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Workshops Klimaatvriendelijk leven dit jaar voortgezet
verbruik bij transport en het thema
voeding. Ook komen nieuwe
ontwikkelingen
aan
bod.”
Tenslotte is er ook ruimte voor
eigen inbreng van deelnemers én
wordt stilgestaan bij wat je
‘ontspullen’ zou kunnen noemen;
een tegenbeweging van onze
huidige wegwerpmaatschappij.

Oud-cursist Marije van Kuijk en David Andreae van Transitie Boxtel tonen
de poster van de klimaatworkshops. Vóór de fietsen, die we meer zouden
mogen gebruiken aldus beiden. (Foto: Sander van Kasteren)

Boxtel - Transitie Boxtel gaat ook dit jaar door met het aanbieden van
workshops voor klimaatvriendelijk leven. Onder de noemer ‘Praat en
daad voor het klimaat’ worden in groepen van zes tot tien personen
laagdrempelige klimaatworkshops aangeboden. 16 september kunnen
belangstellenden in Gemeenschapshuis De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat 7 gratis komen kijken bij een informatieavond die alvast een tipje
van de sluier oplicht.
De aankomende energietransitie,
de onlangs door de VN aangekondigde noodzakelijke veranderingen
in
onze
voedselvoorzieningen
en
het
verkleinen van onze ecologische
voetafdruk vormen pittige uitdagingen. Ga er maar aan staan als
doorsnee burger. Het is dan ook
niet gek dat er scepsis heerst
tegenover
bijvoorbeeld
de
overheid die in razend tempo
maatregelen neemt om ons van
het gas af te krijgen of om de
energietransitie vlot te trekken.
Toch willen veel burgers wel
milieubewust leven, mits dat
betaalbaar blijft.
Voor hen organiseert Transitie
Boxtel, in samenwerking met de
gemeente, dit najaar een nieuwe
reeks klimaatworkshops. Marije
van Kuijk is één van de Boxtelaren
die vorig jaar deelnam aan de
eerste klimaatworkshop. Ze is
enthousiast over de vele praktische
tips die ze daarbij kreeg van
cursusleidster Mirjam Bemelmans
en de andere cursisten. In zes
lessen van ieder twee uur gaan
deelnemers onder leiding van
Bemelmans op zoek naar wat zij
zelf nog kunnen verbeteren om

hun ecologische voetafdruk te
verkleinen.
Laagdrempelig
Enthousiast vertelt Van Kuijk over
de cursus. Die is volgens haar niet
gericht op ‘met het vingertje
wijzen’, maar juist om op een heel
praktische manier zaken als
energieverbruik en CO2-uitstoot
in en om huis omlaag te krijgen.
“Je eigen gewoontes observeren
en aanpassen”, zo kijkt ze terug,
alvorens met een voorbeeld te
komen. “Ik was me er niet van
bewust dat groenten ook een
grote ecologische afdruk kunnen
hebben, bijvoorbeeld door het
plastic eromheen en het transport
ervan.”
Zo worden de cursisten tijdens zes
workshopavonden
op
een
laagdrempelige
manier
door
Bemelmans bewust gemaakt van
hun eigen gedrag. Dit gebeurt aan
de hand van het boek ‘Verborgen
impact’ van Babette Porcelijn, dat
cursisten gratis te leen krijgen. Van
Cuijk: “Wat ik mooi vond is dat de
workshop een goede inhoud
heeft. Onderwerpen die bijvoorbeeld de revue passeren zijn
energieverbruik in huis, energie-

Inschrijven
Kosten voor deelname aan de
workshops bedragen veertig euro.
Dit bedrag is dankzij een financiering van de gemeente uit het
budget van de Uitvoeringsagenda
Duurzaamheid laag gehouden.
Volgens Transitie Boxtel kan het
geld voor deelname aan de cursus
na afloop vaak worden terugverdiend door de in de workshops
opgedane
gedragsverandering.
Bovendien kunnen de cursisten na
afloop worden gezien als ambassadeur van een meer milieuvriendelijke leefwijze.
Inschrijven voor de klimaatworkshops die in de herfst bij De Rots
gegeven worden is mogelijk tot 22
september via David Andreae
(Transitie Boxtel, ttboxtel@gmail.
com, 0411-677597). Inschrijving
geldt voor een complete reeks van
zes avonden van twee uur,
verspreid over drie maanden. De
eerste reeks is gepland op zes
maandagavonden
tussen
30
september en 6 januari; de tweede
reeks is op woensdagavond tussen
2 oktober en 8 januari. Voorkennis
is niet noodzakelijk. De benodigde
cursusmaterialen en opdrachten
worden tijdens de cursus verstrekt.
Alle data zijn te zien op de website
van Transitie Boxtel: www.transitieboxtel.nl.
Informatieavond
Het Verandercafé organiseert een
informatieavond op maandag 16
september. Vanaf 20.00 uur legt
cursusleider Mirjam Bemelmans in
Gemeenschapshuis De Rots uit
hoe de workshops te werk gaan.
Daarnaast is deze informatieavond
een praktisch voorproefje op de
cursus. Handvatten voor een goed
gesprek over klimaatverandering
worden aangereikt en er is
‘oefening on the spot’ met
feedback. Iedereen is welkom.

Feelwise focust...
Wil jij weten wie jij werkelijk
bent? Birgit Vandermeulen heeft
sinds 2008 haar coachpraktijk
Feelwise (www.feelwise.nl).
Met voor elke cliënt een
maatwerkaanpak, richt zij zich
op het vormgeven van het leven
zoals het voor die persoon klopt.
Zowel op het werk als privé.
Want het leukste wat je kunt
kennen is jezelf!
‘Het was zo om’: gevleugelde
woorden die ik de afgelopen
week veel in mijn praktijk heb
gehoord. Het gaat natuurlijk over
de zomervakantie. Zeven hele
weken waarop zoonlief niet naar
school
hoefde.
Voorbij.
Gevlogen. Voor heel veel mensen
lijkt wel. En als je mij dan
persoonlijk vraagt: ‘wat heb je
allemaal gedaan?’, kan ik daar
het
volgende
grote-lijnenantwoord op geven: ‘een week
Engeland met m’n lief’, ‘een
week Denemarken met de kids’,
en ‘tussendoor veel gewerkt’.
Want het was een zomer vol
aanmeldingen
van
nieuwe
cliënten die hun zomerreces
hebben ingezet om uit te rusten,
én om op hun leven te reflecteren. Tijdens de kennismakingsgesprekken komen de vragen
‘Focus ik me op de juiste dingen?
Ben ik nog happy op mijn werk?
Krijg ik energie van de dingen die
ik doe?’ veelvuldig terug. Net als
de vraag ‘wie ben ik eigenlijk?’ Ik
noem dat herijkingsvragen. Het
zijn levensvragen die elk mens
zich -in mijn ogen- eens in de
zoveel tijd mag, nee, moet
stellen.
Want hoe gemakkelijk is het niet
om op de min-of-meer-automatische-piloot te staan, en je te
laten leiden door alles wat er om

je heen gebeurt? Hoe bewust
leef je dan? En hoe bewust maak
je dan keuzes als het gaat om de
invulling van jouw leven?
Een paar jaar geleden zag ik het
YouTube-filmpje ‘The Time You
Have (In Jelly beans)’. Het filmpje
voelt wat zwaar, en tegelijkertijd
is het oh zo waar. Want als ik me
realiseer dat ik gemiddeld 28.835
dagen te leven heb, en daarvan
8.477 dagen (bijna 30%) slaap…
hoe bewust leef ik dan de andere
dagen?
Over 18 dagen word ik 50. Mijn
moeder werd 46 jaar en 117
dagen oud. Zij stierf vol onvervulde dromen en zorgen over
onze toekomst. Ik ben het bijna
aan haar verplicht om mijn leven
ten volle bewust te leven. Zij
heeft die tijd én kans immers niet
gehad.
‘Ik geef een groot feest als ik 50
word,’ riep ik al een jaar. Totdat
ik me twee maanden geleden
realiseerde dat ik helemaal niet
van de grote feesten ben. Wat
ben ik blij met dat aha-moment
van ‘Birgit-denk-na’. Want of het
nu gaat over feest, werk of
hobby … tijd is niet te koop en
daarmee voor mij het kostbaarste
in het leven. Het motto voor mijn
tweede helft: ‘Leef en kies
bewust, want geluk is nu of
nooit!’

Mooi aan ‘t werk in de regio

PERSONEEL

EAZY CARGO LOGISTICS BV
Wij zijn op zoek naar:

Oproep chauffeur (ZZPer of gepensioneerde chauffeur)
voor de distributie van medicijnen in Zuid Limburg

Verkoopmedewerker gevraagd:
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s (min. 18 jaar) die in het weekend en/of
1 dag door de week ons team wil komen versterken voor 8-12 uur per week!
Het betreft de locatie:

De rit wordt gedaan met een bestelbus voor geconditioneerd vervoer.

Lukoil Boxtel
Schijndelseweg 61
5283 AB Boxtel

Reageren?
Mail: eazycargo@kpnmail.nl | Telefoon: 0645278024

Ben je ﬂexibel en geïnteresseerd in een leuke en zelfstandige baan?
Stuur dan jouw cv en sollicitatiebrief naar: Boxtel@automaas.com

Standplaats is Schijndel
Bezit van ADR diploma is een pré.

