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Woensdag 18 juli 2018

Rustig aan uw vliegreis beginnen,
Geen overdadig gesleep met uw bagage,
.........wij rijden dagelijks heen.... en weer terug!

Particulier

Vervoer

Zieken

Vervoer

Groeps

Vervoer

Rolstoel

Vervoer

Ook tijdens de vakantieperiode staan wij voor u klaar bij
storingen of lekkages
Tel.: 06 53 89 65 00 | as-service@home.nl

Schiphol
vervoer

073-656 16 00

Vught - 's-Hertogenbosch - Schijndel

0413-47 77 77
St. Oedenrode

0411 63 18 08

Boxtel - Liempde

www.demeierij.nl info@demeierij.nl

Feelwise focust...
Zonder extra vrijwilligers kan de
Voedseltuin niet voldoende oogsten
Droog, droger, droogst… Elke tuin in Boxtel
heeft er last van. Er valt al weken geen
enkele druppel regen. En zonder water is
elke plant ten dode opgeschreven. Gelukkig
hebben we bij de Voedseltuin een zware
pomp die van grote diepte water oppompt
en dit over de planten kan sproeien. De
techniek staat voor niets… maar de pomp
moet handmatig worden aan- en uitgezet
en de sproeiers moeten op de goede plek
worden gezet, meerdere malen per sproeibeurt. Dat vergt mensenhanden, ook op
zaterdag en zondag. Continu zijn er bij ons
mensen in de weer die er voor zorgen dat
de planten voldoende zorg krijgen. Want
we moeten er niet aan denken dat er ook
maar een deel van de oogst van onze
zorgvuldig gekweekte plantjes mislukt. De
cliënten van de Voedselbank én van de
gemeenschap van Paus Johannes XXIII uit
Liempde mogen niets missen van alle
gezonde, verse en vitaminerijke groenten
die wij voor ze produceren.
De oogstperiode is in volle gang. De aankomende weken moeten er honderden kilo’s
groenten van het land. Daar hebben we
veel extra handen bij nodig. Handen die we
momenteel tekortkomen. Meer vrijwilligers
zijn nodig, naast de groep vrijwilligers die al
zoveel goed werk doet. Ook de cliënten
helpen mee. De mensen van Paus Johannes
XXIII doen wat ze kunnen en dat geldt ook
voor cliënten van de Voedselbank: als ze
ook maar enigszins kunnen, werken ze mee.
Een aantal vluchtelingen werkt ook mee en
wij bieden ze op deze manier een zinvolle
dagbesteding én we helpen met de Neder-

landse taal waardoor ze beter kunnen
integreren. Maar het is niet genoeg…
Van veel instanties krijgen we financiële
hulp: van Lionsclub Dommel & Aa nu zelfs
al voor het derde achtereenvolgende jaar,
van Lionsclub Boxtel Belles Amies, het
Kansfonds, het Oranjefonds, het Prins
Bernard Cultuurfonds, het Groene Woud en
vele andere serviceclubs, stichtingen,
fondsen, particulieren en bedrijven zorgen
ervoor dat we het hoofd financieel boven
water kunnen houden. Zonder het geld van
deze instanties zouden we niet eens kunnen
bestaan. Maar zonder de daadwerkelijke
hulp van mensen die bereid zijn om de
handen uit de mouwen te steken, kunnen
we simpelweg niet.
Laat onze oogst alsjeblieft niet verpieteren!
Help mee, we hebben je nodig! Kom langs
op De Kleine Aarde of bel ons, individueel
of met een clubje mensen, het mag voor
één enkele keer, een paar uurtjes of juist
vaker. Ook als je bestuurlijke ervaring hebt
en mee wilt helpen om de grote lijnen uit te
zetten, we hebben nog vacatures in het
bestuur. Of als je dit stukje beter had
kunnen schrijven, want ook voor onze
communicatie en PR hebben we hulp
nodig.
Kunnen we alsjeblieft op je rekenen? We
horen graag van je. Bel de Voedseltuin op
06-53155361. Kijk ook eens op YouTube
naar de docu van Omroep Dommelland
over de Voedseltuin:
https://youtu.be/Xc1rKe61l50.

Een oplossing voor lees- leer- of gedragsproblemen!?

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.

In de maanden mei en juni is het een welkom onderwerp van gesprek: ‘Heb jij al vakantie
gepland? Waar ga je, gaan jullie, naartoe?’ Zoveel mensen, zoveel voorkeuren. De één gaat
al jaren naar hetzelfde vakantieadres en voelt zich daar helemaal fijn bij. De ander moet er
niet aan denken en pioniert de hele wereld over.
Het is eigenlijk niet anders als het gaat om werk: daar waar de één graag jaren met veel
plezier bij dezelfde werkgever blijft, bloeit de ander in verschillende functies bij verschillende
bedrijven. Waar ik als coach alert op ben, zijn mensen die diep in hun hart hun werkhorizon
wel willen verbreden, èn het niet durven. Een vorm van vliegangst op het werk. Je kunt je
voorstellen wat dat voor een drukte in het hoofd, stress in het lijf èn gedempt vakantieplezier
met zich mee kan brengen. Zo zonde, want dat is juist kostbare vrije tijd die bedoeld is om,
zowel fysiek als mentaal, vrij te bewegen.
Neem een voorbeeld aan Brabantse Ria uit het YouTube Vodafone-filmpje getiteld ’De eerste
airmiles op je zeventigste’. Daar waar haar reisgenote An de grootste angst voor vliegen
heeft, stapt Ria vol vertrouwen en met de zomer in haar bol in. Zoals Pippi Langkous zei: ‘ik
heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan.’ En ... zoals Vodafone zegt: ‘we
want to help people do things for the #first time’. Bij het lezen van dit motto bedacht ik me,
dat ik in mijn vak als coach mijn cliënten ook dat zetje op het gebied van hun werk (en leven)
geef.
Mijn inspiratie voor jou: ga deze zomer jouw ‘first time’ ontdekken. Kom er achter wat je nog
meer dan je al wist in je mars hebt. En … mocht je na de vakantie constateren dat dit zo inspirerend was, dat je ook naar nieuwe werktalenten op zoek wilt gaan … weet je welkom voor
een kosteloos kennismakingsgesprek.
Overigens ben ik er ook even tussenuit; met zoonlief, en… met mijn lief en zijn kinderen.
First time. Together. Alle vertrouwen dat het een heerlijke zomertijd samen gaat worden.
Zo’n mooie zomer, met hier en daar een inspirerend first time moment, zo’n zomer wens ik
jou ook!

RONDJE BOXTEL PER KANO
GEZELLIG UITJE IN DE VAKANTIE

KANOVERENIGING DE PAGAAI | VOETBOOG 7, Boxtel
Zaterdag-zondag vertrek tussen 10-14 uur
Doordeweeks varen op afspraak, bel 06-20082982

VANAF NU INSCHRIJVEN VOOR:

BOXTEL BY NIGHT

ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2018 | mail: kvdepagaai@gmail.com
Kosten: • 7.50 euro p.p.
• eigen kano en suppers 5 euro p.p.

