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Culinair genieten voor het goede doel
Lions Club Boxtel Belles Amies schenkt opbrengst Proeftuin aan 
Buurtsport Boxtel

Feelwise focust...

Zodra hij zit, steekt hij van wal. 
Uitgebreid en vol passie vertelt 
hij over zijn werk als accountma-
nager bij een middelgrote organi-
satie. Hoe lang hij er al werkt. 
Hoe betrokken hij zich voelt. 
Waar hij verantwoordelijk voor is 
en hoe zijn werkweek er uitziet. 
Ook vertelt hij hoe moeilijk hij 
het vindt als leveringen niet goed 
gaan. Hoe lastig hij die momenten 
vindt waarop zijn manager 
besluiten neemt, waarvan hij 
weet dat klanten daardoor gaan 
vertrekken. Dat hij er zo 
moedeloos van wordt. Hij zucht 
als hij het woord ‘moedeloos’ 
uitspreekt. In zijn ogen zie ik 
zowel de wanhoop over de 
situatie, als de hoop dat ik het 
voor hem op ga lossen.

“Mijn vrouw zegt regelmatig dat 
mijn lange verhalen lijken op een 
diarreeaanval van woorden en 
letters.” Hij lacht en tegelijkertijd 
zit er iets pijnlijks onder zijn lach. 
Ook op zijn werk krijgt hij elk jaar 
tijdens zijn functioneringsgesprek 
te horen dat hij kobo, korter en 
bondiger, mag communiceren. 
En wie hij ook om advies vraagt 
… hij heeft geen idee hoe hij dat 
voor elkaar moet krijgen.
Ik snap waar deze feedback uit 
zijn omgeving vandaan komt. 
Ook ik heb moeite om de vele 
woorden van deze cliënt in me 
op te nemen en te verwerken. 
“Ik merk dat mijn gedachten 
afdwalen en dat ik je niet meer 
goed kan volgen”, zeg ik tegen 
hem. “Wat zit jou specifiek in 
deze situatie dwars en wat zou 
je, als je diep van binnen kijkt, 
het liefste willen?” Hij kijkt me 
aan en schudt zijn hoofd. “Ik heb 
geen idee.” Het wordt stil in de 
praktijkruimte. Er is een stokje in 

het draaiende wiel gestoken, 

en hij realiseert zich dat hij niet 
meer op de oude manier wil 
doorfietsen.

Stap voor stap ontdekken we dat 
hij, als hij niet weet wat hij wil, hij 
al helemaal niet weet wat hij 
moet doen om zijn doel te 
bereiken. Dat hem dat heel 
onzeker maakt. Dat hij bij het 
zoeken naar een oplossing heel 
veel gaat praten. “Zo verdwaal ik 
in mijn eigen woorden en 
gedachten, en verdwaalt mijn 
gesprekspartner met me mee.” 
Hij bekent met enige schaamte 
dat zijn discipline niet bijster 
geweldig is. Dat hij daardoor snel 
afhaakt en zichzelf vaak excuses 
hoort maken. En dat hij zich heel 
erg afhankelijk maakt van 
anderen om zijn probleem op te 
lossen. “Ik heb veel behoefte aan 
steun en aandacht, dat kan 
eigenlijk nooit genoeg zijn.”

Mooi is het om te zien hoe de 
oefeningen en inzichten hem 
stappen laten zetten in zijn eigen 
ontwikkeling. Hoe hij de regie 
neemt over zijn eigen handelen. 
Hoe hij leert om ergens werkelijk 
voor te gaan. En hoe hij in staat 
blijkt om zichzelf te beheersen 
om niet hap-snap-snel te 
‘snacken’ door iets te halen bij de 
ander, waar hij zelf geen moeite 
voor wil doen.

Zowel op zijn werk als thuis, 
transformeert hij zijn eenzijdige 
woordenstroom naar dialogen 
met adem- en luisterpauzes. Ook 
zijn vrouw is er erg blij mee. 
Want als Mars behoefte heeft 
aan goedkeuring en vertrouwen, 
en Venus gek is op aandacht en 
begrip… dan is een goed 
luisterend oor op beide ‘planeten’ 
toch echt wel handig.

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.XziXzi Photography

De Kromploegers doen gouden jubileum in september over met nieuw feest
Liempde - Na de gouden jubileu-
meditie van 2017, waarop zo’n 
2.500 Liempdenaren, maar ook 
bezoekers van ver daarbuiten, af 
kwamen, organiseren De 
Kromploegers dit jaar wederom 
een spetterende discoavond. Dit 
keer met optredens van discoklas-
sieker The Gibson Brothers en 
90’s hitmachine Snap!. Naast de 
discoavond op vrijdag 21 
september volgt op de zaterdag 
de lustrumeditie van het 
Oktoberfest en op zondag 23 
september Proef Lokaal Liempde.

Waar vorig jaar met The Trammps 
het dak eraf ging, zijn dit jaar The 
Gibson Brothers van de partij, 
uiteraard ook begeleid door De 
Kromploegers. Met de combinatie 
van salsa en disco met hits als 
‘Que Sera Mi Vida’ en ‘Non Stop 
Dance’ gaan De Kromploegers er 
vanuit dat de 100 m2 dansvloer 
weer vol staat.

Die dansvloer is overigens dezelfde 
als die van vorig jaar, net zoals de 
enorme tent waarin de dansavond 
zich afspeelt. ‘Never change a 
winning team’, zo dachten De 
Kromploegers, bevestigt ook 
orkestleider Maarten Termeer. 
“We hebben vorig jaar zo veel 
enthousiaste reacties gehad, maar 
ook vragen of we in 2018 alsje-
blieft nog een keer zo’n te gekke 
feestavond konden organiseren. 
Toen dachten we bij onszelf: 
waarom ook niet?”, licht hij toe. 
“Het weekend verliep toen 
nagenoeg perfect, waardoor de 
uitdaging dit jaar wordt om de 
dingen die toen goed gingen nu 
weer goed te doen!”

Slechts op de details, zoals een 
betere afscherming van de arties-
tenruimte backstage, worden nog 
zaken aangepast. Ook zullen er 
meer bartafels- en -krukken zijn. 
“Die vraag was vorig jaar groter 
dan verwacht, waardoor de tafels 

op een bepaald moment op 
waren.” Verder blijven de drie 
dagen in de kern zoals Liempde ze 
al kent. Dat betekent dat ook de 
prijzen dit jaar niet zullen veran-
deren ten opzichte van 2017. Een 
biertje kost dus 2 euro en de 
toegang op vrijdag bedraagt 17,50 
euro, of 15 euro bij afname van 
tien kaartjes.

De aftrap en rode draad van de 
avond is in de vertrouwde handen 
van DJ Henri Schalkx waarna De 
Kromploegers een spetterend 
optreden verzorgen met diverse 
gastmuzikanten. Als vervolgens 
iedereen goed opgewarmd is komt 
de jaren 90 formatie Snap! hun 
wereldhits ten gehore brengen. 
waaronder ‘Rhythm is a Dancer’, 
‘The Power’ en ‘Eternity’.

De dansavond ‘Back 2 the Music’ 
begint om 20.00 uur.

Oktoberfest 5.0 die Lustrum 
Edition
Op zaterdag 22 september volgt 
voor de vijfde keer het Traditio-
naler Oktoberfest. De verlichte 
dansvloer van de vrijdagavond 
wordt ingeruild voor lange tafels 
waaraan niet alleen gezeten, maar 
ook gestaan kan worden. Naast 
een aantal gastmuzikanten en dj 
Willem, die er de vorige keer al bij 
waren, zijn er dit keer ook nieuwe 
gezichten en instrumenten 
aanwezig om er een knalfeest van 
te maken. Het Oktoberfest begint 
om 19.00 uur met het aanslaan 
van het eerste vat in de tent op d’n 
Tip in Liempde.

Kaarten voor Oktoberfest kosten 
12,50 per persoon of 100 euro per 
tafel van 10 personen.

Proef Lokaal Liempde
De vierde editie van Proef Lokaal 
Liempde, op zondag 23 september, 
wordt ook weer georganiseerd 

volgens de vaste formule. Van 
14.00 tot 19.00 uur kunnen 
bezoekers tijdens ‘Het Grootste 
Tapasdiner van Het Groene Woud’ 
genieten van alle culinaire verras-
singen die Het Groene Woud te 
bieden heeft. Diverse koks en 
thuisbakkers bieden kleine tapas-
gerechtjes met producten en 
ingrediënten uit de streek aan. Het 
programma wordt omlijst met 
muzikale optredens en enter-
tainment voor kinderen. De entree 
voor dit evenement is gratis.

Kaarten voor zowel Back 2 the 
Music als voor het Oktoberfest zijn 
vanaf 14 april 10.00 uur te koop 
via kromploegers@gmail.com. 
Daarbij geldt: wie het eerst komt 
het eerst maalt. Passepartouts 
voor beide avonden kosten 25 
euro per persoon. Beide avonden 
zijn alleen toegankelijk als je 18 
jaar of ouder bent.

Boxtel - Voor het negende jaar op rij organiseren de Lions Club Boxtel 
Belles Amies (LCBBA) deze week een van Boxtels gastronomische 
hoogtepunten: de Proeftuin. Op zondag 8 april kunnen liefhebbers van 
lekkere hapjes, borrels en gezelligheid hun hart weer ophalen op de 
inmiddels zo vertrouwde locatie, de tuin van SintLucas. Hoogstwaar-
schijnlijk onder het genot van een heerlijk voorjaars zonnetje, want ook 
dat lijken de dames elk jaar voor elkaar te krijgen. 

Wat zij ook steeds weer weten te 
realiseren, is een mooie opbrengst 
voor lokale goede doelen. Want 
dat is waar de Belles Amies het 
uiteindelijk allemaal voor doen; de 
serviceclub van 27 betrokken, 
gedreven dames zet zich belan-
geloos in voor culturele en 
maatschappelijke organisaties in 
en rond Boxtel, zoals de 
Voedselbank, WensAmbulance 
Brabant en Stichting Alzheimer. 
Vorig jaar bracht de Proeftuin 
maar liefst 15.000 euro op voor 
Stichting Nabij en voor de aanleg 
van de wandeltuin bij verzorgings-
tehuis Liduina. Dit jaar mag Buurt-
sport Boxtel de opbrengst van de 
Proeftuin in ontvangst nemen, net 
zoals dat het geval was bij 
GLUHW!, het feest dat de dames 
organiseerden in januari dit jaar. 
Daarmee werd al 4.000 euro voor 
dit goede doel opgehaald. 

Welke organisatie mag rekenen op 
de steun van de Belles Amies, dat 
wordt elk jaar bepaald door de 
president van de LCBBA. Zij kiest 
een goed doel dat haar aan het 
hart gaat waarvoor tijdens haar 
presidentschap geld wordt 
ingezameld met evenementen. 
Huidige president Tanja 
Langerwerf koos dus voor Buurt-
sport Boxtel, dat zich in oktober dit 

jaar al weer 15 jaar richt op 
sportieve educatie voor met name 
de Boxtelse jeugd door middel van 
gymlessen op de basisscholen, 
naschoolse sport en allerlei 
sportieve evenementen.

“Ik houd sowieso erg van sport, 
het ontwikkelen van talenten en 
mensen die in beweging zijn”, zo 
licht Tanja haar keuze voor Buurt-
sport toe. “Ik wilde graag een doel 
dat zich inzet voor kinderen. 
Buurtsport ken ik via mijn zoons 
die op de basisschool elke week 
wel een bericht kregen, en nu nog 
krijgen, dat er na school iets leuks 
te doen was. Het enthousiasme 
van Nicole van Spaendonck van 
Buurtsport en haar medewerkers is 
fantastisch. Zij zetten zich belan-
geloos in voor iedereen, ook voor 
kinderen die in een zorgtraject 
zitten voor bijvoorbeeld epilepsie 
of obesitas. Ze brengen iedereen 
aan het sporten.” Buurtsport heeft 
een beperkt budget en kan dus 
geen ‘gave extra materialen’ 
aanschaffen, aldus Tanja. “Met 
mijn manier van sponsoring wil ik 
dan ook geen geld geven, maar 
juist dat soort materialen, zoals 
waterballen en bubble balls. Of 
iPads om kinderen te laten zien 
hoe zij bijvoorbeeld een koprol 
maken zodat ze hun bewegingen 

kunnen verbeteren. Zo helpen we 
Buurtsport om sporten nóg leuker 
te maken voor alle kinderen.”

Bezoekers van de Proeftuin 
beleven dus niet alleen een smaak-
volle en gezellige middag, ze 
dragen ermee bij aan de sportieve 
ontwikkeling van vele jonge 
Boxtelaren. En dat met een wijntje 
en een lekker hapje in de hand en 
de muzikale klanken van - dit jaar 
- zangeres Charlotte Pennings, 
Daniëlle van Berkom met haar 
elektrische viool en de band 
vanBakkus op de achtergrond. Een 
mooie constructie, die al negen 
jaar succesvol blijkt. Het 
evenement dat vorig jaar zo’n 
1.500 liefhebbers trok, is een 
begrip in Boxtel en wordt door 
velen gezien als dé start van het 
buitenseizoen.

Diverse lokale restaurants presen-
teren er samen een zeer gevarieerd 
aanbod aan voor- en nagerechten, 
en lekkere wijnen, bieren en 
sapjes, waaruit de gasten van de 
Belles Amies hun persoonlijke 
menu kunnen samenstellen. Deze 
hapjes en drankjes betalen zij met 
muntjes die ter plekke worden 
aangeschaft. Voor de kinderen is 
er een speciale Proeftuin-kinder-
kaart waarmee zij zelf lekkere 
hapjes uit kunnen kiezen. Ook 
kunnen zij meedoen aan leuke 
workshops, hapas maken en sport 
en spel verzorgd door Buurtsport 
Boxtel. Zo genieten hun ouders en 
zijzelf onbezorgd van een smaak-
volle middag.

De Proeftuin begint aanstaande 
zondag 8 april om 13.00 uur en is 
gratis toegankelijk. Kaarten voor 
de hapjes en drankjes op de 
Proeftuin zijn verkrijgbaar bij 
Galerie De Expositie in de Stations-
straat, Tafel 25 in de Rechterstraat, 
Schoenmakerij Bas in Winkel-
centrum Oosterhof, Bloemsier-
kunst Marimba in Winkelcentrum 
Selissen en via www.lionsclubbox-
telbellesamies.nl. En uiteraard zijn 
ze te koop bij de Proeftuin zelf, in 
de tuin van SintLucas aan de 
Burgakker. In de voorverkoop 
kosten kaarten voor volwassenen 
18 euro, op de dag zelf 20 euro. 
Kinderkaarten zijn 6,50 per stuk. 

(Foto: Laila Willems)


