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

XziXzi Photography
Kleppervakantie
Flopflopflopflopflop ... na drie dagen
kamperen herken ik dit geluid uit
duizenden. Het is zoonlief die immerhollend aan komt klepperen op zijn
slippers. Zijn tweede jaar op de camping.
Van mij ook, ware het niet dat ik veertigplus ben (geworden) om dat te kunnen
zeggen. Wat een feest. De hele dag
buiten. Vroeg op. Laat naar bed. Sportieve
en creatieve activiteiten. Als stoer
hoogtepunt snoert een aantal moeders
zich vast in een trapeze om klauterend
over een touwenparcours uiteindelijk aan
een katrol gillend naar beneden te suizen.
Tot grote hilariteit van alle zoon- en
dochterliefs.
Kamperen verkindert. Het op het allerlaatste moment ingegeven ‘idee van reserveautosleutel
meenemen’
blijkt
vooruitziend als zoonlief de achterklep
van de auto met ‘iets sleutelachtigs’ op de
hoedenplank dichtgooit. ‘Sorry mam.’
‘Geeft niet kerel, komt goed,’ kan ik hem
in alle rust en naar waarheid antwoorden.
Waarbij het scenario van iemand (ja wie?)
op weg naar Sauerland om ‘even’ de

autosleutel te komen brengen door mijn
hoofd flitst en gelijk glimlachend gepareerd
wordt.
Na een week fun past onze materiële
volksverhuizing nog steeds in de auto. De
volgende keer mag ik de helft van de
kleren en vier paar (ongedragen) schoenen
thuislaten. Daar mag ik wat mannelijker in
worden. Zoonlief zit sip naast me, hij wil
niet naar huis. Het was weer de leukste
vakantie van zijn leven.
Terug in het Boxtelse, shoppen bij good
old Appie. Omschakelen naar een ander
ritme; de orde van de niet-vakantiedag.
‘Niet op zoek gaan naar lekkers in de
schappen,’ zeg ik vermanend tegen
mezelf. En naast me hoor ik een dame,
bezig met vakken vullen, met een stralend
gezicht tegen haar collega zeggen: ‘nog
één uur en acht weken, dan heb ik
vakantie.’ Ik grijns....om haar blije vakantievooruitzicht. En gelijk zie en hoor ik
zoonlief de berg op en af klepperen. Ik
sluit me volledig bij haar aan: vakantie is
zo slecht nog niet.

Liempdenaar Bas Voets (18) laat zijn licht schijnen over
allerlei onderwerpen die op zijn pad komen.

Na verscheidene examenfeestjes, de
diploma-uitreiking, het gala en vele uren
werken is het op een gegeven moment
toch echt tijd voor vakantie. Eerst met
vrienden naar het bar koude en regenachtige Albufeira en daarna met de
familie naar het subtropische Engeland.
Laatst las ik een onderzoekje
waarin stond wat Nederlanders meenemen op
reis. Stroopwafels stond
op nummer 1 en ook
ouderwets
Hollandse dingen
zoals
drop,
hagelslag
en
pindakaas stonden
hoog op het lijstje.
Ik zelf krijg altijd
meteen een vakantiegevoel als ik de
mix minipakjes van
hagelslag en vlokken op
het aanrecht zie staan. Mijn
zusje en ik eten dan meestal de
lekkerste op, waardoor ons pap en mam
tegen heug en meug de overgebleven
restjes met beteuterde gezichten op
zitten te eten. Dan weet ik dat het goed
zit.
Ook de blikken van de keurslager met
onder andere gehaktballen, runderlappen en die heerlijke jus maken mij

altijd
weer
vrolijk. Zelfs de
stoofvlees uit blik
van een Z-merk, die bij
de eerste blik nog lijkt op Pedigree
hondenvoer of bruin braaksel, smaakt
geweldig als je lekker buiten op de
veranda vertoeft. Ik kijk er nu al naar uit
om met mijn badslippers en een
grote pan de camping af te
struinen om de bestelde
friet op te gaan halen en
dat ik met mijn
slaperige kop de
heerlijke geur van
warme
broodjes
ruik in het lokale
bakkerijtje.
In Portugal zal
waarschijnlijk ook
de hele van schijf van
vijf voorbijkomen, pils
(10 liter per dag), friet,
pizza en shoarma (whoppaa
meteen 3 vakjes te pakken:
koolhydraten, vlees, vet en heel veul),
Haribo kersjes (2 stuks fruit per dag) en
paprikachips (2 ons groente per dag).
Jaja, je moet goed eten want drinken is
ook duur.
Fijne vakantie allemaal.
Bas Voets

OOK TIJDENS DE VAKANTIEPERIODE

ZIJN WIJ ER VOOR ALLE FIETSERS!

Commercieel
verkoopmedewerker

(m/v)

(40 uur per week)

Werkzaamheden:
Actief ondersteunen van de verkoop, als binnendienst verkoper ben je het aanspreekpunt van onze
klanten. Aannemen en begeleiden van binnen gekomen orders naar de productie afdeling.
Het uitwerken en bespreken van orders en offertes. Signaleren van problemen en mogelijke
ontwikkelingen. Plannen van het transport.
Functie eisen:
• MBO/HBO werk- en denkniveau.
• Ervaring met Exact online.
• Ervaring als binnendienst verkoper.
• Communicatief sterk, je bent een spil tussen klanten en productie.
• Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken.
• Het beheersen van de Engelse en Duitse taal is een pré.
• Ervaring of kennis van parket is niet noodzakelijk, je wordt intern opgeleid.
Geboden wordt:
Je gaat werken in een enthousiast team, met een goede werksfeer.
Werktijden van 8.00 tot 17.00 uur, werkweek van 40 uur, 35 vrije dagen.
Het werk is uitdagend en afwisselend.
Een goed salaris met een bonus systeem.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden voorwaarden. Ruimte voor nieuw initiatieven en ideeën.
Zie jij jezelf terug in dit profiel en ben je hierover enthousiast?
Reageer dan direct en stuur je motivatie en cv naar info@beterhout.nl t.a.v. dhr. van Brakel.
In verband met de vakantieperiode zullen de sollicitatiegesprekken plaatsvinden na de bouwvak.
www.beterhout.nl
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