ook veel persoonlijker geworden is en minder statisch.
Een goede ontwikkeling!
Kleding is zo veel belangrijker en leuker dan we vaak denken. Kies vooral
kleding die aansluit bij je smaak, persoonlijkheid. Waar word je blij van?

Met je uiterlijk straal je uit wie je bent
en wat je wilt, zodat je meer kansen
hebt. Ik noem mezelf kledingcoach,
ik verbind kleding en kleur met persoonlijkheid en creëer daardoor een
persoonlijke stijl. Geen imago, dat is
iets wat vooral aan de buitenkant gebeurt.

Kleuradvies
Tijdens een kleuradvies wordt geanalyseerd welke kleuren jou het mooiste
staan. Hierbij wordt onder andere gekeken naar je huidskleur en de kleur
van je haar en ogen. Door deze kleurenanalyse weet je voortaan altijd hoe
je stralend voor de dag kunt komen.

Stijladvies
Tijdens een stijladvies ontvang je
praktische tips waar je meteen mee
aan de slag kunt. Je leert wat de juiste
accenten en camouflagepunten van
je lichaam zijn, hoe je kleding kunt
combineren en er hip kunt blijven
uitzien zonder elk seizoen een andere
garderobe aan te hoeven schaffen.

Meer weten?
Op de website www.sylforstyle.nl
staat meer informatie over kleur- en
kledingadviezen,
garderobecheck,
personal shopping en workshops.

Colofon
Starting Smart Together beurs
Zaterdag 7 juni 13.30 - 17.00 uur
Cultura, Molenstraat 45 Ede
Contact
ede@startingsmarttogether.nl
www.startingsmarttogether.nl
www.facebook.com/startingsmarttogether

Uitnodiging voor de beurs

starting smart together
7 juni 2014 • 13:30 - 17:00 uur • Cultura, Molenstraat 45 in Ede

Eindredactie
Ivar van Asten
Barry Beijer
Marloes Boom
Bas van Holten
Anouk Horrevorts
Evelien Sobering
Elke Verbruggen
Vormgeving
Karin Kuiper (www.muskunst.nl)

programma en meer info: www.startingsmarttogether.nl www.facebook.com/startingsmarttogether

Oplage
40.000 exemplaren

40 nieuwe ondernemers,
heten u welkom

Juni 2014

gratis toegang
interessant voor
jong en oud

CULTURA-EDE.NL

De beurs wordt georganiseerd door Essential Together en wordt mogelijk gemaakt door:

starting smart together
7 juni 2014 • 13:30 - 17:00 uur • Cultura, Molenstraat 45 in Ede
programma en meer info: www.startingsmarttogether.nl
www.facebook.com/startingsmarttogether

40 nieuwe ondernemers
heten u welkom
prijsuitreiking
16:00 uur, win een
mooie prijs

gratis toegang
interessant
voor jong en oud
gastSpreker:

Emile Ratelband
om 14:30, 15:30 en 16:30 uur

Levendig
programma

en nog
veel meer...

Kom gratis
proeven op het
smaakplein
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De beurs wordt georganiseerd door Essential Together en wordt mogelijk gemaakt door:

foto Achterhoek BIZ | Joyce Schieven

Laat je
inspireren
door workshops,
massage, welness en
verassende
activiteiten

ontwerp: www.muskunst.nl

gratis
bedrijfsadvies in de
Startersstraat

