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Woensdag 9 januari 2019

OPEN

HUIS

JE WEET
WAT JE LEERT!

10 - 14 u

ZATERDAG
12-01-2019

Grote Beemd 3
Boxtel

Kledinginzameling voor het goede doel bij Uniek Mode
De ingezamelde kleding wordt
gedoneerd aan Dress for Succes
Eindhoven. Deze stichting is een
vrijwilligersorganisatie die werkzoekenden met een uitkering of
minimumloon voorziet van representatieve kleding en hen praktische
ondersteuning geeft om succesvol
te kunnen solliciteren. Op deze
manier helpt Dress for Success
mensen op weg naar economische
onafhankelijkheid.
Vaak belandt kleding na een poosje
in de kast om er nooit meer uit te
komen. Dit terwijl kwalitatief goede
kleding vaak nauwelijks slijt. Daarom
heeft Uniek Mode besloten deze
inzamelingsactie te organiseren.

Uniek Mode zamelde al eerder kleding in voor Dress for Success, zoals hier
in 2016. (Foto: Sander van Kasteren)

Boxtel - Damesmodezaak Uniek Mode organiseert van woensdag 9 tot
en met zaterdag 12 januari een speciale kledinginzamelingsactie voor
het goede doel. Tijdens deze actie krijgen dames die gebruikte, maar
nog nette kleding inleveren een extra kassakorting van 10 procent.

Wanneer je een of meerdere
kledingstukken inlevert, is het wel
van belang dat dit schoon en niet
kapot is, anders kan Dress for
Success er niets mee doen. Na
inlevering ontvang je 10 procent
extra kassakorting op de nieuwe
aankopen

Met je Hart maakt kans op Appeltje van Oranje
Publiek kan tot en met 16 januari stemmen
Boxtel - Samen met zo’n veertig andere projecten maakt de Boxtelse
Stichting Met je Hart kans op een Appeltje van Oranje 2019. Deze
prestigieuze prijzen worden jaarlijks door het Oranje Fonds uitgereikt
aan uitzonderlijke sociale projecten. Dit jaar is het thema ‘De kracht
van samen; Vrijwilligers doen mee(r)!’. Dat betekent dat alle
kanshebbers allemaal op een buitengewone manier vrijwilligers mobiliseren en enthousiast houden om zo anderen te helpen. Stemmen kan
tot en met 16 januari 23.59 uur via stem.oranjefonds.nl.
Stichting Met je Hart verzacht de
eenzaamheid onder eenzame
ouderen die onzichtbaar zijn
geworden in de samenleving.
Ouderen die zich eenzaam voelen
kunnen dankzij de vrijwilligers van
de stichting weer genieten van
mooie momenten en nieuwe
vriendschappen. De vrijwilligers
organiseren
ontmoetingen

waardoor ouderen weer meedoen
in hun eigen buurt en ze waardevolle contacten opdoen.
Met je Hart is één van de vier
Brabantse projecten die kans
maken op de prijs. De overige drie
zijn Stichting #Awesome Kledingruilatelier uit Eindhoven, Stichting
Jongerenhuis Eindhoven met het
project De Huiskamer en School

voor Vluchtelingen en Stichting De
Zebra uit Den Bosch met het
project Streetcats.
Koningin Maxima
Het aantal stemmen dat de
kanshebbers krijgt bepaalt mede
wie er doordringen naar de laatste
tien nominatieplaatsen. Hieruit
worden door een jury uiteindelijk
de drie winnaars gekozen. De
prijzen worden in mei uitgereikt
door Koningin Máxima op Paleis
Noordeinde. De drie winnaars
ontvangen een bronzen beeldje,
gemaakt door Prinses Beatrix, en
een geldbedrag van 15.000 euro.

Gildenbondsharmonie brengt From Russia With
Love als muzikale nieuwjaarsgroet
Boxtel - De Gildenbondsharmonie houdt komende zondag, 13 januari,
haar inmiddels traditionele Nieuwjaarsconcert in de Tijberzaal van het
Baandeherencollege. Het gratis toegankelijke concert start om 14.00
uur.
Net als de afgelopen jaren krijgt
het concert weer een bijzonder
thema mee. Omdat het concert dit
jaar precies op de datum van het
Russisch Orthodox nieuwjaar valt
staat dit land dan ook centraal op
deze muzikale nieuwjaarsreceptie.
Niet alleen hebben alle harmonieorkesten een Russisch tintje aan
hun programma toegevoegd,
maar ook zal de zaal opgefleurd
worden met een aantal schilderijen
met Russische motieven van
Gildenbondsmuzikanten
Karel
Snijders en Roel van Geffen. En
rood zal de belangrijkste kleur bij
het aankleden van de zaal zijn.
Aan de bar zal een glaasje wodka
of een Russisch biertje gedronken
kunnen worden en bij de koffie
worden Russische koekjes en
snoepjes
gepresenteerd.
Bij
binnenkomst worden de gasten
ook nog ontvangen met een

hartige of een zoete blini: een echt
Russisch party-hapje.
De aspiranten van het blaasbandje
bijten met dirigent Roel van der
Sloot om twee uur het spits af
waarna het stokje wordt doorgegeven aan het leerlingenorkest
onder leiding van Mari van Gils.
Ondanks hun aanloop naar het
Onbeperkt On Stage gala op 2 en

3 februari hebben ze toch kans
gezien
speciaal
voor
de
gelegenheid delen van het
bekende Notenkraker-ballet voor
te bereiden.
De Big Band Boxtel zal het publiek
in ieder geval een kijkje in nachtelijk
Moskou laten nemen en het
harmonieorkest sluit het concert af
met
een
geheel
Russisch
programma, waarbij onder meer
St. Petersburg, de steppen van
Centraal-Azie en de wijk Cheryomushki in Moskou muzikaal
verbeeld worden.

0411 - 67 22 19
jrl.nl

Feelwise focust...

XziXzi Photography

Birgit Vandermeulen heeft sinds 2008
haar coachpraktijk Feelwise. Het is haar
kracht om jou verder in je kracht te
zetten. Om je zelfkennis te laten
groeien, rust in het hoofd te brengen &
plezier in dat wat je doet. Zij denkt met
je mee om je leven gericht vorm te
geven zoals het voor jou klopt, zowel
op het werk als privé. Haar motto luidt:
Het leukste wat je kunt kennen is jezelf.
Een motto waar zij, samen met haar
cliënten, met veel passie, plezier en
professionaliteit vorm aan geeft.

Een tijdje geleden zag ik een
filmpje op YouTube waarin aan
een aantal volwassenen de vraag
wordt gesteld: ‘Als je 1 ding aan je
lichaam mag veranderen, wat is
dat dan?’ De ene vrouw wil van
haar hoge voorhoofd af, een man
heeft genoeg van zijn grote oren
en een andere vrouw wil zo graag
groter zijn.
Vervolgens wordt dezelfde vraag
aan een aantal kinderen gesteld.
Het ene kind wil vleugels om te
vliegen. Een jongen van een jaar
of negen wil graag een groooote
haaienmond om veel te kunnen
eten. Een meisje met mooi rood
haar en een beugel wil graag een
zeemeerminnenstaart.
Ontroerend en confronterend
vind ik het, om te constateren dat
wij mensen ergens in het proces
van opgroeien niet meer blij zijn
met onze unieke kenmerken. In
mijn praktijk zie ik vaak dat dat
komt omdat iemand ooit gepest is
om het uiterlijk of het ‘eigen zijn’.
Verstoppen of ontkennen is dan
een logische reactie, zelfs 30 jaar
of meer later.
Zo gaat het ook met levensperiodes of levensmomenten. Die
man die ooit aan de wiet verslaafd
was. De vrouw die een zelfmoordpoging ondernam. De man die
maar niet van de alcohol kon
afblijven. Het zijn verhalen
waarover deze drie mensen wel
tien keer nadenken om te
vertellen aan de mensen om hen
heen. En vaak heeft het vertellen
ervan aan de werkgever helemaal
een hoge drempel. Bang voor het
vooroordeel van de ander als

het gaat om het nog steeds niet
van de wiet af kunnen blijven. Of
het risico van opnieuw zwaar
depressief worden. En dus blijft
het verhaal binnenshuis met een
groot slot op de voordeur.
Wat ik zie is dat veel van ‘deze’
mensen een levensverhaal vol
wijsheid hebben. Dat zij geleerd
hebben van dat wat hen
overkomen is. Dat het hun leven
heeft veranderd. Ja, vaak door de
schade van zichzelf bedriegen en
verliezen. Levend met de schande
en de schuld die ze voelen voor
hun eigen verleden. Geen trots,
wel schaamte. Terwijl ze in de
kern de held van hun eigen
verhaal
zijn
en
zichzelf
overwonnen hebben. Dat is in
mijn ogen juist ‘iets’ om trots op
te zijn!
Ooit … ik hoop dat we ooit de
moed hebben om openlijk en
vrijuit te durven leven met imperfecties: van onszelf en van de
ander. Dat respect voor ieders
verhaal het oordeel verzacht. Of,
mooier nog, laat verdwijnen. Dat
we beseffen dat luisteren genoeg
is, en dat daarmee de ‘angst voor
niet weten hoe te reageren’
onnodig is. En dat we juist van de
ander willen weten of zijn grote
oren meer kunnen horen. Of haar
hoge voorhoofd meer denkruimte
geeft. En of discipline de winst
van zijn verslaving is.
Als we dat stapje voor stapje voor
elkaar krijgen dan wordt de
wereld, met en zonder zeemeerminnenstaart, sowieso begripvoller en betekenisvoller. Ik doe
mee, jij ook?

!
Een zorgzaam 2019
Zorgboerderij Het Kleine Bos

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Wij zoeken ondersteuning bij:

• dagbesteding
• kleinschalige opvang op maat
• diverse activiteiten
• ontlasten van de thuissituatie
• positief op het innerlijk van de mens

• ophalen/thuisbrengen deelnemers
• spel of wandeling met gasten
• sociale interactie met gasten
• klaarmaken middagmaaltijd
Heb je affiniteit met de doelgroep?
Dan kunnen we jou goed gebruiken!

Bel of mail voor meer informatie

Luissel 18, 5282 JD Boxtel | Bel of mail: (0411) 60 73 98 / 06 27 47 56 56
info@zorgboerderijhetkleinebos.nl | www.zorgboerderijhetkleinebos.nl

