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Beachclub De Golfslag Schoonste Strandpaviljoen 2016

D

e Golfslag in Wassenaar scoorde de titel Schoonste Strandpaviljoen
2016. Het was volgens de vakjury één van de schoonste strandpaviljoens die zij dit jaar heeft bezocht. “De mooie luxe plek, gecombineerd
met een schone omgeving en een prachtig concept, creëert een sfeer waar
iedereen welkom is.
Onder toeziend oog van wethouder
Freddy Blommers ontving De
Golfslag de titel ‘Schoonste Strandpaviljoen van Nederland 2016’.

De Golfslag wordt gerund door
Harold Tjepkema die een echte
strandliefhebber is. Hij is van kinds
af aan werkzaam op het strand. Hij
runt zijn strandpaviljoen volledig in

eigen beheer en heeft zich dit jaar
vooral ingezet op het schoonhouden
van de Golfslag en de directe omgeving. Ook is hij qua schoonheid
zeer bezig gedragsbeïnvloeding te
bewerkstelligen bij zijn medewerkers en gasten. De medewerkers van
de reiniging gemeente Wassenaar
en de mensen van de Mare groep
verdienen natuurlijk ook een dikke
pluim! (Tekst en foto: pr.)

ZAKELIJK

19

Een luchtiger gesprek
Een uitvaartverzorger heeft niet alleen gesprekken met
nabestaanden. Steeds vaker zoeken mensen contact om de wensen
rondom een uitvaart te bespreken. Soms als iemand ernstig ziek is,
maar vaak ook als iemand juist in de bloei van zijn of haar leven is.
Heeft u er al over nagedacht?
Zonder tijdsdruk
Het is fijn om zonder tijdsdruk al na te kunnen denken over keuzes als
begraven of cremeren. Want er zijn zo veel mogelijkheden. Een
algemeen graf of toch liever een particulier graf? Wat is het verschil en
wat kost het? Wel of geen kerkdienst? Wilt u een standaard rouwauto,
uitvaartbus, oldtimer of zelfs een roze gespoten auto? Het kan allemaal.
Samen bespreken
Onder het genot van een kopje koffie nemen we de onderwerpen
samen door. Het voorkomt veel vragen in de toekomst, vooral voor de
nabestaanden. Ik laat ook voorbeelden zien van allerlei vormen en
kleuren rouwkaarten. Natuurlijk kunt u ook een eigen foto kiezen. De
tekst van een rouwkaart is vaak een moeizaam proces. Elk woord
wordt gewogen, want elk woord is betekenisvol.

Groot succes eerste dag zomershow
‘Cirque Lumière’ op Duinrell
De reacties van de bezoekers op
de vernieuwde zomershow Cirque
Lumière in het zomertheater van
Duinrell waren de eerste dagen
erg lovend. De opvallende acts van
het duo Tobit en Jasmijn sprongen
eruit, maar ook de optredens van
allround circusartiest Jovel en de
acrobate Renske Endel, voormalig
vice wereldkampioen turnen op
het onderdeel brug met ongelijke
leggers, gingen gepaard met een
daverend applaus. Oogstrelend
was het optreden van de dansers
en danseressen van The Dance

Wilt u ook een oriënterend gesprek? Neem gerust contact op met mij
of één van mijn collega uitvaartverzorgers.

Company. De nieuwe vliegattractie
Wild Wings kreeg in de lasershow
een prominente plaats.

Stella van Lieshout
uitvaartverzorger
Monuta Van der Luit
Deijlerweg 127
2241 AD Wassenaar
www.monuta.nl/wassenaar
070 - 511 24 36

Uit alle reacties blijkt dat de zomershow, die tot en met 21 augustus
aanstaande dagelijks om 13.00 uur,
14.30 uur en 16.00 uur in het zomertheater wordt opgevoerd, een extra
toegevoegde waarde voor Duinrell is.
De productie en regie van Cirque
Lumière is in handen van Sylvia
van den Akker van Rocket Agency
& Events. (Tekst en foto: pr.)

Op weg naar de Rolstoel Driedaagse!

Mindfulness verovert de zakenwereld! Mindful leaders.

“

Mindfulness klinkt voor velen nog te vaag, noem het maar vitaliteit- &
welzijnstraining,” lacht Hans Kloosterman. Naast Mindfulnesstrainer is hij coach, auteur, yogaleraar en directeur en heeft hij 25 jaar in het
bedrijfsleven gewerkt. Dit multitalent op zowel creatief als zakelijk vlak
heeft inmiddels diverse bedrijven, zoals Walt Disney, L’Oreal en de Rabobank, voorzien van ‘vitaliteit- en welzijnstrainingen’. “Gelukkig gaan de
bedrijven hun werknemers weer als mens zien. Ze zien nu eindelijk in
dat mensen geen robots zijn maar dat ze ook rust en ontspanning nodig
hebben om hun lichaam en geest top te laten presteren. Winstmaximalisatie en eigenbelang mag vervangen worden door winstoptimalisatie en
gezamenlijk belang. En daarvoor kom ik graag bij ze langs!”
“Mindfulness is overigens absoluut
niet vaag. Het is het trainen van de
geest in de kwaliteit: opmerkzaamheid. Opmerkzaamheid om in het
moment NU te leren of iets op
een fysiek, emotioneel of mentaal
niveau prettig, onprettig of neutraal is. Waarom is dit nodig? Om
in het moment jezelf vrij te kunnen
maken van automatisch opgebouwde denk- en gedragspatronen
en heel bewust nieuw gedrag te
ontwikkelen wat jou past. Wel
geldt hier de ethische context: doe
het beste voor jezelf in combinatie
met het beste voor de ander! Via
concentratie- en inzichtoefeningen kunnen fysieke, emotionele
en mentale gewaarwordingen
herkend, geaccepteerd en getransformeerd worden. Alles begint in
de MIND. Onprettig kan via deze
oefeningen omgezet worden in
prettig. De onbewustheid van het
individu, team of organisatie kan
worden omgezet naar een bewust
denk- en gedragspatroon. Van
lijden naar geluk, wie wilt dat niet?
Het zijn wetenschappelijk bewezen
technieken! Zelfs gerenommeerde
studies maken hier gebruik van!”
Ook de zakenwereld is volgens

De kistenmode
Ook de keuze van de kist kan al aan de orde komen. Soms roept iemand
stoer: “Zet mij maar bij het grofvuil”, maar dat is natuurlijk niet de
keuze van de nabestaanden. We zorgen er samen voor dat de uitvaart
uitstraalt wie u was. Er is zelfs een kistencollectie die met de mode
meegaat. Is een kist jaren later niet meer in de collectie? Dan weten we
in elk geval wel welke stijl u graag wilt.

Hans nu zover dat ze Mindfulness
omarmt. “De economische crises
hebben ervoor gezorgd dat we met
minder mensen meer werk moeten
verrichten. Dat betekent dat er veel
van mensen wordt gevraagd. Door
de steeds verder gaande digitalisering van deze planeet raken we overprikkeld. Daarbij zijn wij inmiddels
allemaal constant bereikbaar. Ook
dat werkt niet ontspannend.”
Hans traint mensen mentaal. “Dat
we allemaal moeten sporten en
gezond eten dat weten we inmiddels. Dat is fysiek. Maar het mentale
gedeelte is minstens zo belangrijk.
Willen we niet allemaal gelukkige
medewerkers en collega’s? Geluk
is volgens mij heel simpel: Geluk is
meester zijn van je geest.”
Hans heeft heel veel pittige uitspraken en mag deze ook uiten
aangezien hij zelf jaren werkzaam
is geweest in zakelijke omgevingen.
Als directeur inkoop in de mode
bij verschillende bedrijven, in de
headhunting met zijn eigen bedrijf,
hij kent de klappen van de zweep.
“Al jaren geef ik yogales en mindfulnesstraining aan particulieren
maar het is jammer om deze zake-

lijke ervaring niet te gebruiken.”
En zijn trainingen slaan aan. “Het
komt dan ook de werknemers
en werkgever ten goede. In het
moment leven, niet in het verleden
of de toekomst, en het volledig aanwezig zijn zorgt ervoor dat mensen
bijvoorbeeld geconcentreerder kunnen werken. De draad kan niet altijd
gespannen zijn. Bewustwording is
voor iedereen goed. Zeker voor mensen die vaak in de buurt van een
burn-out komen. En zeg nou zelf,
welke werknemer kent dit niet?”
“Het gaat dus heel simpel gezegd
om het creëren van meer welzijn en
vitaliteit op de werkvloer en de zelfsturendheid hierin. En dat geldt voor
alle lagen van een bedrijf. Ik kan
iedereen trainen. Noem mij daarom
maar vitaliteitsmanager. Ik ben blij
dat ik dat mag zijn in het bedrijf
Rainmen, een rapid culture change
trainingsbureau.
Werknemers
raken uit balans bij te snelle veranderingen en reorganisaties. Om
medewerkers goed te begeleiden in
deze veranderingstrajecten werk ik
met fysieke en mentale oefeningen
die het bewustzijn, de weerstand en
veranderingsgezindheid vergroten.
Deze expeditie heet Mindful leaders
en duurt 16 weken. Gezondheid is de
basis waar je geluk op bouwt. Want
dat mensen hun zachte kant weer
mogen tonen, dat werkgevers weten
dat mensen geen robots zijn, daar
word ik nou zelf ook gelukkig van!”
Alle contactgegevens van Hans zijn
te vinden op zijn website: www.
rainmengroup.com en www.hanskloosterman.com

Inmiddels beginnen veel Wassenaarders mij te kennen als één van de
organisatoren van de rolstoeldriedaagse. In de wandelgangen krijg ik te
horen: Zet je me op de lijst? Ik doe weer mee hoor. Leuk deze reacties!
Maar, er zit een andere kant aan; men verwacht van mij nogal wat.
Bijvoorbeeld dat ik onthoud wie tijdens het fietsen naar mij geroepen
heeft, of wie was het ook alweer die mij in het dorp aanschoot om zich
op te geven? Helaas ik ben maar een arm menspersoon die, naar mate
er meer informatie aan mij gegeven wordt, ook meer vergeet. Deze week
zullen de flyers klaar zijn en op de website van het Uit-Bureau
verschijnen. Aan de flyer zit een officieel aanmeldingsformulier. U doet
mij een groot plezier als u , ook al heeft u mij al ingelicht , deze
formulieren invult, afgeeft of opstuurt. Hoe u ook mee wilt doen aan dit
driedaagse feest (deelnemer, vrijwilliger, familielid), doe het zoveel
mogelijk schriftelijk dan komt het vast goed. De rolstoeldriedaagse
wordt dit jaar gehouden op 6, 7 en 8 september tussen 14.30 en 17.00 uur.
Aanmelden
via
formulier
website:
www.uitbureauwassenaar.nl of invullen en
afgeven flyer bij de locaties van SWZ.

SWZ
070 512 3200
info@swz-zorg.nl
www.swz-zorg.nl

Hans Kloosterman. Foto: DWK.

