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 Luchtpost uit Frankrijk: 
Kim Gérardin-Smits   

 Op 1 maart was de verjaardag 
van onze tweede dochter, 
Loïse. Ze werd alweer 9 jaar. Op 
zo’n moment denk je toch altijd 
even terug aan de dag dat ze 
ter wereld kwam. In de kliniek 
hier in Cormeilles en Parisis. In 
Frankrijk is het absoluut niet de 
gewoonte dat je thuis bevalt. 
Het komt zeker wel iets meer 
voor dan vroeger - mensen 
kiezen voor een natuurlijke 
bevalling in huiselijke omgeving - maar de grote meerderheid 
bevalt gewoon in het ziekenhuis of een kliniek. De ruggenprik 
is hier ook zeg maar standaard. Voor de bevalling heb je dan 
ook een afspraak met de anesthesist die onderzoekt of je ervoor 
in aanmerking komt of niet. Ikzelf heb voor alle drie de beval-
lingen (heerlijk!) een ruggenprik gehad en ik neem mijn petje af 
voor alle Nederlandse vrouwen die een kind ter wereld brengen 
zonder verdoving! Na de bevalling in het ziekenhuis blijf je ook 
een aantal dagen. Je mag pas naar huis als het kindje weer 
aankomt.

    Eenmaal thuis heb je absoluut geen kraamhulp. Hup, je moet 
het allemaal meteen in je eentje redden. Bij een eerste kind kan 
dat nogal koud op je dak vallen. Ook als je geen naaste familie 
in de buurt hebt is dat zeker niet makkelijk. Ik kon gelukkig op 
mijn moeder rekenen voor hulp de eerste paar dagen en ook 
ooms en tantes kwamen op kraambezoek, ook al moesten ze 
daarvoor lange uren in de auto zitten. Dat was hartverwarmend. 
Mijn moeder nam dan ook altijd beschuit met muisjes mee. 
Want dat hoort erbij! In Frankrijk is dat onbekend en mensen 
keken dan ook nogal raar op als je een beschuit voor hun neus 
zette. Ze zaten misschien eerder te wachten op een glas 
champagne.

    Maar goed, negen jaar later zie ik een bijna-tiener dochter 
staan en dan denk je toch: God, wat worden ze snel groot. We 
moeten van elke dag dat ze ‘klein’ zijn genieten, want voor je 
het weet staat de pukkeltijd voor de deur! 

Kim Gérardin-Smits   

bevalling in huiselijke omgeving - maar de grote meerderheid 
 De Stichting Kèk Liemt zou graag informatie ontvangen over de 
foto’s in de rubriek Liempde van toen. Het gaat elke keer om een 
andere foto met een onbekende boerderij, een evenement of 
personen. Bij welke gelegenheid is de foto gemaakt en wanneer?
Kun jij meer vertellen over deze foto? Geef je reactie dan door aan 
DeMooiBoxtelKrant via redactie@demooiboxtelkrant.nl of bel naar 
0411-842827. De reacties kunnen ook worden geplaatst op 
www.liempde.info. Alle reacties staan ook vermeld op de website 
van Kèk Liemt www.kekliemt.nl

    Alvast bedankt namens de archiefgroep van de Stichting Kèk Liemt. 

 Boxtel - Het Boxtelse quizbedrijf 
The Brain organiseert op zaterdag 
10 juni alweer de vierde editie van 
de Open Boxtelse Quizronde. De 
deelnemende teams, maximaal 
veertig, spelen die middag vier 
quizrondes, telkens in een ander 
Boxtels café. Inschrijven kan 
vanaf zaterdag 15 april bij één de 
vijf deelnemende cafés: Café ‘t 
Hart van Boxtel, Bar Becoloth, 
Eetcafé Le Temps Perdu, 
Restaurant En Garde en Eetcafé 
De Kerk. Deelname kost 30 euro 
per team, dat uit maximaal vier 
personen bestaat.

    Het quizzen begint om 14.00 uur, 
de teams worden om 13.30 uur 
verwacht bij ‘t Hart van Boxtel. 
Tegen zessen wordt de laatste 
vraag gesteld en rond half zeven 
vindt de prijsuitreiking plaats. Het 
Utrechtse team Korsakov-Lite zal 
alles in het werk stellen de vorig 
jaar gewonnen wisselbeker voor 
de derde achtereenvolgende keer 
mee naar de Domstad te nemen. 
Voor het eerst in deze vierde editie 

is er ook een prijs voor het beste 
Boxtelse team, dat moet bestaan 
uit minimaal drie in Boxtel 
woonachtige quizzers.
Om de honger te stillen, is er na de 
quiz voor 10 euro de mogelijkheid 
aan te schuiven voor een heerlijke 
hamburger met frites en salade.

    Het unieke concept van The Brain 
kenmerkt zich door het feit dat de 
quiz op groot scherm aan de 
deelnemers wordt getoond. De 
quiz is een combinatie van opmer-
kelijke en humoristische beeld- en 
geluidsfragmenten. Veel verschil-
lende categorieën passeren de 
revue, waaronder film, sport, 
muziek, tv en varia. Deze variaca-
tegorie omvat onder andere 
natuur, geschiedenis, aardrijks-
kunde en eten en drinken. Ook 
krijgen de quizzers tijdens elke 
ronde een triviaformulier, een blad 
waarop vragen naar aanleiding 
van verschillende foto’s en 
rebussen staan, die men tijdens de 
ronde moet beantwoorden. 

GROTE COLLECTIE 
SLIPPERS EN SANDALEN!

Kipling, Develab, Red Rag, Vingino

MET SPOED GEZOCHT: 
Woonruimte voor één persoon! (huur).

Vrouw, 24 jaar, 
info: 06-22556809 

Catering

‘t Tussenstation CATERING: bbq, 
buffetten, hapjes, lunch en maaltijd-
service. Voor privé en zakelijk. 
www.tussenstation.com 
tel. 06-29517770. 
Cobi Peijnenburg-Doggen.

Witgoed

Liempds Handelshuis. Verkoop van 
nieuw, gebruikt en schadewitgoed 
en reparaties aan huis. Open 
maandag, dinsdag, donderdag, 
vrijdag en zaterdag. Bergstraat 15A, 
Liempde, 0411-607322.

Verkoop

NIEUWE DESSOTAPIJTTEGELS in 
allerlei kleuren/soorten. Grote 
voorraad, scherpe meeneemprijs. 
Vanaf € 0,50 per tegel. Duinweg 17, 
Schijndel. 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten.

Verhuur
Bedrijfs-, kantoor-, praktijkruimten.
Naast onze damesvestiging, v.a. 
€ 250,- per maand.
boenderfitness@hotmail.com.
 
Plek om moestuin aan te leggen, 
Aan de Oirschotseweg, interesse? 
Bel: 06 474 665 67.

Vertier

Huur nu een stormbaan, spring-
kussen, partytent eventueel met 
verwarmer, opblaasfiguur Abraham, 
Sarah of Baby, in Oirschot bij 
www.jumpersverhuur.nl of bel 
06-28938597.

Rijles

www.autorijlesboxtel.nl. 
Theorieleermiddelen gratis bij 
proefles. Proefles gratis bij aanschaf 
lespakket. Les voordelig € 35,- per 
uur. Zonodig herexamen gratis. 
Info 06-57374737.

Rommelmarkt
Zondag 9 april: vlooienmarkt van 
10.00 tot 14.00 uur in manege de 
Rekkendonken, Vleutstraat 10, 
Liempde. Entree: € 2,- voor volwas-
senen, kinderen tot 12 jaar gratis.

Vierde Open Boxtelse Quizronde 
van The Brain
Ook het beste Boxtelse team ontvangt een prijs

Foto: Stichting Kèk Liemt

Feelwise focust...
Het was voor mij best confronterend toen ik 
tijdens mijn opleiding ontdekte hoe mijn gedrag 
als volwassene wordt bepaald door de (figuur-
lijke) tegeltjes die vroeger in m’n ouderlijk huis 
aan de muur hingen. In onze hal hing het 
gedicht ‘Vriend’ van Toon Hermans. Mijn 
moeder was een Sittardse en gek op alles wat 
haar plaatsgenoot Toon zong, schreef en 
speelde. Tegelijkertijd had dit gedicht voor haar 
een diepere waarde. Niet alleen vond zij vriend-
schap belangrijk... voor haar was het net zo 
belangrijk dat er bij ons thuis geen ruzie was. Ik 
kan het haar in gedachten nog horen zeggen: 
‘Lief zijn voor elkaar’. Met vier opgroeiende 
kinderen in één huis was dat best een uitdaging.

Het zal geen verrassing zijn dat ik, anno 2017, 
nog altijd probeer om onenigheid te voorkomen 
en het iedereen naar de zin wil maken, waar en 
met wie ik ook ben. Dat is me immers met de 
paplepel ingegoten. Net als de zinnetjes ‘doe je 
best’, ‘wees perfect’ en ‘ben sterk’. We noemen 
deze zinnetjes ‘drivers’. Een driver is een 
‘boodschap’ van je ouder(s) die leidt tot 
goedkeuring als je die boodschap ‘uitvoert’. Nu 
is het natuurlijk heel handig om je best te doen, 
want mede daardoor kun je iets bereiken. 
Echter... als ‘je best doen’ (of een van de andere 
drivers) te veel de nadruk krijgt, inspireert het 

niet tot actie en gaat het juist tegen je werken.

In mijn praktijk zie ik veel cliënten hun best 
doen. Zij zijn hard aan het werk om iedereen 
om hen heen blij en tevreden te houden. Een 
zorgzame dochter, een leuke collega, een 
liefhebbende echtgenote, een hardwerkende 
vader en een loyale werknemer; allemaal rollen 
en verantwoordelijkheden die we onszelf 
geven. Wat ik tegelijkertijd zie, is dat de ‘doe-je-
best-mensen’ het zo moeilijk vinden om hun 
eigen grenzen te bepalen en nee te zeggen. 
Deze mensen hebben een hoger burn-out 
risico, omdat ze met name gericht zijn op hun 
omgeving en zichzelf daarmee vergeten, 
overschreeuwen of op een zijspoor zetten.

Zo ook een cliënte van 31 jaar. Druk bezig met 
bouwen aan haar fulltime carrière in een bedrijf 
dat met prestatienormen werkt. Elke dag reist 
ze van Brabant naar Den Haag. Elke dag werkt 
ze knetterhard om op haar werk te voldoen aan 
het beeld van leuk, gezellig en resultaatgericht 
zijn. En elke dag komt ze doodmoe thuis. In de 
coachgesprekken wordt haar duidelijk hoe 
gemakkelijk ze over haar eigen grenzen heen 
gaat. Dat ze thuis zo erg haar best deed om 
gezien te worden door haar ouders; hardwer-
kende mensen die er alles aan deden om hun 

goedlopende horecazaak goed draaiend te 
houden. Goed voorbeeld doet volgen, of het 
‘goed’ was is de vraag. Tegelijkertijd hebben 
ook deze ouders naar eer en geweten en uit 
liefde gehandeld, dat weet ik zeker.

Heb jij het vermoeden dat je ook een ‘doe-je-
best-er’ bent? Realiseer je dat de verantwoor-
delijkheid voor ‘goed zorgen voor jezelf’ net zo 
belangrijk is als de verantwoordelijkheid voor 
presteren die je naar de buitenwereld voelt. 
Besef ook dat deze prestatiedrive een oud 
patroon kan zijn om ‘gezien te worden’. 
Zorg ervoor dat dat wat je doet ook leuk is en je 
energie geeft. Kies naast verplichtingen ook 
bewust voor activiteiten die weinig inspanning 
van je vragen, je gemakkelijk af gaan en waar 
geen druk op ligt. Zo houd je voor jezelf de 
balans tussen Moeten & Willen. 
Uiteraard werkt deze coach ook aan haar eigen 
ontwikkeling, eerlijkheidshalve door een beetje 
met de woorden van haar moeder te sjoemelen. 
‘Lief zijn voor elkaar’ is voor mij ‘Lief zijn voor 
elkaar & mezelf’ geworden. Ik geef toe, voor dit 
nieuwe denken heb ik wel even mijn best 
moeten doen. En wat heel fijn is om te consta-
teren… het gaat me Moed-Willig ontspannen 
af?

Birgit Vandermeulen heeft sinds 
2008 haar coachpraktijk 

Feelwise. Vanuit haar 
HR-achtergrond, coachoplei-
dingen en -ervaring geeft zij 

met veel passie & professiona-
liteit haar praktijk vorm. Het is 

haar missie om mensen te 
inspireren tot ontwikkeling en 
meer regie over werk en leven 

te geven.

XziXzi Photography

aanvoelend | altijd in beweging 
| levenservaren | trotse mama | 

gek op woorden | energie-
gevend | tikkeltje filosofisch | 

lekker praktisch | positief | 
integer.

Iets te vieren? 
Geboortes, felicitaties en 
jubilea, DeMooiBoxtelKrant 
vermeldt ze graag voor je. 

Neem contact op met de 
redactie voor de mogelijkheden 
via 
redactie@demooiboxtelkrant.nl.


