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Timetable
MEET Nienke & Iris

#seeyousoon

MEETATION
voor Millennials
HET BASISCONCEPT
Als we aan Millennials vragen wat ze het meest gemist hebben de afgelopen maanden,
luidt het antwoord:

persoonlijk contact!

Thuiskomen met een verhaal
We willen graag weer samen zijn, elkaar ontmoeten, erop uit gaan, leuke dingen doen en
vooral naar buiten. Samen met familie en vrienden plannen steeds vaker weer wat uitjes,
maar hoe ontmoet je op 1,5 meter afstand nu spontaan nieuwe mensen? Dit bieden wij
tijdens onze

MILLENNIAL MEETATION!

Een mix van ontmoeten, persoonlijke ontwikkeling,

balans vinden tussen werk en privé, me-time, ontspanning, kracht- en conditietraining en
met name: het weer thuiskomen met een verhaal! Welke inzichten heb je de afgelopen
periode gehad en hoe wil je nu verder?

Out-of-your-comfortzone
Een totale reset van jezelf, waarin je nieuwe focus en energie vindt om de zomer met een
lach tegemoet te gaan. We dagen je uit om buiten je comfortzone te gaan: that’s where
the magic happens! Deze zone is voor iedereen anders en daarom dagen we je uit om je te
laten verrassen. Je weet dus niet altijd wat we gaan doen, maar juist dat maakt dat je
nieuwe dingen gaat ontdekken van jezelf. We gaan met al jouw levensgebieden aan de
slag om te ontdekken waar je tegenaan loopt, wat je nu écht wilt, wat jouw 100% is en
hebben het doel om elkaar hierin te versterken.

Hoe we dit doen?
Door onze kwetsbaarheden bespreekbaar te maken, onze struggles op tafel te gooien en
elkaar op een positieve manier te stimuleren. We gaan in twee weken onderzoeken wat
jouw 100% is en hoe je dit gaat vormgeven in een wereld waarin we voorlopig nog 1,5 meter
afstand van elkaar moeten houden. Deze zoektocht vullen we aan met sport, ontspanning
en leuke meetings! Dit alles vindt plaats in en rondom Groningen.

ARE YOU READY?
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Het totaalpakket bestaat uit een combinatie van werken aan je lichaam en geest en dat
samen met gelijkgestemden. Deze drie pijlers gaan we kort aan je toelichten:

Mind &
RESET

Onze razende maatschappij kwam plots tot stilstand en vroeg veel
ons aanpassingsvermogen. Welke veranderingen heb jij de
afgelopen periode doorgemaakt? Wat was er negatief en wat
positief? Wat wil je absoluut vasthouden of juist loslaten? Waar ligt
je focus nu?

IRIS zet haar skills in om jouw huidige obstakels om te zetten in
kansen. Waar sta je nu? Waar wil je heen en welke route kies je?
Wat heb je nodig en hoe kunnen we elkaar hierin versterken? Dit
doen we in de vorm van een Peptalk-sessie op zaterdag.

Om jou een ultieme reset te geven, brengen we je letterlijk in
beweging. Op een speelse manier gaan we aan de slag met het fit
worden in je hoofd en in je lijf!

Body &
REFOCUS

NIENKE daagt je fysiek uit om het beste uit jezelf te kunnen halen.
Elke week gaan we samen in verschillende vormen sporten. Denk
aan bootcamps op ludieke wijze. Hoe de avond eruit ziet, weet je
van te voren niet. Laat je verrassen. Leuk extraatje: je werkt ook nog
eens aan je (corona) kilo’s. Iedere dinsdag en donderdagavond een
sessie!

Meet &
RECHARGE

Samen kom je verder dan alleen. Hoewel we onze me-time enorm
nodig hebben, is de behoefte naar het delen met elkaar en het bij
elkaar zijn ook groot.

Je werkt aan je Body & Mind en ontmoet tegelijkertijd nieuwe young
professionals in de regio. We dagen elkaar uit om soms net even
dat stapje extra te zetten. Dit doen we door een Kick-off als start
& een gezamenlijke borrel als afsluiter.
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MEETATION
voor Millennials
Uit onderzoek is gebleken dat mensen die werken aan hun persoonlijke ontwikkeling,
terwijl ze tevreden zijn met wat er nu al is, gelukkiger zijn. Vaak hebben we de
opvatting dat je altijd een probleem moet hebben om aan jezelf te mogen werken.
Daarmee wordt elke vorm van zelfverbetering een medicijn tegen een kwaal, in plaats
van dat je iets doet omdat je het fijn vindt.

Gewoon aan jezelf werken omdat je het bijvoorbeeld fijn vindt, lijkt vaak geen optie,
omdat het altijd ergens toe moet leiden (De Kock & Vergeer, 2018). Je sport
bijvoorbeeld omdat je vindt dat je moet afvallen, je doet aan yoga om van je stress af
te komen, je leest zelfhulpboeken omdat je vindt dat je nu niet goed genoeg bent.

Wij, Nienke en Iris, streven niet naar meer, maar naar gelukkig zijn met dat wat er nu al
is. We sporten, lezen, ontmoeten dus omdat we het fijn vinden en willen dit graag
samen met jou doen!

"In hoeverre ben je nu gelukkig in wat er al is en waar ligt jouw 100%?"
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MEETATION
voor Millennials
#IETS-VOOR-JOU?
Dit programma is voor jou als:
...je een twintiger of dertiger bent
...je een young professional bent
...je bereid bent uit je comfortzone te stappen
...je aandacht wilt geven aan je persoonlijke én professionele groei
...je fitter wilt worden in je lijf
...je graag nieuwe mensen wilt ontmoeten
...je met jezelf aan de slag wilt
...je zin hebt in een leuke tijd met like-minded professionals!

Het enige dat we van jou willen is 100% inzet.
Naast de pijlers Body, Mind & Meet, hechten we vooral veel waarde aan FUN!
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PROGRAMMA INHOUD
Mind &

Peptalk-sessie

RESET

Zaterdag 3 juli 2021
09.00 - 15.00 uur
Locatie: nog onbekend

INHOUDELIJKE ONDERWERPEN:
(WERK)GELUK - FOCUS -MINDSET RELATIE TUSSEN HOOFD EN LIJF

Surprise Workout-sessions 19.00 - 21.00 op dinsdag & donderdag
Day 1: 29 juni
Day 2: 1 juli
Day 3: 6 juli

Day 4: 8 juli

"Boost your Balance"
Locatie: @Suikerunieterrein
Thema: "Slow is the way to go"
Locatie: @Suikerunieterrein
Thema: "Mirror, Mirror on the wall, open your eyes &
see your soul...
Locatie: @Stadspark
Thema: "Tiger Trail"
Locatie: @Suikerunieterrein

Thema:

Meet &
RECHARGE

Kick-off
Maandag 28 juni
19.00 - 22.00 uur

@Locatie-nog-onbekend
Borrel na afloop van laatste work-out
Donderdag 8 juli
21.00 - 22.00 uur

@Locatie-nog-onbekend
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REFOCUS

TIMETABLE
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WEEK 1
KICK OFF

Surprise

@Locatie-nog-onbekend

19.00 - 22.00 uur

MAANDAG 28-06

WORKOUT SESSION
NIENKE
DAY 1
19.00 - 21.00 uur
@Suikerunieterrein

Surprise

WORKOUT SESSION
NIENKE
DAY 2
19.00 - 21.00 uur
@Suikerunieterrein

DINSDAG 29-06 DONDERDAG 01-07

SESSION BY IRIS
09.00 - 15.00 uur

ZATERDAG 03-07

WEEK 2
Surprise

Surprise

WORKOUT SESSION
NIENKE
DAY 3
19.00 - 21.00 uur
@Suikerunieterrein

DINSDAG

WORKOUT SESSION
NIENKE
DAY 4
19.00 - 21.00 uur
@Suikerunieterrein

06-07

DONDERDAG

BORREL
@Suikerunieterrein

21.00 - 22.00 uur

08-07

DONDERDAG 08-07

LET OP: de twee events zijn op
dezelfde dag en volgen elkaar op!

#millennialmeetation

MEET NIENKE

Nienke Mooijman (1989)
De wekker van Nienke loeit iedere ochtend al voor 06.00 uur. Na haar bakje yoghurt stapt ze
met haar hond Jones op de fiets richting de boerderij van haar broer in Westerwijtwerd om de
koeien te melken en haar lammetjes in de watten te leggen. Een boerin in hart en nieren.
Nienke woont samen met Peter in Bedum, waar ze in het weekend vooral druk zijn met bier
brouwen in de garage en het verzorgen van de kippen en haar profi-moestuin. Je vindt ze
samen, alleen of met vrienden op de racefiets, in de kroeg, op een Waddeneiland of met een
wijntje op een zeilboot. Echte levensgenieters! En nog meer leuks: in het voorjaar van 2021 is
het avontuur bekroond met hun prachtige zoon Morris.

Nienke is in haar jeugd vanuit het westen met haar ouders naar de boerderij in
Westerwijtwerd verhuisd. Van de basisschool in Middelstum ging ze naar het H.N.
Werkmancollege in de binnenstad, waar ze (bleek later) een brugklasrondleiding gaf aan Iris.
Na haar middelbare school jaren begon ze in Leeuwarden aan haar studie Media &
Entertainment Management. Geen avontuur was te groot voor Nienke en zo besloot ze een
aantal maanden naar Australië te vertrekken. Het reizen is er van huis uit met de paplepel in
gegoten en ze geniet hier nog steeds met volle teugen van.

Tijdens en na haar studie werkte Nienke als Office Manager bij Medisch Centrum Zuid in
Groningen. Het reizen bleef toch kriebelen, waardoor Nienke besloot om voor een jaar te
vertrekken. Na het opzeggen van haar woning in hartje centrum, vloog ze van Canada, naar
Amerika, Hawaii, Thailand & Indonesië. Een jaar om nooit te vergeten! Bij terugkomst startte
ze bij Storm Digital, waar ze met haar organisatietalent en haar intuïtieve werkwijze een
speciale plek wist te veroveren in het bedrijf. Haar roots als boerin bleven echter kriebelen en
inmiddels werkt ze fulltime op de boerderij en begeleidt ze op woensdag en vrijdag een
jongen met een beperking.

Nienke en sport zijn altijd met elkaar verbonden. Van wandelen tot bodypump, bootcamp,
racefietsen en vooral veel hardlopen. Haar liefde voor sport is groot en zij weet als geen
ander hoe belangrijk sport is voor je lichaam. Ze weet anderen te motiveren en heeft ervaring
in sportbegeleiding om jou net dat stukje extra te geven. Vandaar dat ze nu ook deze
uitdaging aan gaat om jou dit te laten ervaren. Hoe? Onder het genot van een lekker rood
wijntje, vertelt ze je graag meer!
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MEET IRIS

Iris Colijn (1990)
Als je bij Iris de oprit in Winsum op rijdt, kom je in een ratjetoe terecht. Het Winsum WILD
terrein noemen ze het sinds 2018, toen ze onder begeleiding van de rockband van haar vader
het Ja-woord gaf aan Mark. Een Secret-surprise-wedding voor al haar lieve vrienden en
familie dat inmiddels is bekroond met de komst van dochter Lianne. In het weekend vind je ze
samen, alleen of met vrienden in de tuin onder het country-afdak, in de plaatselijke kroeg, op
de steiger aan het water, met een borrel aan de stamtafel of op struun met Lianne.

Iris is opgegroeid in het dorp Harkstede, waar ze een groot deel van haar huidige
vriendengroep heeft leren kennen. Na een geweldige basisschooltijd vertrok ze op de fiets
naar het H.N. Werkmancollege voor een kijkdag, waar ze (bleek later) geënthousiasmeerd
werd door een rondleiding van Nienke. Ze begroette Nienke gedurende haar hele
schoolperiode altijd in de wandelgangen, maar de liefde ging later pas écht groeien.

Na haar schoolperiode heeft Iris meerdere studies geprobeerd. Psychologie aan de RUG,
Media & Entertainment Managment (ja, hetzelfde als Nienke) en Communicatie aan de
Hanze. De laatste maakte ze uiteindelijk af en ze kon direct aan de slag als
communicatiespecialist voor meerdere projecten, waaronder de NoorderBaanBattle. In deze
jaren woonde ze in de stad en herkende je haar vooral aan haar smart-autootje met
mopshond Bo achterin. Na een aantal jaren werken, kwam ze erachter dat ze meer wilde en
startte een coachopleiding bij Sonnevelt. Met deze ervaring solliciteerde ze als
Talentmanager bij YoungCapital, waar ze uiteindelijk meer dan 50 youngprofessionals mocht
begeleiden in persoonlijke ontwikkeling.

In 2018 belande ze na een lange periode van rennen en vliegen in een fikse burn-out en zat ze
bijna een jaar thuis. Iris is niet iemand die bij de pakken neer zit, nam de tijd om te herstellen
en werkte aan een plan om zichzelf terug te helpen in de maatschappij. Ze schreef zich
(tijdens haar zwangerschap van Lianne) in bij de KvK en besloot Peptalks en trainingen te
geven aan Millennials. Hiermee hoopt ze twintigers en dertigers van nu weer dichterbij
zichzelf te laten komen en ze handvatten te geven in onze razende maatschappij. Vanuit
deze missie is ook de Meetation ontstaan. Meer weten? Drink er met haar een biertje op en
vraag maar raak!
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#extra
Good to know
Meedoen aan alle sportactiviteiten is geheel op eigen
risico. We houden wel rekening met het sportniveau
van deelnemers. Deelnemers met weinig sportervaring
kunnen gewoon meedoen.
Voor gemiste dagen krijgen deelnemers geen geld
terug.
Afmelden kan minimaal twee weken voordat de
Meetation begint. Meldt een deelnemer zich later af,
dan is de deelnemer verplicht 25% van de
overeengekomen kosten te vergoeden.
Wij houden ons aan de maatregelen van het RIVM en
verwachten dit uiteraard ook van alle deelnemers!
Alle locaties zijn in Groningen, exacte locaties kunnen
nog wijzigen.
Wijzigingen voorbehouden. Het programma kan
aangepast worden vanwege weersomstandigheden of
maatregelen omtrent COVID-19.

Inschrijven kan via Noorderlink!
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HOPE TO
SEE YOU SOON
@MILLENNIALMEETATION

Liefs,
Iris & Nienke

Dit document is eigendom van Iris Colijn.
Inhoud is niet beschikbaar voor duplicatie of verspreiding
zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Iris Colijn, 2021

www.iriscolijn.nl | peptalk@iriscolijn.nl | @iriscolijnpeptalks
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