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Schapen doen winterjasje uit

Feelwise focust...

Boxtel - De drie Ouessant
schaapjes van de Kinderboerderij
zijn zondagmiddag geschoren
door vaste schapenscheerder
Henri van Weert.

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.

Onder tropische omstandigheden
was het zondag flink zweten voor
Van Weert. Gelukkig voor hem is
er altijd wel een schaduwrijk plekje
onder de grote elzenboom.
Jong en oud kon van dichtbij zien
hoe ervaren en behoedzaam de
vacht op ambachtelijke wijze
geschoren
werd.
Tussendoor
werden er in de koele huiskamer
ook schaapjes geknutseld en
natuurlijk lekker ijsjes gegeten.
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Henri van Weert neemt een schaap onder handen. (Foto: Cock Stam)

Wijziging samenstelling bestuur Hobbycentrum
Boxtel

Boxtel - Het Hobbycentrum in Boxtel krijgt een aantal nieuwe
bestuurders. Na de komst van de nieuwe voorzitter Theodoor van
Leeuwen vertrokken Betsie van der Sloot en Wim van Erp uit het
bestuur. Zij waren actief als vertegenwoordigers van KBO Boxtel en
Liempde, initiatiefnemer van het Hobbycentrum. Hun vertrek was bij
de start al bekend. Ook Boudewijn Mijjer vertrok als secretaris.
Nieuw zijn de leden Patrick
Bunskoek (afkomstig uit het
bedrijfsleven) en Nus Waleson
(afkomstig uit het onderwijs).
Corry van de Laar en Leo de Kort
zijn al (vrijwel) vanaf het begin lid
van het bestuur. Na overleg heeft
ook Alphons van der Heijden
afscheid van het bestuur genomen.
Hij heeft als coördinator en
bestuurslid een grote bijdrage
geleverd aan de start en de eerste
fase van het Hobbycentrum.

Er zijn nog twee vacatures in het
bestuur voor kandidaten die bij
voorkeur afkomstig zijn uit of
ervaring hebben met de sectoren
welzijn, sport en overheid. Het
bestuur richt zich vanaf nu op
twee min of meer te onderscheiden
doelgroepen.
In
algemene zin kan gesteld worden,
dat tot nu toe vooral de groep 65+
deelneemt aan een van de circa 25
verschillende activiteiten in het
Hobbycentrum.

Het nieuwe bestuur ziet ook graag
de doelgroep 50+ wat vaker naar
het Hobbycentrum komen. De
50+ activiteiten kunnen desgewenst ook in de avonduren en op
zaterdagochtend
plaatshebben.
Belangstellenden kunnen contact
opnemen met: info@hobbycentrumboxtel.nl of bellen (overdag)
met 0411-210355. Het Hobbycentrum is ook nog op zoek naar
vrijwilligers voor allerlei taken.
Ook mensen die een hobby graag
met anderen delen zijn welkom.
Op
de
site:
www.hobbycentrumboxtel.nl
is
meer informatie te vinden over het
Hobbycentrum.

Bierpompfeest Esch zorgt voor volle terrassen
biertapper Gerrie van der Mee,
welkom geheten bij de bierpomp.
De biertapper ontpopte zich als
een volleerd vendelier. Hij bracht
samen met een medevendelier de
vendelgroet alsof hij nooit anders
had gedaan.

(Foto: E.D. Evenementenbegeleiding)

Esch - Op de 52e editie van het Essche Bierpompfeest was het
donderdag goed toeven. Mede dankzij de zomerse temperaturen en het
lekkere lentezonnetje waren er veel bezoekers op de been die genoten
van de zon, muziek, verschillende activiteiten en natuurlijk bier.
Bij het Essche Bierpompfeest
worden sinds 1965 de nieuwe
inwoners van Esch welkom
geheten door onder andere de
burgemeester en wethouders, de
pastoor en uiteraard de ‘oude’
Esschenaren. Dit jaar gebeurde dit
onder een stralende hemel en in
subtropische temperaturen.
Tijdens de lunch werden maar
liefst 61 nieuwe inwoners van
harte welkom geheten in Esch
door Burgemeester Zwijnenburg,

pastoor Grubben en uiteraard ook
door de stichting de Essche
Bierpomp, namens de Essche
bewoners. Omdat de burgemeester en haar man ook nieuwe
inwoners van Esch zijn kregen zij
tijdens de lunch de bekende
bierpul overhandigd.
Na de lunch werden de nieuwe
inwoners, maar ook heel veel
‘oude’ inwoners, door het Sint
Willibrordus Gilde, de burgemeester met wethouders en

Groencentrum/kwekerij Boxtel
Vaste planten, 600 soorten vanaf € 0,75
Klimplanten 100 soorten vanaf € 4,50
Bloeiende heesters vanaf € 3,50
Vanaf nu geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 - 18.00 uur

Groencentrum/kwekerij Boxtel

Geelderseweg 17 Boxtel (zijstraat van de weg Schijndel-Boxtel)
T 0614771209 | E groencentrumboxtel@outlook.com

Bij de vele marktkramen lieten
verenigingen en bedrijven zien
wat zij voor de nieuwe inwoners
konden betekenen en de nieuwe
inwoners konden ook wel iets voor
deze verenigingen betekenen. Op
de twee podia was er volop
muziek, een heuse Tae Kwon Do
demonstratie en werden schapen
gehoed en geschoren.
Het was duidelijk dat de optredens
en het terras zeer in de smaak
vielen, want de terrassen zaten vol
en bleven vol. Voor de kinderen
(ook voor sommige oudere
kinderen) waren er allerlei leuke
attracties neergezet zoals springkussens, een draaimolen, een
eiland met water erin, popcorn en
een FIFA-competitie.
Rond 18.00 uur begon het
optreden van de coverband Lynx
op het grote podium op het Marktplein. De mannen uit Alkmaar
wisten van de avond een geweldig
feest te maken.

RITS STUK???

Loopt de rits open van uw jas, broek,
rok, laars of tas? Wij kunnen deze in vele
gevallen repareren zonder de rits te
vervangen! Ook drukknopen,
nestelringen, etc. vervangen wij direct!

WAAR???

Bij van der Wijst Kleinvak. Do middag op
de weekmarkt te Vught Moleneindplein
van 12.00 u. tot 17.00 u.
vrijdagmorgen op de weekmarkt
te Boxtel van 8.00 u. tot 12.30 u.
Zie ook: www.vanderwijstkleinvak.nl

aanvoelend | altijd in beweging |
levenservaren | trotse mama | gek op
woorden | energiegevend | tikkeltje
filosofisch | lekker praktisch | positief |
integer.

Eigen-waardig opvoeden
“Dit moet je lezen Birg”, zei
mijn zus toen ze me het Boek
‘Eigenaardig opvoeden’ van de
schrijvers P. Tieger en B. Barron
Tieger liet zien. “Een
eye-opener, echt. Ik heb het met
ongelooflijk veel herkenning
gelezen”, zei ze. “En ik snap nu
hoe mijn drie kinderen in elkaar
steken.”
Ik moet eerlijk zeggen, een
beetje sceptisch was ik wel toen
ik haar dat hoorde zeggen. Er
worden tegenwoordig zoveel
boeken geschreven, van zulke
wisselende kwaliteit. Het feit dat
de MBTI (Myers-Briggs Type
Indicator) de basis van dit boek
is, deed me overtuigen het te
gaan lezen. Dit omdat de MBTI
in mijn ogen een waardevol
instrument is om de persoonlijkheid van mensen op een
positieve manier te ‘meten’ en te
‘positioneren’.
Geen woord teveel heeft ze
gezegd! Het boek koppelt de
MBTI aan honderden verhalen
van ouders en de drie verschillende ontwikkelingsstadia
(kleutertijd, basisschool,
puberteit) van een (klein)kind.
De schrijvers geven aanwijzingen hoe de opvoeding
vormgegeven kan worden door
de aangeboren persoonlijkheid
van het kind te ondersteunen
met (maatwerk)communicatie,
motivatie en bijsturing.
Afgewisseld met prachtige,
beeldende, herkenbare en ook
humoristische voorbeelden uit
het dagelijkse gezinsleven. Ook
voor de mensen die de MBTI
niet kennen, geeft het boek
waardevolle inzichten en
handvatten.
Wat het boek ook doet, is de
lezer bewust maken van de
verschuiving van de gedragsfocus. Als ouder hebben we de
neiging om ons eigen gedrag,
onze eigen normen en waarden,
graag in ons kind gespiegeld te
zien. We beschouwen kinderen
vaak als een verlengstuk van
onszelf. Dit maakt dat we hen
graag beleefd, productief en

verantwoordelijk zien. Maar…
wiens gedrag willen we dan
eigenlijk zien? Dat van het vrije
kind dat zichzelf is? Of dat wat
wij als ouder belangrijk vinden?
De vraag is of het niet veel beter
is ons te focussen op het
begrijpen van het gedrag en
daarmee de persoonlijkheid van
het kind. Voor de schrijvers van
het boek is dit geen vraag, het is
een vanzelfsprekendheid. Eigenwaarde ontstaat als een kind
voelt en ervaart dat van hem/
haar gehouden wordt zoals hij/
zij is. Eigen-zijn (ik mag zijn wie
IK ben), zorgt voor zelfvertrouwen en geluk. Het gevoel
onvoorwaardelijk gezien en
gerespecteerd te worden als
uniek individu.
We willen onze kinderen gezond
(lichamelijk en psychologisch) en
gelukkig zien, hen kansen en
ervaringen geven, successen
gunnen. En daarmee zijn we als
ouder niet alleen ouder. We zijn
ook een beetje coach.
Ik kan er een grote boom over
opzetten: managen heeft voor
mij een absolute parallel met
opvoeden. Zeker als je je beseft
dat een volwassene over het
algemeen heel sterk lijkt op de
persoon die hij/zij als kind was.
Dit maakt Eigenaardig
Opvoeden zowel ‘opvoedboek’
als managementboek. En
samenwerkingsboek. Want als je
weet hoe je collega’s in elkaar
steken en wat hun persoonlijke
‘handleiding’ is, dan weet je ook
wat nodig is om goed samen te
werken.
Eigenaardig opvoeden…
eigenlijk zou het boek ook
‘Eigen-waardig leven’ mogen
heten. Uit wereldwijd onderzoek
in 130 landen met 130.000
respondenten is gebleken dat
(gevoel van) eigenwaarde één
van de vier psychologische
basisbehoeften is die elke
volwassene en elk kind heeft.
Het lijkt me voor de schrijvers
een prachtige wetenschap daar
iets moois aan te hebben mogen
bijdragen.

