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Woensdag 8 februari 2017

Liemt makt gin verschil tussen zittingsavonden
en kermis

Feelwise focust...
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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Eigenaar van de schiettent ’Niet geschoten is altijd mis’ (Ted van de Meulengraaf, r.) en ‘De Flos’ (Henk van de Loo, L.)
hebben zojuist samen het postpakketje met de nieuwe buks voor de schiettent geopend... (Foto: Cock Stam)

Liempde - Tijdens de Liempdse zittingsavonden afgelopen weekend kon
het massaal toegestroomde publiek in het uitverkochte Ploegerspaleis
Het Hof de Liempdse kermis herbeleven. Het prachtige decor zorgde voor
de nostalgie. De sfeer werd verhoogd met een mooie vertolking van
Grease door dansgroep de Partyploegers. Met de liedjes van Maarten
Verhees leek het of je op het zomerse terras zat. Alle attracties én alle
roddels van Liemt kwamen daarbij natuurlijk aan de orde.
Bij de Liemtse kermis hoort de rups.
De vrouwen van Prins Populus I & II
en hun adjudanten bespraken
tijdens het ritje de kwaliteiten van
hun mannen. Ook de schommels
konden natuurlijk niet ontbreken.
De verveelde caissière (Loes van
Leeuwen) werd er verleid door
spierbundel Henrie van Dun (René
Knoops). Als dank kreeg hij van de
caissière geen geld, maar haar vieze
kauwgom. En waarzegger Bennie
Blij stak voor 3,52 euro de waarheid
niet onder stoelen of banken. In
plaats van zijn glazen bol, gebruikte
hij Facebook.
Ted van de Meulengraaf, eigenaar
van de schiettent ‘Niet geschoten is
altijd mis’, was erg blij met de
nieuwe buks die postbode Toos
bezorgde. Uiteraard moest deze
een beetje bijgebogen worden, met
behulp van ‘De Flos’ (Henk van de
Loo). Met zijn trilhand om de
trekker, werd Liemt al snel een
dooie boel en mochten Willemijn en
Carla, de dames van dichte zoden,
of gemeentewerker Van de Wiel de
boel weer opruimen. Kapelaan
Geoffrey assisteerde met een schietgebedje. Voordeel van een defecte
luchtbuks is dat je geen konijn meer
kunt raken. En dat kwam goed uit:
onder het motto ‘Uw peen is onze
passie’ toverden de konijntjes van
Hofkapel de Kromploegers een
wortel om in een fluit en jamden zij
er stevig op los. Ook de grijpmachines waren in trek, vooral bij de
mannen. Zij konden het niet laten
om voor 2 euro vijf keer te graaien,
aldus de twee roze beertjes (Hilde
van Abeelen en Yvon van den

Bosch). Maar voor de adjudanten
gingen deze knuffels er eens even
goed voor liggen. Helaas hadden
de heren geen geluk. Volgens Ilse
de Kort, Esther Rijken, Diane Melis,
Monique van Ruremonde en
Jolanda Liebregts - de charmante
dames van Reisbureau De Harde
Krul - bood de Liemtse Kermis ook
commerciële mogelijkheden.
Bij de kermis horen ook de terrasjes.
Zatte Adje (Arthur Brands) was dan
ook van de partij. Samen met zijn
vriendin Rode Riek bezocht hij alle
kroegen. Hij bleef lekker plakken
met Willy Beerens die vast ‘gelymed’
was op de barkruk. Wel moest hij
oppassen dat hij niet viel en zijn
gezicht openhaalde, zoals de
kruidenier.
De avond werd aan elkaar gepraat
door oud Prins Primus die in het
afgelopen jaar aan lager wal geraakt
was. Hij kreeg, samen met kapelaan

Geoffrey, een taakstraf vanwege
het achterhouden van de collecte.
Stichting AAP, Auwe Afgegleden
Prinsen, gaf hem een nieuw doel in
zijn leven: de kop van jut. De Pool
Olech (François Legius) stond
Primus bij met een goede psychoanalyse en een urineonderzoek.
Door alle gezelligheid van de kermis
kwam Primus uit zijn zwarte gat en
zag hij samen met Olech weer het
licht. De Liemtse Kermis is geweldig,
net als Carnaval: ‘t makt gin verschil.
Kijk voor meer foto’s op
mooiboxtel.nl.
Seniorenmiddag
Op zondagmiddag 12 februari
2017 staat ook weer de seniorenmiddag van de Ploegers gepland.
Hoogtepunten vanuit de zittingsavonden worden tijdens deze
carnavalsmiddag voor 55-plussers
en
mindervaliden
vertoond.
Daarnaast zijn er ook optredens van
nieuw talent te zien en een aantal
verrassingsoptredens die in het
diepste geheim worden voorbereid.
Hofkapel De Kromploegers zorgt
voor de muzikale omlijsting. De
toegang is gratis. De zaal bij
Ploegerspaleis Het Hof gaat om
13.00 uur open en het programma
start om 13.30 uur.

aanvoelend | altijd in beweging | levenservaren | trotse mama
gek op woorden | energiegevend | tikkeltje filosofisch
lekker praktisch | positief | integer.
‘In juni 2016 heb ik mijn baan in het basisonderwijs opgezegd en ben ik
gestart met een secretaressecursus. Voordat ik op zoek ga naar een
nieuwe baan, wil ik graag eerst uitzoeken wat voor soort werk bij mij
past en wie ik zelf ben.’ Met deze korte mail meldt een nieuwe cliënte
zich voor een kort coachtraject. Het grootste gedeelte van haar jonge
jeugd brengt ze door op internaat; haar ouders hebben geen huis, wel
een schip. Al op hele jonge leeftijd reist ze elk weekend met de trein naar
die haven in Nederland waar haar ouders op dat moment zijn aangemeerd. Over vroeg zelfstandig gesproken. Op haar zestiende gaat ze op
kamers. Eenmaal wonend aan wal wordt haar helder dat haar ouders
haar materieel alles bieden. Wat ze mist is de knuffel, een arm om haar
heen en een open gesprek. Dit besef is niet alleen confronterend, het is
ook verwarrend. Want hoe moet je een sociaal leven opbouwen, als je
thuis niet geleerd hebt hoe?
Na de PABO gaat ze aan de slag als juf op een basisschool. Haar baan in
het onderwijs voelt als politieagentje spelen. Er is niet de ruimte om echt
contact met de kinderen maken, ze voelt zich niet op haar plek.
‘Volhouden en groot houden naar de buitenwereld,’ neemt ze zich voor.
En ook al is ze jong en sterk, dat blijkt een onmogelijke opgave. Ze stort
lichamelijk in en is drie maanden ziek. Na een re-integratietraject gaat ze
weer aan het werk. Toch is eind 2016 na zeven jaar onderwijs voor haar
de koek echt op. Hoe moeilijk het ook is om de zekerheid van deze baan
op te geven, wat een opluchting is het om ermee te stoppen. De kramp
verdwijnt en geeft ruimte voor energie en nieuwe mogelijkheden.
‘Wie ben ik en wat zit er in mij?’, dat is haar coachvraag. Ik besluit het
coachtraject te starten met het Waarom-gesprek. Met haar op zoek te
gaan naar dat wat haar ogen laat fonkelen en haar energie geeft. Zo
krijgt ze zicht op dat waar ze voor staat en voor gaat.
We ontdekken de kracht van haar positiviteit, openheid en enthousiasme. Van haar oprechte aandacht voor de mensen om haar heen, de
hulp die ze hen biedt. Haar talent voor communiceren, de wijze waarop
ze zich inleeft in mensen en naar hen luistert. En… haar behoefte om te
praten. ‘Communicatie is van levensbelang,’ zegt ze, ‘ik heb altijd
gedacht dat ik dat niet nodig had. En ik wist niet van mezelf dat ik zo
gemakkelijk kan praten. Alles heeft met praten te maken, het leven delen
met anderen. Ook de moeilijke dingen bespreken, klein en groot. Niet
mezelf vermanend toespreken dat het te klein en onbeduidend is, en dat
ik een ander daar dus niet mee lastig moet vallen. Ik mag ook de ruimte
vragen en nemen voor mijn verhaal. En ik mag hulp vragen. Ook al ben
ik het al zo lang gewend: ik hoef niet alles zelf en alleen te doen.’

Het is helder dat deze jonge vrouw haar kracht in haar baan als onderwijzeres niet kwijt kon, er was te weinig ruimte voor een-op-een
begeleiding van de leerlingen. En… de inzichten tijdens de gesprekken
gaan verder dan werk. Doordat zij heeft besloten ‘zichzelf te laten zien’,
gaat er een sociale wereld voor haar open zoals ze deze nog nooit heeft
gekend. Het ouderlijk schip vaarde heel Nederland door, en tegelijkertijd
was in de kajuit de actieradius niet groter dan ieders binnenwereld en
eigen gedachten. Ze kan er begripvol en met respect voor haar ouders
naar kijken. Omdat ze nu weet wat ze zelf nodig heeft om aan het roer
van haar eigen leven te staan!
ALLEEN BIJ ONS SUPER AANBIEDINGEN UIT POLEN van 01.12 tot 31.12.2016

ALLEEN BIJ ONS SUPER AANBIEDINGEN UIT POLEN
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Reisbureau De Harde Krul, hard aan het werk. (Foto: Cock Stam)
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Aanbod geldig zolang de voorraad strekt.
Voor info marionvandoorn@yahoo.com
Alleen geselecteerde winkels.
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