
 Boxtel - Striptekenaar en Boxtelaar Ralph 
Dikmans was zaterdag bij de Bruna in 
Boxtel om zijn nieuwste album van de 
antiheld Anders-Man te signeren. Tientallen 
mensen kwamen op de signeersessie af om 
een persoonlijke boodschap in hun album 
te laten zetten door de tekenaar.

    Dikmans laat weten dat hij erg gastvrij werd 
ontvangen in de winkel en maakte als dank 
een persoonlijke striptekening voor de 
nieuwe eigenaresse, Anita van Engelshoven.

    “Er waren momenten dat mensen echt wat 
langer op hun tekening moesten wachten 
door de rij die ontstaan was, maar ik tekende 

zo snel als ik kon”, laat de altijd enthou-
siaste Dikmans weten.

   Het nieuwste album, maar ook de eerdere 
delen zijn verkrijgbaar in de Bruna in Boxtel. 
Dikmans is op 30 september op de Boxtel 
Oost Dag aanwezig voor wat hij noemt een 
‘herkansing’ van de signeersessie.
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 Striptekenaar Ralph Dikmans signeert 
nieuw Anders-Man album   Feelwise focust...

 De zomervakantie, het lijkt alweer 
eeuwen geleden. In positieve zin wel te 
verstaan. Want wat zijn er veel mooie 
nieuwe ontwikkelingen. Zo ben ik met 
een aantal freelance collega-trainers een 
prachtproject aan het doen bij een inter-
nationale softwareontwikkelaar in de 
Randstad. Deze klant wil graag werken 
aan een cultuur waarin feedback geven 
en ontvangen de normaalste en bovenal 
leukste zaak van de wereld is. Nu is dat in 
Nederland best ingewikkeld, want A. … 
we hebben de neiging om vooral te 
focussen op dat wat niet goed gaat. En B. 
… we zien feedback al gauw als kritiek, 
waardoor zowel het geven ervan (’ik wil 
de relatie niet verstoren’) als het 
ontvangen ervan (’ik doe het niet goed’) 
voor veel mensen lastig blijkt. Wat is het 
dan leuk om een training te faciliteren, 
waarin mensen leren om op een opbou-
wende manier met elkaar contact te 
maken. Contact dat zorgt voor een veilige 
basis, waarin feedback een positieve 
investering in de samenwerking is.

    Een andere mooie ontwikkeling is dat ik 
op 7 september jl. gecertificeerd ben voor 
een prachtig meetinstrument, waarmee je 
op een snelle en zeer effectieve manier 
concrete inzichten krijgt in:
1. die competenties die je natuurlijke 

talenten zijn
2. dat wat je vooral mag laten, omdat het 

heel veel energie kost, en
3. die talenten die je nog niet kende, en 

voor jou nieuwe gebieden van 
werkgeluk kunnen zijn.

Zoals een cliënt verbaasd en opgelucht na 
het doorspreken van zijn meting zei: ‘Oh 
wat fijn, ik mag stoppen met mensen 
overtuigen, want dat zit gewoon niet in 
me. Ik ga inspireren.’

    En het aller-spectaculairste verhaal 
gebeurde ruim twee weken geleden. Ik 
had met een cliënte afgesproken om al 
wandelend kennis te maken en haar 
coachvraag te verkennen. Vijf minuten 
voor het gesprek belde ze op. ‘Ik schaam 
me dood,’ zei ze. ‘Ik kan mijn huis niet uit, 
want ik krijg het slot van binnen niet 
open. Kun jij naar mij toekomen en 
proberen de voordeur vanaf de buitenkant 
open te maken?’ Daar zat ik… op een 
brandtrap… zaterdagochtend 9 uur. Al 
hengelend naar de sleutel die de cliënte 
vanuit het slaapkamerraam aanreikte. Vijf 
minuten later liepen we lachend buiten. 
Goede samenwerking, mission accom-
plished, de opluchting groot.

    Deze week is het de week van de 
Loopbaan. Wil jij je werk eens vanuit een 
ander perspectief  bezien? Kijken of het 
voor jou nog klopt? Het lijkt me leuk om 
ook met jou mee te wandelen en jouw 
deur naar nieuwe inzichten te openen.  

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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VRIJDAG 
28 SEPT
9.30u - 17.30u 

VRIJDAG 
5 OKT

9.00u - 23.00u 
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  Rond 11.00 uur prijsuitreiking: 
 WIE WORDEN DE BESTE 
 KLOMPENMAKERS VAN NEDERLAND?

  Vanaf 12.00 uur: ALLES OVER KLOMPEN! 
 BBQ boot, lekker eten en drinken, 
 diverse kramen. 

  Vanaf 16.00 uur: MUZIEK EN DANS 
 Live muziek van o.a. 
 The Circle - Anne van der Heijden
 Dans van Hollandse meiden op klompen
 

9.00u - 23.00u 

De Helden van Kien - Bremhorst 1, 5491 LR Sint-Oedenrode
www.deheldenvankien.nl

www.vanderwijstkleinvak.nl

Loopt de rits van uw jas, broek, rok, laars 
of tas open? Wij kunnen deze in vele 
gevallen repareren zonder de rits te 

vervangen! Ook drukknopen, nestelringen, 
et cetera vervangen wij direct!

WAAR? Bij van der Wijst Kleinvak. 
Donderdag op de weekmarkt in Vught 

Moleneindplein van 12.00-17.00. Vrijdag 
op de weekmarkt te Boxtel van 8.00-12.30.

RITS STUK?

  Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen 
geeft inwoners Boxtel centrum stem door 
enquête
   Boxtel - De werkgroep van Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) houdt een enquête onder 
de bewoners van het centrum van Boxtel om zo te werken aan een attractief en leefbaar 
centrum. Aan de hand van een vragenlijst die tot 30 september ingevuld kan worden wil 
de werkgroep een goed beeld verkrijgen van waar zij zich sterk voor moet maken. De 
enquête is te vinden op https://enquete.toponderzoek.com/Boxtel of via het scannen van 
een QR-code die toegevoegd is aan deze krant.

    De werkgroep Keurmerk Veilig Onder-
nemen (KVO) is een door de gemeente 
Boxtel geïnitieerd en ondersteund project. 
De groep bestaat uit afgevaardigden van de 
politie, brandweer, ondersteunde diensten 
van de gemeente en vertegenwoordigers 
van de centrumondernemers en de horeca. 
Eric Top, lid van de werkgroep, vertelt er 
meer over: “Wij zetten ons in om het 
centrum veiliger en aantrekkelijker te maken 
zodat er meer bezoekers komen. Dat is de 
basis.” Hij geeft een aantal voorbeelden: 
“Zorgen voor cameratoezicht en openbare 
verlichting, het weghalen van obstakels 
waar mensen over heen struikelen et 
cetera.”

    De werkgroep geeft advies aan de gemeente 
en die gaat er mee aan de slag. Top licht de 
belangrijke rol van de gemeente toe: “Zij 
initieert de zaak, zorgt ervoor dat er geld 
vrijkomt en voert de ideeën die er zijn uit.” 
Het KVO in Boxtel is nog op zoek naar een 
centrumondernemer. Want hoe breder de 
groep, hoe groter het draagvlak. Volgens 
Top hebben de winkeliers en ondernemers 
veel invloed. “Als zij met z’n allen zeggen, 
‘dit moet gebeuren’ dan is de gemeente wel 
genoodzaakt om te volgen.”

    De werkgroep zoekt nu hulp bij centrumbe-
woners door middel van een enquête. 
Gewapend met de resultaten daarvan wil de 
groep een beeld krijgen van wat er onder de 
mensen speelt. Wat vinden zij dat er moet 
veranderen? En waar ervaren zij overlast 
van? Top hoopt dat deze vragen helpen om 
mensen open en eerlijk hun zegje te laten 
doen. Ook hoopt hij dat er genoeg animo is. 
“De vraag is of het leeft, er zijn achttien-
honderd huishoudens in het centrum van 
Boxtel. Als je voor vijf procent aan respons 

hebt, is dat al veel”, aldus het lid van de 
werkgroep.

    De enquête is opgezet door een onafhan-
kelijk extern bureau en kan geheel anoniem 
ingevuld worden. De werkgroep uit Boxtel 
krijgt de uitslag en zal die delen met de 
inwoners. De resultaten worden terugge-
koppeld in een later onderzoek. Hiermee wil 
de groep een tweede ster binnen halen. De 
eerste ster heeft ze al door met alle verte-
genwoordigers vier keer in het jaar bij elkaar 
te komen en goed samen te werken. Dit 
leverde de werkgroep het  keurmerkcerti-
ficaat KVO op. 

  Top spreekt zijn verwachtingen uit: “Ik denk 
dat een paar items naar voren komen. Het 
fietsen voor de Hema, drugsoverlast, te 
weinig fietsenstallingen en misschien vinden 
mensen wel dat er meer activiteiten in de 
binnenstad moeten komen.” Top herhaalt 
nog maar eens dat de inwoners het fijn 
vinden om gehoord te worden. “Wij als 
werkgroep proberen een spreekbuis te zijn 
voor de bewoners en (horeca)ondernemers. 
Als zij ergens klachten over hebben, is het 
aan ons om dit op te pakken en er wat aan 
te gaan 
doen.” 

(Foto: Ralph Dikmans)

Dikmans en dochter Anne. (Foto: Gerard Ophof)


