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Bewoners zetten Boxtel Oost in het groen
Boxtel - In de wijk Boxtel Oost is zaterdag 17 november een groot-
schalige buurtplantdag. Op negen plaatsen zullen bewoners fruit-
bomen en planten in de grond zetten. Dit zal gebeuren op 
gemeentegrond, -grasvelden of in gemeenteplantsoen.

De buurtplantdag, een jaarlijkse 
actie van Eetbaar Boxtel, is dit keer 
onderdeel van het project in de 
wijk Oost voor biodiversiteit. Het 
eerste deel is net afgerond: 
achtduizend bloembollen zijn 
geplant door vijftien instellingen 

zoals scholen en Gemeen-
schapshuis De Rots. Het tweede 
deel gaat om zestig biologisch 
opgekweekte fruitplanten. Het 
idee van het project kwam van 
Landschap Natuur en Milieu 
Haaren en Het Groene Woud, en 

werd ingegeven door de achteruit-
gaande biodiversiteit. De planten 
worden gratis aangeboden door 
Het Groene Woud, de gemeente 
Boxtel en Wijkorgaan-Oost. Ook 
de werkgroepen Transitie Boxtel 
en Eetbaar Boxtel, die het project 
coördineren, geven een bijdrage. 
Op 17 november zullen de 
deelnemers om 10.00 uur bij De 
Kleine Aarde hun planten 
overnemen van de kweker.

   

Meedenkbijeenkomst toekomst en leefbaarheid Esch
Esch - Het dit jaar opgerichte Platform Esch Perspectief houdt op 
woensdag 21 november een meedenkbijeenkomst over de leefbaarheid 
in het dorp bij Dorpshuis De Es. De bijeenkomst start om 19.45 uur en 
is vrij toegankelijk.

Het in begin 2018 opgerichte 
Platform Esch Perspectief (PEP) is 
een orgaan dat zich inzet voor de 
leefbaarheid van Esch. Het heeft 
als uitgangspunt het kenmerkende 

karakter en de uitstraling van het 
dorp te behouden. Als stem van 
het volk en als spreekbuis voor de 
gemeente zet PEP zich in voor de 
toekomst van de Esschenaar. Ieder 

onderwerp van algemeen belang 
staat op de agenda. PEP is dus van 
de inwoners, is er voor de inwoners 
en wordt gevormd door de 
inwoners. De eerste bijeenkomst 
van het platform is op woensdag 
21 november 2018 om 19.45 uur 
in dorpshuis De Es.

   

Tentoonstelling ‘Het Boerenleven in Liempde in 
de twintigste eeuw’
Liempde - Een tentoonstelling van Kèk Liempt over het boerenleven in 
Liempde tijdens de vorige eeuw zal op 17 en 18 november te zien zijn 
in D’n Liempdsen Herd. Dit als vervolg op de lezing die Kees Quinten 
(lid van Kèk Liemt) onlangs gaf in het bezoekerscentrum. De tentoon-
stelling bestaat voor een groot deel uit foto’s. Daarnaast zijn er vitrines 
met materialen te zien die een goed beeld geven van die tijd.

Rond 1900 waren er ruim 
tweehonderd kleine, grotendeels 
zelfvoorzienende, gemengde 
bedrijven in Liempde. Doordat de 
boeren zich gingen organiseren in 
de Boerenbond konden deze 
bedrijven zich verder ontwikkelen. 
Later ontstonden ook de Boerin-
nenbond en de Jonge Boeren-
stand, waaruit zich de KPJ 

ontwikkelde. Organisaties die de 
ontwikkeling in Liempde sterk 
beïnvloed hebben. Vanaf de jaren 
60 trad een enorme schaalver-
groting op waardoor kleine boeren 
hun bedrijf beëindigden en 
boerenzoons en -dochters buiten 
de landbouw een bestaan op 
moesten bouwen.
De tentoonstelling behandelt het 

boerenleven in het algemeen, 
maar ook officiële gebeurtenissen 
en bijeenkomsten van de verenigde 
boeren en boerinnen. Daarnaast 
zijn er vitrines met materialen te 
zien die een goed beeld geven van 
die tijd. Verder zijn er ledenlijsten 
van bijvoorbeeld de KPJ, 
kasboeken en behaalde prijzen bij 
sportevenementen te 
aanschouwen. De tentoonstelling 
is gratis te bezichtigen in D’n 
Liempdsen Herd (Barrierweg 4 in 
Liempde) op zaterdag 17 en 
zondag 18 november van 11.00 
uur tot 16.00 uur. De organisatie is 
in handen van Stichting Kèk Liemt. 

   

Nieuwe dirigent Fanfare Concordia stelt zich 
voor
Liempde - Fanfare Concordia uit Liempde geeft op vrijdagavond 16 
november een concert waarbij de nieuwe dirigent Corné van Groesen 
zich voor zal stellen aan het publiek. Het concert heeft als thema 
Around the World meegekregen.

In de diverse muziekstukken 
nemen de leden van de fanfare je 
mee in een reis om de wereld. 
Tijdens het concert kun je luisteren 
naar diverse groepen uit de fanfare 
zoals de samenspelgroep, BeCool 
blazers en het fanfareorkest. Ook 
worden er verschillende combi-
naties gemaakt van deze groepen. 
Je bent uitgenodigd om te komen 
luisteren in De Serenade in 
Liempde aan de Oude Dijk. De 
avond begint om 19.30 uur.

Feelwise focust...

‘Nooit is het goed genoeg, het 
moet altijd beter van mezelf. Ik 
wil de perfecte moeder, 
echtgenote, en werknemer zijn. 
Gek word ik ervan.’ Deze 
uitspraak hoor ik regelmatig in 
mijn praktijk. Vaak zijn het 
vrouwen die met deze vorm van 
perfectionisme rondlopen, en 
zichzelf hierin volledig op slot 
zetten. Soms zijn het mannen. 
Het zijn die cliënten die vaak een 
grote ambitie hebben, alles onder 
controle houden, afspraken 
nakomen en geen fouten maken. 
Dé kwaliteiten van een ideale en 
betrouwbare werknemer. Tegelij-
kertijd zijn deze cliënten bang 
om niet te voldoen, en verbergen 
ze dat achter heel hard werken 
en een harnasje van perfectie.

Vaak komen deze cliënten 
verzorgd naar mijn praktijk; de 
mannen strak in pak, de vrouwen 
mooi gekleed, gekapt en 
opgemaakt. Wat je vaak niet aan 
hen ziet is de druk die ze van 
binnen voelen door de eisen die 
ze zichzelf opleggen: een vorm 
van volmaaktheid die bijna 
topsport is. In de levensfase 
waarin deze cliënten meer 
maatschappelijke rollen krijgen 
(als werknemer, partner èn ouder 
bijvoorbeeld) komen ze vaak met 
zichzelf in de knoei. Op zoveel 
vlakken ballen hooghouden en 
dat ook nog eens op een meer-
dan-goede-manier: dan wordt 
het simpelweg te veel. Soms is 
een burnout de trigger, soms 
houdt hun hoofd niet meer op 
met denken en piekeren. Eén 
ding is zeker: ze lopen zichzelf 
verschrikkelijk voorbij.

Begrijp me goed, ik veroordeel 
deze cliënten niet, want ik snap 

heel goed waar ze mee 

‘dealen’. Sterker nog, ik heb een 
deel van mijn leven precies 
hetzelfde gedaan. De jonge 
moeder met een drukke baan en 
veel verantwoordelijkheid. Het 
moest thuis en op mijn werk 
helemaal tot in de puntjes voor 
iedereen goed geregeld zijn. En 
tegelijkertijd deed ik het in mijn 
eigen ogen nooit goed genoeg.

Pas veel later realiseerde ik me 
dat ik in de ogen van mijn vader 
keek. Mijn opa was hoofdonder-
wijzer, dus zijn kroost moest nog 
beter en braver en netter en 
beleefder zijn dan het beste 
jongetje van de klas. Mission 
impossible. Desondanks werkte 
mijn vader zich helemaal de 
blubber, dat voorbeeld volgde ik. 
Tot ik op een stressvolle dag 
besefte dat dat niet was wat IK 
wilde en wat goed voor mij was.

Voor mij is het belangrijk om 
balans te hebben tussen spanning 
en ontspanning. Tussen resul-
taten behalen en lekker 
lummelen. Tegenwoordig is het 
gemakkelijker om van mezelf te 
accepteren dat ik een fout maak. 
En ga ik onopgemaakt in jogging-
broek naar de supermarkt. 

Niet voor niets hangt er een 
schilderij van Floddertje in mijn 
praktijkruimte. In haar dagelijkse 
avonturen zit zij regelmatig 
onder de jam, inkt, kroos of soep. 
Net als haar hondje Smeerkees: 
it’s all in a name. Haar beeltenis is 
een boodschap aan alle mensen 
die zo hun best doen om perfect 
te zijn, een levensopgave die zo 
veel energie kost. Waar ik meer 
in geloof? Dat aan het eind van 
de dag je voeten vies zijn, je haar 
in de war zit en je ogen glimmen. 
Van plezier.

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
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