
WIST JE DAT ER EEN GROTE DIVERSITEIT AAN ONDERNEMERS 
IN STADSEILAND WERKZAAM IS? 

VAN MASSAGETHERAPEUT TOT KLUSBEDRIJF, VAN HONDEN-
COACH TOT VOEDINGSCONSULENTE EN NOG VEEL MEER! 
IN DEZE BROCHURE STELLEN WE ONS GRAAG AAN JE VOOR. 

WAAROM ZOU JE EEN BEDRIJF VER WEG ZOEKEN ALS ER 
ÉÉN VLAK OM DE HOEK ZIT? ZO BEN JIJ SNEL GEHOLPEN EN 
STEUN JE ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS IN DE BUURT. BEN 
JE NIEUWSGIERIG NAAR WIE WIJ ZIJN EN WAT WE TE BIEDEN 
HEBBEN? KIJK DAN GAUW VERDER IN DEZE BROCHURE.

F KEN DE 
ONDERNEMERS 
IN JE WIJK
     

Facebook: zzp-café stadseiland

www.bewoners-stadseiland.nl/zzp-cafe



Alke Vrieling Loopbaancoach Battlefield Tours Arnhem 
1944 BS Balance Massagepraktijk Cecile Uitvaartzorg 
Dobro Weightconsult Hondsgewijs Kleine Klus Pilates-
lessen Vocalissima Wellness en Spieren White Sage 
Praktijk TAI SHAN PAPYR grafisch ontwerp

DEZE BROCHURE IS HET EERSTE GEZAMENLIJKE PROJECT 
VAN HET ZZP-CAFE. 5 OKTOBER 2019 STELLEN DE VER-
SCHILLENDE BEDRIJVEN ZICH VOOR MET EEN MARKT 
RONDOM DE BAKENBOOT TUSSEN 14 EN 17 UUR. OP DEZE 
MARKT KAN JE PERSOONLIJK KENNISMAKEN MET 
IEDEREEN EN OOK EEN KORTE WORKSHOP/LEZING VOLGEN.

ZIJN ER NOG ANDERE GEÏNTERESSEERDE ONDERNEMERS DIE 
MEE WILLEN DOEN? OF HEB JE BELANGSTELLING OM EEN 
VOLGENE BIJEENKOMST VAN ONS NETWERK BIJ TE WONEN? 

MELD JE AAN VIA: ZZP-CAFE@GOOGLEGROUPS.COM 
OF FACEBOOK: ZZP-CAFÉ STADSEILAND

VEEL LEESPLEZIER EN TOT ZIENS 

Stadseiland Arnhem, 1e druk september 2019
Met bijzondere dank aan Brenda, Hannelore en Alke voor het initiatief ZZP-café
Ontwerp | portetfoto’s Hannelore, Brenda, Esther, Ronald: Papyr, Marion Fischer

PAPYR grafisch ontwerp, foto’s en schilderijen
Mijn naam is Marion Fischer. Sinds vele jaren werk ik in 
mijn eigen ontwerpbureau PAPYR tekst | foto | vorm. 

Vele jaren heb ik voor overheidsinstellingen en de 
gemeente Amsterdam opdrachten uitgevoerd. Sinds 
ik twee jaar geleden in onze leuke actieve buurt ben 
komen wonen, werk ik graag persoonlijker, voor midden-
en kleinbedrijf of stichtingen. Daarnaast volg ik nu  
met veel plezier een opleiding bij Upgraders in Art,  
beeldende kunst, om nog vrijer en creatiever te werken. 

Als de inhoud ertoe bijdraagt onze (leef)wereld vriende-
lijker, gezonder of mooier te maken, ben ik de juiste 
partner om mee te samen werken. Dan ben ik op mijn 
best en zet ik mijn creativiteit en passie graag professioneel in voor een 
mooi en duidelijk communicerend eindproduct. 

Dat kan zijn o.a.: een advies, logoontwerp, huisstijl, brochure, boek, website, 
fotoreportage of alleen één (portret)foto. 

Kenmerken van ontwerpen: invoelingsvermogen, expertise, 
speels, kleurrijk, en verfijning.

PAPYR | Fanny Blankers Koenstraat 
www.papyr.nl
06 418 40 966 
info@papyr.nl



Praktijk TAI SHAN
Sinds 1990 ben ik - Gerfriede Hoekendijk - werkzaam als acupuncturiste 
(niveau HBO-Medische en Psycho-sociale Basiskennis). Ik ben aangesloten bij de 
NVTCG ZHONG, het NIBIG en het ONAZ. Sinds 2018 werk ik samen met zieken-
huis Rijnstate in het kader van Integrative Medicine.

Ik maak gebruik van de volgende technieken:
• Klassieke acupunctuur
• Cosmetische acupunctuur
• Chinese en Westerse kruidentherapie
• Cupping en Moxa
• TuiNa massage
• Voedingsadviezen volgens de Chinese voedingsleer.

Uw eerste bezoek is veelal een uitgebreid intakegesprek. Naast het met u 
bespreken van de vooraf ingevulde vragenlijst, doe ik dan ook een polsslag- en 
tongdiagnose, om de oorzaak van uw klachten te kunnen achterhalen.

Al deze informatie bij elkaar maakt het voor mij mogelijk om een persoonlijk 
‘totaal’ behandelplan voor u op te stellen.

Wilt u weten wat de Traditionele Chinese Geneeswijzen voor uw klachten 
kunnen betekenen? Dan nodig ik u graag uit om mijn website te bezoeken of 
een afspraak te maken. 

Eimerssingel-West 37
06-31 528 528
www.praktijktaishan.nl
info@praktijktaishan.nl

BS Balance Massagepraktijk
BS Balance staat voor een gedegen sport- en 
ontspanningsmassage en is gespecialiseerd in 
klachten uit het bedrijfsleven. Mijn naam is Brenda 
Segers en ik ben massagetherapeut.

Heb je last van stress, een verkeerde houding, 
onbalans in werk en privé, burn-out, perfectionisme, 
of andere klachten? Het zijn allemaal situaties 
waarin het lichaam vast komt te zitten. Ik ga op 
zoek naar de pijnlijke plekken en zorg weer voor 
balans in het lichaam, waardoor je je weer kunt 
ontspannen.  

Naast sport,-en ontspanningsmassage geef ik ook zwangerschapsmassage, 
voetreflexmassage, Dorn therapie, triggerpointtherapie, hotstone massage en 
nog veel meer. Kijk op mijn site naar alle mogelijkheden en tarieven en maak 
gelijk een afspraak. Je lichaam zal blij met je zijn! 

NIEUW: Vanaf oktober 2019 geef ik ook buiten training aan dames in het park 
van Stadseiland. Kijk voor deze uitdagende activiteit op de facebookpagina 
van BS Balance MOVES! 

Vriendelijke groet, Brenda Segers

Max Eeuwestraat
06-233 78 787
www.bs-balance.nl 
Facebook: BS-balance of BS-balance Moves
info@bs-balance.nl  



Pilateslessen bij jou in de buurt

Elke woensdagochtend geef ik pilateslessen in Gezondheidscentrum
’t Duifje, op nog geen 5 minuten fietsen van Stadseiland. 
De lestijden zijn van: 9.00 - 10.00 uur en 10.00 - 11.00 uur.

Wie ben ik? Mijn naam is Nicole Blijleven en ik woon met 
mijn gezin in Stadseiland. Ik ben fysiotherapeut in Lent en 
ik train daar ook al tien jaar uiteenlopende doelgroepen. 
Vóór mijn studie fysiotherapie ben ik ruim 10 jaar werk-
zaam geweest als professioneel danseres in moderne 
dansgezelschappen en daar heb ik de meerwaarde van 
Pilates zelf mogen ervaren. 

Wat is pilates? Pilates is, net zoals bijvoorbeeld yoga, 
een training van lichaam en geest tegelijk. Met de oefeningen train je vooral 
je ‘core stability’. Met ‘core’ wordt je romp of je ‘kern’ bedoeld, een korset van 
spieren rondom je rug, buik en bekken. Naast het trainen van het krachtuit-
houdingsvermogen van deze spieren train je ook hun lenigheid en balans. 

Interesse? Elk lesblok duurt 11 weken en de kosten bedragen 
100 euro per lesblok. Ben je geïnteresseerd in het volgen van mijn lessen?
Neem gerust contact met me op. Voor informatie over de lokatie ga naar: 
www.gezondheidscentrumduifje.nl

Nicole Blijleven 
Fanny Blankers Koenstraat
06-470 75 009
facebook: Pilates Nicole
pilates@nicoleblijleven.nl  

Kleine Klus 
Ik ben Ronald Dietz van de Kleine Klus. Naast dat ik 
leerkracht ben in het speciaal onderwijs, heb ik sinds 
een jaar een klusbedrijf.

De Kleine Klus, voor alle kleine klussen in en rond het 
huis / bedrijf, wat ik met veel plezier doe. Hieronder 
wat voorbeelden:

• electra
• sanitair
• klein schilderwerk
• vloeren
• tegelen
• klein tuinwerk
• bestrating
• houtbewerking

Werkzaamheden gaan altijd in overleg. Samen met 
de opdrachtgever een klus aanpakken behoort ook 
tot de mogelijkheden. Kijk gerust eens op mijn 
website om te zien wat ik voor u kan betekenen.

Ronald Dietz
Fanny Blankers Koenstraat
06-132 52 030  
www.onlinekleine-klus.nl 
ronalddietz@upcmail.nl



Cecile Uitvaartzorg
Traditioneel gezien zijn uitvaarten in Nederland 
een droevige, donkere gebeurtenis. Natuurlijk 
is het verlies van een dierbare verdrietig, maar 
een uitvaart kan en mag toch ook kleurrijk zijn? 
Vanuit het idee dat je het leven mag vieren 
en het leven van je dierbare in al zijn kleur en 
pracht mag herdenken, probeer ik “kleur” te 
geven aan het begeleiden van uitvaarten.

Als het moment van afscheid gekomen is, dan ben ik er vanaf het eerste 
moment voor families. Vanaf de verzorging tot en met de uitvaart, dag voor 
dag, stapje voor stapje bereid ik samen met de familie het afscheid voor. En 
ook na de uitvaart ben ik er voor vragen en advies.

Het is ook mogelijk om al in een veel eerder stadium een afspraak te maken 
om samen te bespreken wat er allemaal mogelijk is bij een uitvaart, om 
vragen te stellen over je uitvaartverzekering, inspiratie op te doen of om je 
wensen samen vast te leggen. Ook als je verzekerd bent, heb je vrije keuze van 
uitvaartbegeleider en kun je dus op zoek gaan naar iemand die bij je past. 

Bel me gerust als je eens wilt kennismaken.

Cécile van Hattem 
06 15 111 383 
www.cecileuitvaartzorg.nl
info@cecileuitvaartzorg.nl  

Alke Vrieling Loopbaancoach
Loopbaancoaching is er voor iedereen, of je nu werkend bent en een stap wilt 
maken binnen jouw huidige organisatie, op zoek bent naar een baan en nog 
niet goed weet wat bij je past, noodgedwongen een organisatie hebt/gaat 
verlaten of student bent. Jouw loopbaan is een wezenlijk onderdeel van jouw 
leven en wat is er nu mooier dan hier invulling aan te geven die aansluit bij 
jouw levenswensen?

Loopbaancoaching helpt jou inzicht te krijgen in vragen als: ‘wie ben ik, wat 
kan ik en wat wil ik?’. En als je dat weet, hoe kom je daar dan? Samen met jou 
ga ik op zoek naar wat jou drijft, waar jouw kwaliteiten liggen en geef ik je 
praktische handvatten om jouw doelen te bereiken.

Samenwerken met mij betekent dat we eerst jouw coachvraag 
duidelijk formuleren en dat we vervolgens een aanpak 
samenstellen die goed bij jou past. Dit betekent dat 
een loopbaantraject met mij altijd maatwerk is. 
Integriteit, rust, plezier en gericht op succes zijn 
mijn kernwaarden op basis waarvan ik graag 
met jou samenwerk.

Wil je meer weten? Neem dan contact met mij 
op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Stadswaardenlaan  
06-225 57 995
www.alkevrieling.nl 
info@alkevrieling.nl 



  

Wellness en Spieren
Mijn naam is Arnaud van Beek, gediplomeerd well-
ness en stoelmasseur, opgenomen in het ESPO 
Perimedisch Kwaliteitsregister. Ik geef stoel-
massages bij bedrijven in Nederland en aan Stads-
eilanders in mijn praktijk op de Kea Boumanstraat 16.

De voordelen van een stoelmassage:
• Er komt geen olie aan te pas, de behandeling van de spieren wordt over   
 de kleding heen gegeven.
• Behandeld worden de nek, schouders, rug, armen, heupen en hoofd.
• Bevordert de circulatie en energiedoorstroming van je spieren.
• Versoepelt je spieren, gewrichten, spierpijn vermindert of verdwijnt.
• Blokkades in je spieren worden opgeheven en zwakke plekken versterkt.
• Stoelmassage is een moderne vorm van lichaamsverzorging en kan   
 op vrijwel elke locatie gegeven worden.
• Vermindert en voorkomt klachten zoals RSI en symptomen van stress. 
• Op je werk kan een stoelmassage de werksfeer en je prestaties bevorderen. 
• Werkt vitaliserend en kost weinig tijd, je voelt je binnen 15 minuten   
 energieker.

Je bent van harte uitgenodigd om kennis te maken en de voordelen zelf te 
ervaren:

Arnaud van Beek 
Kea Boumanstraat
www.wellnessenspieren.nl
Info@wellnessenspieren.nl
06-554 08 209

White Sage – Praktijk voor spirituele psychologie

Bij White Sage kun je terecht voor coaching, mindfulness, kaartleggingen, 
spirituele ontwikkeling, Reiki healing en Reiki opleidingen. Zowel losse
coachinggesprekken als een coachingprogramma van 9 weken behoren tot
de mogelijkheden, alsmede coaching en healing op afstand (via Skype).

Ik ben Rianne Oude Weernink, toegepast psychologe, reiki master en MBCT 
mindfulness therapeut in opleiding. Op mijn eigen, 
unieke wijze leer ik je omgaan met je angsten, stress 
en weerstand. 

Tijdens de coaching help ik je sterker en zelfverze-
kerder te worden. Dit doe ik door (zelf)bewustzijn te 
creëren en je contact te leren maken met je lichaam. 
Wanneer je je fysieke en mentale grenzen leert aan-
voelen, kun je beter bij jezelf blijven en als gevolg 
daarvan voel je je energieker. Door gebruik van medi-
tatie en reiki healingtechnieken help ik je een diepe 
verbinding met jezelf te maken. 

Daarnaast ga je de meerwaarde ervaren van het leven met het cyclische  
karakter van de natuur en de maan. Dit komt allemaal samen in mijn coaching-
programma ‘de 9 stappen van transformatie’.

Rianne Oude Weernink
06-269 850 76
www.praktijkwhitesage.nl
rianne@praktijkwhitesage.nl



Battlefield Tours Arnhem 1944
75 jaar: Slag om Arnhem! Meer weten? Battlefield Tours Arnhem 1944 ver-
zorgt al bijna vijf jaar kleine groeps- en individuele battlefield tours rond, bij 
en in Arnhem. Over de Slag om Arnhem, als deel van de operatie Market-
Garden, is de afgelopen 75 jaar al veel gezegd en geschreven. De battlefield 
tours zijn maatwerktours over verschillende aspecten, of vanuit Brits of Duits 
perspectief, van de Slag bij Arnhem. 

Een tour wordt opgezet conform uw eigen wensen qua duur, aanvangstijd, 
datum, pauzes, locaties, onderwerpen, diepgang en focus. Een tour kan op 
elke dag van de week worden gepland en uitgevoerd. Qua transport wordt, 
voor een groep van maximaal 3 personen, de auto van de gids gebruikt. Bij 
wat grotere groepen kunnen deelnemers met één of maximaal vier auto’s de 
gids volgen. Fietsen kan ook. Dat alles uiteraard in overleg. 

Op de website staan een aantal opties voor 
tours qua inhoud. Uw gids is Dirk Hoekendijk, 
een gepensioneerde kolonel van de Koninklijke 
Landmacht met een ruime ervaring en als gids 
gecertificeerd door de International Guild of 
Battlefield Guides. 

Dirk Hoekendijk
www.bta44.nl
06-27195102
info@bta44.nl

Dobro Weightconsult  
Mijn naam is Susanna Dobrotworski, gediplomeerd 
gewichtsconsulente en aangesloten bij de beroeps- 
vereniging BGN. Ik ben ervaringsdeskundige in hart 
en nieren. Als geen ander weet ik wat het is om af te 
vallen of opnieuw na het volgen van een dieet aan 
te komen. Jaren geleden heb ik de stap genomen 
om beter voor mezelf te gaan zorgen en daar pluk 
ik nu nog steeds de vruchten van! Ik heb mezelf een 
gezond voedingspatroon aangeleerd, waardoor ik ruim 50 kilo ben afgevallen. 
Ik wil deze ervaring graag met jouw delen en jou helpen om op een gezonde 
manier doelgericht kilo’s kwijt raken en dit resultaat behouden.
Ik zie mijn methode niet als een dieet maar als een verandering naar een 
gezonde leefstijl. Voedingshypes, diëten, maaltijdshakes, afslankpillen en 
adviezen voor vet- en koolhydraatarm eten horen daar niet in thuis.

Ik begeleid mensen met afvallen door:
• Persoonlijke ondersteuning 
• Het aanleren van een gezond, smakelijk en gevarieerd eetpatroon.
• Advisering van het soort beweging wat bij jou past 
• Ondersteuning en motivatie
• Een individueel afgestemd weekmenu 
• Het leren omgaan met verleidingen en lastige momenten 
• Het bieden van een “stok achter de deur”

Kea Boumanstraat 
www.dobroweightconsult.nl
06 307 213 06 
info@dobroweightconsult.nl



Vocalissima
‘Vocalissima’ staat voor prachtige stem, wat mijn werk precies samenvat: bij 
mij ontdek je je eigen stem en ga je van je stem houden. Je perfectioneert
tijdens zangles je techniek, houding, adem, expressie, en nog veel meer. Het 
doel is om vrij, gemakkelijk en gezond te leren zingen en met je stem een 
muzikale boodschap over te brengen.

De meeste mensen komen bij mij voor zangles. Anderen komen om beter te 
leren spreken voor publiek of van hun podiumvrees af te komen. 

Naast reguliere lessen treed ik zelf op en geef ik 
cursussen en workshops. Ik geef met passie en 
enthousiasme les; als een leerling bij vertrek zegt 
dat hij weer vol energie en nieuwe inzichsten zit, 
loop ik de rest van de dag op wolkjes!  

Vocalissima is trouwens niet het enige wat ik 
doe. Ik verzorg ook mooie haarstijlen, bijvoorbeeld 
voor bruiloften of de schoolfotograaf. Ik bied 
cursussen op het creatieve vlak, zoals haren 
vlechten, cosmetische producten maken en 
handletteren.

Geïnteresseerd? Neem gerust contact met me op.

Hannelore Wagemakers 
Stadswaardenlaan
www.vocalissima.com | Facebook: Vocalissima
06-233 72 699
info@vocalissima.com

Hondsgewijs
Hondenopvoeding, speuren en gedragsadvies met de 
hondentaal als uitgangspunt.

In de aanpak van Hondsgewijs staat de hond als 
individu centraal. Elke hond is anders en vraagt om 
een eigen individuele aanpak. De benadering van 
Hondsgewijs is diervriendelijk, met kennis van de 
hondentaal en met oog voor de natuurlijke be-
hoeften. Wij werken vanuit rust en ontspanning en 
leren eigenaren communiceren met hun hond. 

Hondsgewijs verzorgt individuele begeleidingen bij jou thuis en biedt lessen 
aan op verschillende locaties in het gebied rondom Arnhem en Deventer.

Met mijn bevlogenheid, kennis en ervaring heb ik inmiddels veel mensen 
geholpen om op een andere manier met hun hond om te gaan en zo de band 
te verstevigen. Het enthousiasme wat ik hier voor terug krijg van zowel 
honden als eigenaren is voor mij een enorme drijfveer.

Wij zijn lid van Pet Dog Trainers Europe PDTE, een Europees netwerk van 
honden professionals.

Esther van Workum
Fanny Blankers Koenstraat
www.hondgewijs.nl
06-291 74 704 
esther@hondsgewijs.nl




