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Keukenbazen was mooi avontuur voor Roos en Faye
iets aan het snijden waren en deed
het vlees in een andere pan, dat
soort dingen.” De Tafel25-kok
begeleidde de meiden ook tijdens
de finaleronde en het grote feestdiner in Den Bosch. Daar waren ook
de ouders, broer en zussen van de
meiden bij. En de burgemeester, die
de meiden ook nog ‘iets om cake
mee te bakken’ en stiften kado gaf.

Roos, bij Faye op de schouders.

Boxtel - Voor het tweede jaar op rij was Restaurant Tafel25 intensief
betrokken bij de voorronde van Keukenbazen, de kookwedstrijd voor
leerlingen van groep 7 en 8. Tafel25-chefkok Raymond Verveer koos uit
de acht deelnemende Boxtelse kookduo’s Faye van der Steen en Roos Arts
(beiden 10) als winnaars en begeleidde hen met hun winnende gerecht
naar de finale in Den Bosch waar zij het opnamen tegen de 16 andere
lokale winnaars. Vorige week woensdag werd de winnaar bekend gemaakt
tijdens een groots diner in de Bois-le-duc zaal van het Provinciehuis. En
hoewel Roos en Faye niet wonnen, zijn de Boxtelse kooktalenten heel wat
mooie ervaringen rijker.
Op vrijdag 29 september kregen
Roos en Faye te horen dat ze de
Boxtelse
voorronde
hadden
gewonnen en sindsdien barstte het
circus los. Ze zaten samen met
Tafel25
eigenaresse
Leonie
Stoelinga op de bank bij Geert Hoes
in Dommelland Live, kwamen op
televisie bij Omroep Brabant,
stonden in verschillende kranten,
kookten met burgemeester Mark
Buijs en zaten aan tafel met Keukenbazen-juryleden Jan van Hout en
Maaike de Reuver tijdens de finale
gepresenteerd door Albert Verlinde.
En dat allemaal in nog geen twee
weken tijd.
Wat het leukste was? Roos denkt
even na: “Ik denk het eten met de
burgemeester en de jury in het
Provinciehuis.” De burgemeester
kwam ook kijken tijdens het koken
en hielp een handje mee. Of hij ook
een beetje kan koken? “Hij heeft
me geholpen met het bitterballenbeslag op de schaal te leggen”,
vertelt Faye. “En hij heeft de pan
vaak vastgehouden”, vult Roos
haar aan. Dat ze zijn ambtsketting
even om mochten, maakte nog wel
het meeste indruk op de dames.

Bijzonder dol op koken zijn ze niet,
maar het leek ze gewoon leuk om
mee te doen. “We hadden niet echt
verwacht dat we door zouden
gaan”, zegt Roos. “Het was meer
voor de lol.” Ondanks dat stortten
de meiden zich serieus op de
voorbereidingen. Vier woensdagen
op rij gebruikten zij om hun
winnende gerecht van draadjesvlees, bietenbitterballen, aardappelwafel en paksoi perfect te kunnen
presenteren. Hoewel het heel leuk
was, zit kok worden er voor de
meiden niet in. “Ik hou niet eens
van koken”, grapt Faye lachend.
“Bakken vind ik veel leuker!”
Hun gerecht beviel Tafel25-chefkok
Raymond het beste van de acht
Boxtelse inzendingen en hij koos
hen als lokale winnaars. Roos en
Faye maakten bij Tafel25 kennis
met Leonie en Raymond en gingen
met de chefkok in de keuken van
het restaurant aan de slag. Daar
deden de keukenprinsessen onder
zijn supervisie het werk voornamelijk zelf. “Raymond keek vooral
mee”, vertellen Roos en Faye, “of
hij roerde even door de pan als wij

Ook van Tafel25 kregen ze een
kado. Donderdag mogen Roos en
Faye in het restaurant aanschuiven
voor een high tea, en ze mogen
allebei nog een vriendinnetje
meebrengen. “Dat hebben we van
Raymond en Leonie gekregen”,
vertellen ze enthousiast. Ze hebben
er duidelijk zin in, want hoewel ze
er al wel in de echte restaurantskeuken hebben gekookt, hebben ze
nog nooit bij Tafel25 gegeten.
Wat is hun eigen lievelingseten
eigenlijk? “Spaghetti!” roept Faye
meteen, “en die aardappelwafel
was ook erg lekker.” Roos moet
diep nadenken. “Friet?” oppert
Faye. “Oh nee, dat lust je niet.”
Pannenkoeken dan? “Nee”, zegt
Roos: “biefstuk”. Geen draadjesvlees of bietenbitterbal? “Draadvlees wel”, roepen ze in koor,
“maar ik kan geen bietenbitterbal
meer zien!”
Tafel25
De gemeente Boxtel deed vorig jaar
voor de eerste keer mee met
Keukenbazen.
Omdat
de
begeleiding door Tafel25 hierbij
goed was bevallen, werd het
restaurant ook voor de editie van
dit jaar gevraagd. “Dat vonden we
natuurlijk erg leuk”, laat eigenaresse Leonie niet zonder trots
weten. “We zijn graag lokaal
betrokken en zeker als we daarbij
jong kooktalent een kijkje in onze
keuken mogen gunnen.”
Tafel25 bestaat nu zelf ook twee
jaar. In korte tijd groeide het
restaurant uit tot een begrip in
Boxtel en omstreken. De mix van
horeca & lifestyle, waarbij de gasten
koffie drinken, borrelen, lunchen en
‘shared dinen’ tussen de trendy
accesoires, meubels en hebbedingen, die ook nog eens allemaal
te koop zijn, sloeg aan. De Boxtelse
hotspot ontwikkelde zich, meer nog
dan ‘zusje’ Eetcafé De Deugniet,
dat ernaast gevestigd is, tot een
echt restaurant waar je lekker uitgebreid kunt genieten van een avondvullend programma met heerlijk
eten en drinken in een prettige
sfeer, die je nog mee naar huis kunt
nemen ook.
Je vindt Tafel25 aan de Rechterstraat 25 in Boxtel. Kijk voor meer
informatie op tafel25.nl.

Derde lezing over Boxtel in oorlogstijd bij MUBO

Boxtel - Historicus Dirk Paagman geeft op zondag 22 oktober in
Museum Boxtel (MUBO) een lezing over de laatste dagen vóór
bevrijding van Boxtel. Het is de derde lezing van een drieluik over
Boxtel in oorlogstijd.
Boxtel speelt een belangrijke rol
tijdens het einde van de Tweede
Wereldoorlog. Het wordt door de
Duitsers gebruikt als uitvalsbasis om
de Amerikaanse linies voortdurend
aan te vallen in de omgeving van
Eerde en de Koevering. In de
omgeving van ons dorp crashen
vanaf 17 september enkele
tientallen geallieerde Airbornemilitairen. Zij overleven dankzij de
hulp van verschillende inwoners en
worden opgevangen in de Kampina.
Er zijn veel foto’s van Boxtel tijdens
de Tweede Wereldoorlog, maar wie

zijn de soldaten op deze foto’s? Van
welk onderdeel zijn de Sherman
tanks en waarom zijn deze tanks
rond Boxtel ingezet? Hoe is het te
verklaren dat Boxtel ‘drie keer is
bevrijd op één dag’? Op deze en
talloze andere vragen geeft
Paagman in zijn lezing een
antwoord.
Paagman (1982) is geboren en
getogen in Schijndel. Hij is al meer
dan vijftien jaar werkzaam als
docent geschiedenis op het Maurick
College in Vught. Al enige jaren
geeft hij lezingen over de Romeinen

in het Groene Woud. Daarnaast is
hij al twee jaar bezig met het
schrijven van een boek over de
bevrijding van Schijndel en Boxtel in
september en oktober 1944.
De lezing start om 11.15 uur. De
MUBO-deuren zijn geopend vanaf
10.45 uur en er is koffie en thee
verkrijgbaar. Tijdens de lezing is ook
een koffie-/thee pauze ingelast. De
lezing duurt tot uiterlijk 13.00 uur.
De entreeprijs is voor volwassenen
is 5 euro en voor kinderen van 12
jaar en ouder 3 euro. Voor kinderen
tot 12 jaar is de toegang gratis, mits
onder begeleiding van een
volwassene. Aanmelden kan op
info@muboboxtel.nl
of
door
contact op te nemen via
06-16041898.

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.

XziXzi Photography

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

Laatst sprak ik een vriendin en
hadden we het over onze
gezamenlijke, laat ik het noemen,
‘hobby’ om voor andere mensen
te zorgen. En daar waar je bij het
woord hobby denkt aan een
vrijwillige keuze, ervaren we
onze hulp aan anderen niet altijd
als een keuze. Niet dat de ander
(dwingend) om hulp vraagt, nee,
dat is het niet. Het is het feit dat
we onszelf kunnen forceren in
het helpen van anderen, terwijl
we op dat moment eigenlijk
helemaal niet willen helpen.
Een soort automatisch hulpverlenen, dat omschrijft onze zorg
voor anderen eigenlijk nog het
beste. En het beeld van
Assepoester komt naar boven, al
boenend en schrobbend. En
dansend, ja dat ook. De vraag is
of zij een gelukkig zorgende
Assepoester is. Want soms doet
ze al mopperend de was, of
regelt ze voor de zoveelste keer,
met rimpels in het voorhoofd,
dat ene cadeautje voor het
familiefeestje. Grmbl.

bevestigd te worden dat we, op
z’n Brabants gezegd, ‘goei volk’
zijn?

Al surfende op internet bevestigt
Google dat het Assepoestercomplex bestaat en door Colette
Dowling is omschreven. ‘Het
Assepoestercomplex geeft aan
dat vrouwen in disfunctionele
relaties blijven vanuit een
behoefte dat iemand voor hen
zorgt.’ Nee, dit is niet op ons van
toepassing. Want beiden hebben
we het gevoel ons leven onafhankelijk te leven. We zijn alleenstaand (of, een mooier woord,
alleengaand), hebben mooi werk
en zorgen voor onze kroost.
Tevreden met het zelfstandige
leven, ja, dat kun je stellen.

Begrijp me goed… zorgen voor
de ander is prima! Wat ik eraan
wil toevoegen is dat het net zo
belangrijk is om elke dag voor
jezelf te zorgen. Door ‘moeten’
te vervangen door ‘mogen’.
Door regelmatig ‘schijt te hebben
aan de wereld’ en ‘lekker egoïstisch’ tijd voor jezelf te nemen.
Door het doen van de was uit te
stellen naar morgen en vandaag
met een boek op de bank te
zitten omdat je daar zin in hebt.
Door lekker te gaan sporten of
te gaan wandelen. Of… door
heerlijk helemaal niets te doen.
Want wat kan dat laatste een
uitdaging zijn.

En toch… toch blijft er iets
knagen bij het woord ‘zorgen’ uit
de definitie van ‘onze’ Colette.
Kan het zo zijn dat we (mede)
graag voor iemand zorgen:
... vanuit de wens om door de
ander gezien te worden?
... vanuit de eigen onbewuste
behoefte om beter voor onszelf
te zorgen?
... vanuit de behoefte om

Feit is… vrouwen hebben, over
het algemeen, meer behoefte
aan bevestiging dan mannen.
Ook hebben vrouwen de neiging
om beter voor de ander dan voor
zichzelf te zorgen. Een mooi
voorbeeld daarvan is het
weggeven van het laatste stukje
taart. Ik hoor het mezelf met
verlekkerde ogen en bijna watertandend zeggen: ‘nee joh, pak jij
lekker, ik ga zo eten.’
In mijn praktijk ervaar ik dat ook
mannen ‘de zorg van het zorgen
voor anderen’ kennen. Dat voor
hen de verantwoordelijkheid van
het kostwinnerschap, met al dan
niet een werkende partner naast
zich, zwaar kan voelen. Eerlijk
gezegd lijkt het me ook best een
kluif om een (denkbeeldig) hert
te vangen en ‘de thuisgrot’
binnen te slepen. Symbool voor
de klus die (al) in de oertijd door
de man des huizes werd geklaard.

‘Oefening baart kunst’, zegt
men, en dat klopt. Wat ik
persoonlijk heb ervaren is dat,
hoe vaker ik óók voor mezelf
zorg, hoe stiller de strenge
schuldstemmetjes in mijn hoofd
worden. Dus mijn advies… zorg
voor jezelf én de ander, en …
wacht bij voorkeur niet tot vijf
voor twaalf!

Volg ons op Facebook:
mooiboxtel
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