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 Brasserie Cis begint met nieuw muzikaal 
concept: Lazy Sunday   Feelwise focust...

 Kerstavond 2010... Boxtel heeft 
er een nieuwe Bridget Jones bij. 
All by myself zit ik in mijn huisje 
aan de Oude Kerkstraat. Ik 
trommel ‘Geloven in het leven’ op 
het drumstel dat ik een paar 
maanden geleden naar dit nieuwe 
onderkomen heb verhuisd. Een 
dagboek vol nieuwe ervaringen; 
ik voel me zowel sneu & alleen, 
als sterk & in mijn kracht.

    We leerden elkaar in de studen-
tentijd kennen. Eerste baan, 
samenwonen, huwelijk en 
kinderen verrijkten ons leven. En 
toch... het lukt ons niet dit geluk 
samen vast te houden. De 
beslissing om te scheiden is groot, 
van huis uit heb ik immers de 
boodschap ‘scheiden is not-done 
en alles is te fixen’ meegekregen. 
Daarbij is mijn vader op jonge 
leeftijd weduwnaar geworden, 
dus hoe kan ik met goed fatsoen 
uit dit huwelijk stappen? Het lijkt 
een onmogelijke opgave om niet 
loyaal te zijn aan het gemis van 
mijn moeder, waar ons gezin 
onvrijwillig in terecht is gekomen.
Toch zet ik de stap met nauwelijks 
een idee wat me te wachten staat. 
Voor het eerst in mijn leven woon 
ik alleen, het ouderlijk huis, 
studentenhuis en huwelijkshuis 
definitief achter me latend.

    Ja... parttime ouderschap geeft 
meer tijd voor jezelf en één 
weekend in de twee weken dé 
mogelijkheid tot ultiem uitslapen 
en leuke dingen doen. Veel 
‘huwelijkse ouders’ zouden een 
scheiding voor deze me-time over 
hebben, wordt me zo nu en dan 
in vertrouwen toegefluisterd.

    En... er zijn ook drempels waar je 
als gescheiden ouder over mag.
Als gescheiden ouder spreek je 
jezelf toe dat alleen naar de film 
gaan (en bij een zielige film een 
potje alleen brullen) niet sneu is. 
Weet je dat er niet meer zo snel 
een uitnodiging komt voor een 
gezellig etentje bij een vrien-
denstel, omdat je dan vaak het 
derde wiel aan de tandem wordt. 
Ga je alleen naar een feestje. 
Moet je mensen om je heen 
eerder om hulp vragen (en dat is 
best ‘n dingetje). Heb je een 
heuse gereedschapskist voor huis-
tuin-en-keukenklusjes. Zet je de 
kliko buiten en heb je dialoogjes 
met jezelf als het gaat om ‘welk 
deel van jou’ dezelfde bak deze 

keer binnenhaalt (’jij schat?’).

    Als gescheiden ouder ben je 
vader, moeder, kostwinner en 
uit-school-theedrinker tegelij-
kertijd. Heb je geen idee hoe 
heerlijk de passagiersstoel van je 
eigen auto zit. Instrueer je je kind 
wat hij moet doen mocht je 
onderweg naar die eenouderva-
kantie (ja, die bestaan) in Italië 
onwel worden (’blijf in de auto 
zitten, kijk goed om je heen wat je 
ziet aan borden en namen en 
wegnummers en bel dit telefoon-
nummer’).

    Als gescheiden ouder, die 
opnieuw ruimte in zijn/haar leven 
heeft voor een relatie, ga je daten 
en kom je erachter dat zelfver-
trouwen best handig is. Je gaat 
‘slecht nieuws’ brengen en 
ontvangen (’ik geloof dat we niet 
helemaal matchen’), en je leert 
deze feedback niet al te 
persoonlijk op te vatten. Je 
ontdekt dat solliciteren (door een 
duidelijke vacaturebeschrijving) 
stukken eenvoudiger is. En je 
ervaart dat werk- en ouder-
schapsroosters praktisch gezien 
best lastig zijn om iemand goed te 
leren kennen (’ah nee, die week 
heb jij juist de kinderen en ik 
niet’).

    Een greep uit het leven van ...
    De afgelopen zeven jaar heb ik 
ervaren dat alleen-leven wezenlijk 
anders is dan samen-leven. Dat 
was wennen en is op sommige 
momenten nog steeds wennen. 
Wat ik me ook realiseer, is dat 
alleen-leven nog heftiger is voor 
mensen die hun partner verliezen, 
zoals mijn eigen vader toentertijd 
heeft moeten ervaren.

    Tegelijkertijd ben ik trots: op 
zoonlief die zich ontwikkelt tot 
een zelfstandig en communicatief 
jongmens die zich inleeft in de 
mensen om zich heen. Die prettig 
woont in het huis van zijn vader 
én bij mij. Trots op het co-ouder-
schap dat een goed werkbare 
vorm heeft gevonden. En trots op 
hoe ik mijn nieuwe leven en 
coachpraktijk heb opgebouwd en 
uitgebouwd.

    Scheiden vraagt kracht. Scheiden 
brengt kracht. Deze Bridget Jones 
komt er wel... onhandig en 
handig, zoekend en lerend. Met 
een deep down levensvertrouwen 
als basis.   

Birgit Vandermeulen heeft sinds 2008 
haar coachpraktijk Feelwise. Vanuit 

haar HR-achtergrond, coachopleidingen 
en -ervaring geeft zij met veel passie & 
professionaliteit haar praktijk vorm. Het 
is haar missie om mensen te inspireren 

tot ontwikkeling en meer regie over 
werk en leven te geven.
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aanvoelend | altijd in beweging | 
levenservaren | trotse mama | gek op 
woorden | energiegevend | tikkeltje 

filosofisch | lekker praktisch | positief | 
integer.

  Sporthal en Jeugdhuis Pius X krijgt grote 
opknapbeurt

 Boxtel - Brasserie Cis, uitgesproken als, en verwijzend naar de 
muzieknoot C#, doet haar naam eer aan met een nieuw concept: de 
Lazy Sunday. Deze muzikale zondagmiddag moet een regelmatig terug-
kerend iets worden. De eerste muziekmiddag wordt rond borreltijd, 
16.00 uur, afgetrapt door eigenaars Lotte Tissen en Frenk de Wert.

    Lotte en Frenk, die samen met 
Arion Klerkx de brasserie aan de 
Eindhovenseweg 39 runnen, 
vormen als zanger en zangeres het 
muzikale gezicht van de band Tilt. 
Vanwege de kleine, rustige setting 
wordt dit keer echter geen 
complete band meegenomen, 
maar speelt enkel dit tweetal.

    De Wert heeft er hoorbaar zin in. 
“We moeten even bekijken hoe 
het allemaal loopt komende 
zondag”, geeft hij aan. “De 

bedoeling is dat er periodiek 
verschillende bands langskomen 
tijdens de Lazy Sunday. Je moet 
dan denken aan semi-akoestische 
optredens, of met een orkestband. 
Voor een hele band is het ook te 
klein.”

    De Wert hoopt dat de Lazy Sunday 
een groot succes wordt dat 
komende zomer bijvoorbeeld uit 
kan groeien tot een barbecuefeest 
met een liveband erbij. “Erg 
idyllisch”, lacht hij als de verslag-

gever het door hem geschetste 
plaatje nog eens opsomt. “Maar 
zo’n barbecue-avond organiseren 
kan hier natuurlijk prima. Dat je 
met een gitaar op een boomstam 
of steen hier in de tuin staat te 
spelen bij een mega barbecue. Dat 
is wel een droom”, schetst de 
eigenaar.

   Tijdens de Lazy Sunday is Brasserie 
Cis normaal geopend vanaf 12.00 
uur. Rond 16.00 uur zullen Frenk 
en Lotte beginnen met hun live-
uitvoering. Afhankelijk van hoe de 
eerste muziekmiddag aanslaat 
zullen ze spelen tot ergens 
halverwege de avond. Het ruime 
repertoire wordt afgestemd op het 
aanwezige publiek.

   Liempde - Het geplande onderhoud van Pius X voor dit jaar wordt aange-
grepen om het gebouw een flinke opknapbeurt te geven. De sporthal en 
jeugdhuis wordt daarbij meteen vrijwel energieneutraal en gasvrij 
gemaakt. De totale verbouwingskosten bedragen zo’n 3 ton, waarbij de 
gemeente en Rijk een financiële bijdrage leveren. Pius X hoopt de verbou-
wingen tijdens de zomervakantie uit te kunnen voeren.

    De totale verbouwing van Pius X is 
opgesplitst in twee verschillende 
onderdelen: gepland onderhoud én 
het energiezuinig maken van de 
gebouwen. Voor dat laatste klopte 
Pius X aan bij de gemeente Boxtel 
om subsidie te krijgen. Vanuit de 
schaliegasgelden was namelijk nog 
budget beschikbaar voor het 
energiezuinig maken van 
gebouwen van verenigingen en 
stichtingen. Boxtel subsidieert 
daaruit 15 procent van de materi-
aalkosten. Ook het Rijk verleent 15 
procent subsidie.

    Het groot onderhoud stond al voor 
dit jaar op het programma. Het 
stichtingsbestuur, dat het 
jeugdhonk en de sporthal exploi-
teert, grijpt dit onderhoud direct 
aan om zonnepanelen op het dak 
te plaatsen en het dak extra te 
isoleren. Volgens voorzitter Ton van 
Boxtel een logische keuze, omdat 
aan de ene kant 5.000 euro per jaar 
op de energierekening kan worden 
bespaard en aan de andere kant 
het energieneutraal maken van de 
hal toch al op het programma 
stond. “Het dak moest sowieso 
opnieuw bedekt worden en anders 
had dat over een paar jaar weer 
eraf gemoeten voor de zonnepa-
nelen”, geeft Van Boxtel aan.

    Dakveiligheid
Naast een nieuwe dakbedekking 
wordt onder meer het sanitair en 
de dakveiligheid onder handen 

genomen. De kosten van dit laatste 
kunnen voor een deel door de 
gemeente betaald worden omdat 
Pius X de afgelopen jaren veel geld 
wist te besparen door zelf het 
onderhoud aan de noodverlichting 
uit te voeren. Het daarvoor bij de 
gemeente gereserveerde bedrag 
kan nu aangewend worden om het 
dak te beveiligen, zodat het 
onderhoud daaraan door 
medewerkers gedaan kan worden 
met een minimaal risico. “Dat is 
ook in het algemeen belang”, legt 
de voorzitter uit, “want als er iets 
mis zou gaan en er een claim komt, 
is de gemeente ook aansprakelijk.” 
Het restant betaalt het beheer uit 
eigen zak.

    Verder komt er een nieuwe boiler 
voor de warmwatervoorziening in 
de sporthal. Uiteraard wordt ook 
hierbij gelet op energiebesparing, 
zo laat de stichting weten. 
Daarnaast is de vloer in de sporthal 
versleten. Ook deze zal worden 
vernieuwd en er wordt in de 
gymzaal geluiddempend materiaal 
aangebracht.

    Tenslotte zijn er plannen om het 
buitenterrein aan te pakken en 
meer bij de accommodatie te 
betrekken. Deze zijn nog niet erg 
concreet. “Ideeën vanuit de 
Liempdse samenleving zijn dus van 
harte welkom!”, vindt Van Boxtel. 
Liempdenaren die plannen hebben 
kunnen zich richten tot de stichting, 

die onlangs van naam veranderde. 
De nieuwe naam is nu ‘Stichting 
Pius X Liempde’. Ook kunnen zij 
hun ideeën mailen of indienen bij 
de beheerders. Deze ideeën hoeven 
zich niet per se op de Liempdse 
jeugd te richten. “Wij waren er lang 
geleden alleen voor de katholieke 
jeugd uit Liempde, maar hoewel de 
nadruk nog steeds op de jeugd ligt, 
is iedereen welkom in de hal”, vindt 
Van Boxtel.

    Toekomstplannen
De gemeente keurde de subsidie-
aanvraag goed. Omdat zij jaarlijks 
een aanzienlijke exploitatiebijdrage 
voor Pius X uittrekt, verwacht de 
gemeente dit bedrag jaarlijks met 
5.000 euro te kunnen verminderen 
als het complex volledig energie-
neutraal wordt.

    Het complex werd in verschillende 
fases gebouwd in de jaren 60 en 
80. Hoewel het goed onderhouden 
is, werd het tijd voor groot 
onderhoud. Als alles volgens plan 
verloopt, worden de plannen nog 
voor de zomervakantie uitgevoerd. 
Daarmee is de accommodatie bij de 
opening van het nieuwe seizoen in 
september helemaal up-to-date en 
op de toekomst voorbereid.

   Voor in de verdere toekomst zijn er 
plannen om de luchtbehandelings-
installatie te vernieuwen en een 
warmte-terugwininstallatie aan te 
leggen. Het bestuur wil daarvoor 
de komende jaren middelen reser-
veren en bekijkt op dit moment al 
of met de werkzaamheden aan de 
douches al rekening met de voorge-
nomen aanpassing aan de luchtbe-
handelingsinstallatie gehouden kan 
worden.

Heldere formuleringen, duidelijke taal. 
Wijdenes Tekstredactie corrigeert en redigeert teksten. 
Van brieven tot brochures, van rapporten tot websites. 

Snel & scherp. 
06-24725770/willemijnwijdenes@gmail.com.


