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De Maremak ontvangt vignet ‘Gezonde School’
Het afgelopen jaar heeft de school
verschillende projecten ingezet,
waaronder
‘Les
je
dorst’,
‘EU-schoolfruit’ en ‘Ik eet het
beter’. Daarnaast zijn er smaaklessen geweest en wordt er
aandacht besteed aan verantwoorde traktaties. Vanuit de GGD
is er het hele jaar ondersteuning
geweest.
Het behalen van het vignet werd
woensdag op een gezonde manier
gevierd. Wethouder Marusjka
Lestrade was erbij toen leerling Eef
Cijffers het bord Gezonde School
naast de voordeur ophing. Aan het
einde van de ochtend stond de
speelplaats vol kramen met
gezonde hapjes, die de kinderen
die ochtend met hulp van ouders
en leerkrachten gemaakt hebben.
Ze
hebben
hiervoor
zelf
boodschappen gedaan bij de
marktkraam van De Schoffel,
biologische boerderij uit Lennisheuvel, die speciaal voor deze
gelegenheid op de speelplaats
stond. Kinderen en ouders konden
bijvoorbeeld kiezen uit gezonde
sandwiches en wraps, smoothies,
groentefrietjes, fruitspiezen en
groente met dipsaus.

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???

(Foto: SBO De Maremak)

Boxtel - SBO De Maremak heeft het vignet Gezonde School behaald.
Dit vignet is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die structureel
werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. De
Maremak heeft het vignet behaald op het thema ‘voeding’.

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

Bingo om geld op te halen voor stamceltherapie

Boxtel - De Boxtelse broer en zus Stefan van Kleef en Mary van Stekelenburg-van Kleef organiseren op 11 juli een bingo-avond bij de
Comsche Hoeve aan de Stationstraat 46b. Zij doen dit om geld op te
halen voor stamceltherapie voor hun neef Robert Schoonenberg die MS
heeft.
De avond begint om 20.00 uur,
maar de zaal gaat al om 18.00 uur
open. Een bingoboekje voor 11
rondes kost 12,50 euro. Er zijn veel
leuke prijzen te winnen met als
hoofdprijs een kadobon ter waarde
van 500 euro, te besteden voor
een weekendje weg in een luxe
chalet op Camping de Julianahoeve in Renesse voor zes
personen.
Robert woont samen met zijn

Boxtelse vrouw Cindy Schoonenberg-Schraven en zijn twee
tienerdochters in Capelle aan den
IJssel. In 2000 kreeg Robert tijdens
de voetbaltrainingen last van zijn
voeten en in juli 2004 werd de
diagnose MS gesteld. In 2008
kwam hij in een rolstoel terecht en
sinds 2011 kan hij niet meer
zonder deze rolstoel.
In Nederland is Robert uitbehandeld, voor zijn vorm van MS is

hier niets dat zijn achteruitgang
zou kunnen stoppen. In het
buitenland wordt al een aantal jaar
stamceltherapie toegepast. Bij 84
procent van de patiënten wordt
hiermee de ziekte gestopt. Deze
behandeling kost echter veel geld
en wordt niet door de ziektekostenverzekeraars vergoed. Om alles
goed te regelen is de stichting
‘Roberts Challenge’ opgezet. Het
geld dat deze stichting ophaalt
wordt niet alleen gebruikt voor
Robert, maar ook voor andere
patiënten met deze ziekte. Kijk
voor
meer
informatie
op
www.robertschallenge.nl.

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.

Vandaag sprak ik een cliënte met
geboortejaar 1991. Toen zij 4 jaar
was, had ik net mijn studie
Bedrijfskunde afgerond. Het
illustere-weinig-kansen-op-dearbeidsmarkt-jaar-1995 wel te
verstaan. Om niet stil te zitten en
actief aan mijn ervaring te
bouwen ging ik uitzendwerk
doen als telefoniste op het
Amsterdamse Leidseplein. In de
avonduren schreef ik echte sollicitatiebrieven met echte postzegels.
Iedere dag uitkijkend naar de
postbode met al dan niet goed
sollicitatienieuws.
Nu, 22 jaar later, kan ik zeggen
dat ik mijn passie heb gevonden
in de ontwikkeling van mensen en
talenten. En daar waar ik met
cliënten op zoek ga naar hun
talenten, werk ik ook continu aan
de ontwikkeling van mijn eigen
talenten.
Voor mij is een talent een uniek
kenmerk van jou; een vaardigheid
waar je goed in bent en waar je
blij van wordt als je er ‘iets’ mee
doet. Dat kunnen gerust meerdere
vaardigheden zijn. Talenten zijn
wonderlijk, want juist als je ergens
goed in bent, denk je dat iedereen
dat kan. Zo lopen we het risico
onze talenten als vanzelfsprekendheid en juist niet als talent te
zien. Daar komt bij dat we in ons
Calvinistische Nederland niet ‘te
koop’ lopen met dat waar we
goed in zijn. Bizar eigenlijk, want
samen hebben we profijt van alle
talenten die er in elk van ons
aardbolbewoner aanwezig zijn.
Een prachtfilm, waarin bewust
leven en ieders uniekheid een
rode draad is, is DOWN to EARTH
(www.downtoearthfilm.com).
Toen ik deze documentairefilm in
november 2016 voor het eerst
zag, werd ik enorm geraakt door
de wijsheid van de vele volkeren
die in de film in beeld (en geluid)

wordt gebracht.
Om een bijdrage te leveren aan
het verspreiden van deze wijsheid
en ‘iets’ te doen met mijn mensontwikkel-passie, besloot ik me
aan te melden als vrijwilliger bij de
DOWN to EARTH Foundation.
Voorafgaand aan en na afloop
van de filmvertoning vertel ik
meer over de achtergrond van de
film en gaan de kijkers met elkaar
in gesprek over dat wat zij uit de
film meenemen. Wat een mooie
gesprekken
en
bijzondere
inzichten levert dat op!
Inmiddels kan ik de film dromen
en zie ik (nog steeds) nieuwe
dingen. Het blijft bijzonder om te
ervaren dat DOWN to EARTH
verwoordt wat ik voel en vind als
het gaat om goed voor elkaar,
jezelf, ieders talenten en de
wereld zorgen.
Jij kunt de wijsheid van DOWN to
EARTH ook ervaren! In het kader
van het Geluksweekend (www.
geluksweekend.nl), dat aanstaand
weekend in Den Bosch plaatsvindt, kun je op zondagmorgen 2
juli om 11.00 uur bij Poppodium
Willem Twee (www.willem-twee.
nl) deze prachtfilm kosteloos
komen bekijken (vol=vol). Naast
de vele andere geluksactiviteiten
die op vele andere plekken in de
stad gratis worden aangeboden.
Mocht je 2 juli niet kunnen of niet
naar Den Bosch willen… kom dan
op vrijdag 7 juli om 20.00 uur
naar Gemeenschapshuis de Rots.
Transitie Boxtel organiseert die
avond een DOWN to EARTH
Verander Café. De toegangsprijs
is 5 euro.
Terug naar onze talenten. Wat ik
heel stellig en vanuit eigen
ervaring durf te beweren: werken
en leven vanuit je talent(en) geeft
een sterk gevoel van geluk. En
geluk… dat vermenigvuldigt zich
door (talenten) te delen!

Provamel

amandeldrink
Gezoet of ongezoet

Openingstijden showroom:

Vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, of na telefonische afspraak

Kijk voor uw dichtstbijzijnde dealer
op www.desalamander.com

Zondag 18 juni:
Super
OPEN
DAG
actie

1+1

10 tot 16 uur.

MIJLSTRAAT 34 BOXTEL (LENNISHEUVEL)

GRATIS

WWW.DESCHOFFEL.NL

De Dieze 34-42 Best - 0499-372600

Mijlstraat 34 Boxtel (Lennisheuvel)
www.deschoffel.nl

INVENTUM KOEL/VRIES
KV1800S
RvS look a++.

5% EXTRA
KORTING!

Reparatie
Verkoop
Service aan huis
Gratis bezorgd
Inbouw in overleg

gezoet met appelsap

2 x 1 Liter
5.98 nu 2.99van

TEGEN INLEVERING
VAN DEZE KNIPBON

Openingstijden
ma 13.00 - 18.00 uur
di 09.00 - 18.00 uur
do 09.00 - 18.00 uur
vr 09.00 - 21.00 uu
za 09.00 - 17.00 uur

Markt 17a Boxtel
T. 0411-607322

€

339

5 jaar Inventumgarantie

BEKO DFN16210S zilver
vaatwasser
beste koop consumentengids a+.

€

339

2 jaar garantie

