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Wat zeg je als coach vlak voor een spannende wedstrijd tegen je sporters?
Wat doe je als trainer als de training voor geen meter loopt? En hoe ga je als
bestuurder om met blèrende ouders langs de kant?
De theatervoorstelling ‘Wel winnen,
hè!’ gaat over het versterken van
sportclubs en het effectief begeleiden van (jeugd-)sporters. Hoe kun
je met elkaar een cultuur neerzetten waarin prestaties verbeteren,
sportiviteit toeneemt, meer pubers

lid blijven en het aantal vrijwilligers groeit?
De theatervoorstelling is bedoeld voor alle vrijwilligers bij sportclubs: trainers / coaches / begeleiders, scheidsrechters, bestuursleden, leden van de technische commissie / jeugdcommissie, functionarissen als hoofd jeugdopleiding en coördinator
scheidsrechters, noem maar op. Het verhaal dat deze avond wordt gebracht, is gestoeld op praktijkervaringen van topcoaches en onderbouwd met jarenlang wetenschappelijk onderzoek. Met onder andere Bas Grevelink (Comedy Train / musical Joseph) en Ewald van Kouwen (aanvoerder van
de beweging Positief Coachen). De voorstelling op donderdag 4 oktober duurt van 20.00 tot 21.25 uur en vindt plaats in Den
Durpsherd in Berlicum. Wilt u reserveren of wilt u meer informatie? Kijk dan op: www.positiefgestel.nl

Jongerenwerk Haaren volop in ontwikkeling
van 11-15 jaar. In oktober zal in Haaren een nieuwe meidengroep starten. Daarnaast worden nieuwe initiatieven van
jongeren of organisaties ondersteund en mede ontwikkeld.
Zo was er een groot buurtvoetbal toernooi voor tieners en
wordt er tussen kerst en nieuw een groots LAN-party georganiseerd. Er is nauw overleg tussen gemeente, politie en het
Jeugd Preventie Project over straatgroepen. Het jongerenwerk treedt hierbij op als bemiddelaar tussen jongeren enerzijds en organisaties en buurtbewoners anderzijds. Vanuit dit
straatgroepwerk start op 1 oktober een open inloop, waarmee een groep jongeren een eigen plek hebben gevonden
in het jongerencentrum waar het gezellig en warm is. Het
jongerenwerk is verder ook betrokken bij het Centrum voor
Jeugd & Gezin, waarin afstemming plaats vindt over allerlei jeugdzaken met andere partijen. Kortom; er gebeurt veel
in Haaren. Wilt u meer informatie over het jongerenwerk in
Haaren?
Kijk dan op www.jonghaaren.nl

Het jongerenwerk in Haaren is volop in beweging. Diverse activiteiten zijn reeds of worden de komende tijd ontwikkeld.
Een korte opsomming van de activiteiten. Het meidenwerk dat
is opgezet in Helvoirt was een groot succes. Dit meidenwerk
zal worden overgedragen aan Lefh, waarbij het jongerenwerk
ondersteuning zal blijven geven. Ook de tienerinloop Teenzz
gaat als een trein. Elke woensdagmiddag komen jongeren van
groep 8 en ouder uit Biezenmortel en Helvoirt naar deze inloop waar tal van activiteiten door en met jongeren worden
aangeboden. Jongerenwerk Haaren ondersteund Lefh verder
bij de ontwikkeling van een maandelijkse disco 12+, de 15+ op
woensdagavonden en bij het opzetten van een jongensclub
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In Haaren en Sint-Michielsgestel

Partis ontwikkelt nieuwe jongerenwebsites voor twee gemeenten
In opdracht van de gemeente Haaren en Sint-Michielsgestel ontwikkelt Partis jongerenwerk twee jongerenwebsites. Deze jongerenwebsites richten zich op de
jongeren uit de gemeenten in de leeftijdscategorie
van 11 tot en met 18 jaar. Alle informatie die voor
jongeren van belang is wordt op deze jongerenwebsites gebundeld. Er komt dus één centraal punt waar
jongeren terecht kunnen. Het uitgangspunt is dat de
websites door- en voor jongeren is en wordt beheert
door het jongerenwerk. In samenwerking met het internetbedrijf Orangehill wordt in nauw overleg een
interactieve website gemaakt waarin ook jeugd- en
sportverenigingen een eigen plek kunnen krijgen en
beheren. De website krijgt een functie om jongeren
te informeren over allerlei onderwerpen waar jongeren behoefte aan hebben. Ook
wordt er gebruik gemaakt van relevante informatie vanuit de gemeente en partners
van het CJG. Uiteraard worden in deze website de sociale media, zoals facebook, twitter en hyves geïntegreerd. De websites zullen op 1 januari 2013 worden opgeleverd!

Studiehuis Sint-Michielsgestel trekt in bij Partis
Vanaf het nieuwe schooljaar zal Studiehuis SintMichielsgestel leerlingen ondersteuen vanuit de
Gestelse accommodatie van Partis.
Vanuit de boerderij geeft drs. Willem Habraken
(35) zijn leerlingen huiswerkbegeleiding. In de
rustige, gedisciplineerde werkomgeving en met de professionele begeleiding van de
Studiehuisdocenten kunnen leerlingen achterstanden aanpakken op het gebied van
wiskunde, rekenen, Nederlands, spelling, (klassieke) talen, scheikunde, of economie.
Habraken: “Sommige leerlingen hebben geen vast studieritme, besteden thuis niet
genoeg aandacht aan hun huiswerk of hebben gewoon geen zin om aan het werk te
gaan. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Het Studiehuis kijkt waar deze leerproblemen vandaan komen en stelt na een oriëntatiegesprek een begeleidingsplan op,
helemaal gespitst op jouw behoeften.”
Voor leerproblemen die net een stapje verder gaan, schakelt Habraken hulp in van bij
het Studiehuis betrokken orthopedagogen en een GZ-psycholoog.
De voordelen van huiswerkbegeleiding bij Studiehuis Sint-Michielsgestel
•
•
•
•
•
•

Minder afleiding
Professionele begeleiders
Geen uitstel van het huiswerk
Goed voorbereid zijn voor de les
Alle gelegenheid om vragen te stellen
Veilig pedagogisch klimaat

Voor meer informatie:
Studiehuis Sint-Michielsgestel
Seminarielaan 3 (locatie Partis)
Sint-Michielsgestel
073-5517449/06-14134477

www.studiehuis.nu

Stichting AAP
Partis zamelt lege cartridges en oude mobieltjes in voor de Stichting AAP (opvang voor uitheemse dieren) en voor het schoonhouden van ons milieu. U kunt ze bij ons inleveren dan zorgen wij dat
ze op de plaats van bestemming komen. U kunt ze inleveren bij
Lia Foolen, 073-5515432, liafoolen@partis-bwi.nl

Nieuwsbrief
Terugblik Open dag
19 augustus
Op zondag 19 augustus hebben
we onze jaarlijkse open dag
gehouden. Ditmaal op de locatie aan
de Runweg te Berlicum en die aan de
Seminarielaan te Sint-Michielsgestel. Er
werd een breed cursusaanbod gepresenteerd, deels middels voordrachten
door de docenten zelf en deels middels de gelegenheid tot kennismaking
met allerlei lesmaterialen. Ondanks het
extreem warme weer tijdens onze open
dag, bleken de twee locaties toch op
redelijk wat geïnteresseerde bezoekers
te kunnen rekenen.
Het nieuwe cursusseizoen 2012 – 2013
biedt weer een scala aan mogelijkheden.
Zo zijn er voor de jeugd cursussen als
knutselen, tekenen en schilderen, koken
met kinderen en ‘muziek in spel’.
Ook voor de volwassenen is er weer
een kleurrijk aanbod, uiteenlopend
van edelsmeden, Spaans, aquarelleren,
yoga, Tai Chi, beeldende vormgeving,
verschillende kookworkshops, fotografie,
houtbewerken en meubelmaken voor
vrouwen tot diverse digitale cursussen
zoals Windows 7, fotoboek maken en
digitale fotobewerking.
Op 20 augustus hebben we op de
basisscholen binnen de gemeente SintMichielsgestel voor alle leerlingen van
groep 3 t/m 8 gezorgd voor een cursusboekje. Wij nodigen u van harte uit om
van ons cursusaanbod gebruik te maken,
wij zullen ons uiterste best doen om er
voor u weer een leuk en boeiend seizoen
van te maken.

VRIJE PLAATSEN CURSUSSEN
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de
cursussen:

Koken voor mannen gevorderd
10 lessen van 3 uur
dinsdagavond
locatie: kookstudio te Berlicum
Start 9 oktober 2012

Meubelmaken voor vrouwen
25 lessen van 3 uur
dinsdagavond
locatie Sint-Michielsgestel
Start 25 september 2012
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Nader belicht!

Nieuwsbrief
Tekenen / schilderen,
illustratietekenen
voor kinderen

uit het aanbod
van Partis
Workshop
macarons maken

In deze cursus maak je schetsen en tekeningen die bij een tekst
horen. Deze tekst schrijf je niet zelf, maar wordt aangeleverd in
de vorm van bijvoorbeeld een kort verhaal, een gedicht of zomaar
een mooie zin. Als je gaat illustratietekenen
dan teken je uit het hoofd. Dat gaat soms
niet zomaar, daar moet je op oefenen.
In deze cursus krijg je opdrachten
die je fantasie prikkelen en word
je begeleid in leren tekenen uit je
hoofd. Daar is best wel een beetje durf en voorstellingsvermogen
voor nodig. Aan de hand van de
opdrachten wordt ook kennis
gemaakt met de mogelijkheden
van de verschillende teken- en
schildersmaterialen. Je leert werken met pen en Oost-Indische inkt,
pastel- en oliekrijt, fineliner, kleurpotlood, stift, ecoline en linoleum
snijden. En allemaal net een beetje
anders dan je misschien gewend bent.
Naast de opdrachten maak je tijdens de cursus ook je eigen
boekje. Ook voor dit boekje tekst wordt de tekst aangeleverd; jij
maakt bij het verhaal de illustraties in verschillende technieken.
Tekst en illustraties worden verzameld in een ringband. Met op
de kaft de titel en jouw naam!
Deze cursus is niet alleen voor kinderen die goed kunnen tekenen. Deze cursus is voor alle kinderen die HOUDEN van tekenen;
de rest leer je in de loop van het jaar.

Tijdens een rondreis door Australië zijn de koekenbakkers van ‘ifeelmesogood’ verslingerd geraakt aan de macaron.
Ook Nederland raakt inmiddels steeds meer in de ban van de macaron. Een beetje bakker heeft tegenwoordig wel een doosje macarons
in de vitrine staan, warenhuizen en restaurants serveren de kleurige
koekjes bij de koffie en ze worden gebruikt op billboards voor onder
andere sportschoenen en fotocamera’s. Maar wat is nou eigenlijk
een macaron?
De belangrijkste kenmerken van het van oorsprong Franse ‘koekje’
zijn een dunne knapperige korst, een zacht smeuïge binnenkant
van vers gemalen amandelen en een heerlijke vulling van bijvoorbeeld vers fruit, chocola of een likeurtje. Tijdens de workshop mag
iedereen eerst verschillende macarons proeven en wordt uitgelegd
wat het verschil is tussen een ‘echte’ macaron en de macarons die je
op dit moment in de meeste winkels kunt vinden.
Vervolgens gaat iedereen onder enthousiaste
begeleiding als een ware patissier aan de
slag. Aan het eind van de avond mag
iedereen uiteraard zijn of haar zelfgemaakte macarons mee naar huis nemen.
Let op, macarons maken is niet eenvoudig en vergt uiterste concentratie. Toch
zijn wij er van overtuigd dat iedereen aan
het eind van de avond ten minste één perfecte
macaron uit de oven heeft weten te toveren. Als
gevolg van de vele ambachtelijke handelingen die moeten worden
verricht is het bakken van macarons bijzonder geschikt voor een
workshop. Schrijf je daarom nu in en doe mee met de hype!
Data:

wo. mo. (10 okt of 14 nov)
wo. av. (31 okt)

Tijd:
Tijd:

09.00-12.00
19.00-22.00

Kosten:

€ 38,- (incl. materiaal)

Duur:

1 x 3 uur

Locatie:

kookstudio Berlicum

Data:

wo middagen

Duur:

25 x 2 uur

Kosten:

€ 140,- (incl. materiaal)

Tijd:

18.30-20.30

Locatie:

Sint-Michielsgestel

Partis start i.s.m. Koning Willem I College
Cursus ‘Lezen, schrijven en rekenen met
de computer voor volwassenen’

Leerpunt Sint-Michielsgestel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kennismaken met de computer
E-mail en internet
Lezen en voorlezen
Formulieren invullen
Woordenboek gebruiken
Verslagen en briefjes schrijven
Goede zinnen schrijven
Werkwoorden spellen (de dt’s, de d’s en de t’s
Moeilijke woorden leren spellen
Rekenen

www.kw1c.nl
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Even voorstellen …
Hallo, ik ben Michael van den Hoeven, 41 jaar oud,
getrouwd met Claudia en heb een zoontje Maxime
van 4 jaar oud. Vorig jaar zomer zijn we in Sint-Michielgsgestel komen wonen en toen we een beetje
rust hadden gevonden en uitgeklust waren, vond
ik het weer tijd om mij op vrijwillige basis in te zetten voor een instelling met een bijzonder doel.
Jaarlijks is er voor de nieuwe bewoners van SintMichielsgestel een kennismakingsavond en tijdens
die avond voelden we ons enorm welkom geheten in Gestel, door ondermeer de burgermeester
en één van de wethouders. Het leveren van een
bijdrage aan mijn nabije omgeving leek mij, mede
hierdoor gestimuleerd, enorm leuk, maar ik had
geen ambitie om het een politieke kleur mee te geven.
In april van dit jaar zag ik dat Partis op zoek was naar een nieuwe secretaris. Ik heb
een achtergrond als financieel deskundige, maar het leek mij extra leuk om mij als
vrijwilliger in te zetten in een andere richting. Vandaar dat de functie als secretaris
van het Bestuur van Partis mij enorm leuk leek.
Inmiddels heb ik een aantal vergaderingen bijgewoond en heb ik Partis leren kennen als een bijzonder professionele club, die veel bijdraagt aan het wel en wee van
de gemeente en de burgers van Sint-Michielsgestel. Het lijkt me ontzettend leuk
Partis en de gemeente Sint-Michielsgestel de komende jaren beter te leren kennen
en er, voor zover het in mijn vermogen ligt, een uiterst positieve bijdrage aan te
leveren. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in ….

- VACATURES Vrijwilligers jeugdactiviteiten Gemonde

In het kader van de Idop Gemonde is een groep vrijwilligers actief bezig om activiteiten te organiseren voor de jeugd vanaf groep 8 tot 16 jaar.
Om dit goed op te kunnen zetten zijn we op zoek naar enkele vrijwilligers die kunnen ons hierbij kunnen ondersteunen.
We zoeken mensen die het leuk vinden om met jongeren wat te ondernemen en/
of een praatje te maken.
De activiteiten zullen voorlopig 1 keer in de maand op de vrijdagavond van 19.00 tot
22.00 uur gaan plaatsvinden. Wanneer de inloopavond eenmaal goed loopt, kunnen er thema-avonden of workshops e.d. komen.
Bent u in staat om de jongeren te enthousiastmeren om samen iets te ondernemen? Neem dan contact met ons op!
Voor info: edwinvoets@partis-bwi.nl of bel 06-20847891 / 0735515432

Barbeheer - gastvrouw/heer

Voor het beheer van onze cursuslocatie aan de Runweg in Berlicum zijn we op zoek
naar een gastvrouw/heer. De activiteiten omvatten:
• Openen en sluiten gebouw.
• Aanspreekpunt voor onze gasten en docenten.
• Koffie/thee schenken tijdens de pauze.
• Verzorging van de accommodatie.
• Maandag voor- en namiddag, woensdag voor- en namiddag.
• De tijden zijn in overleg, mogelijkheden zowel op de avond als overdag.
Voor informatie kunt u zich richten tot Gerrit v.d. Heijden.
Mailadres: gerritvanderheijden@partis-bwi.nl

Contactgegevens Partis
Telefoon: 073-5515432

Bezoekadres

Seminarielaan 3, Sint-Michielsgestel

30 september 1e Gestelse

Meidendag

Op zaterdag 30 september vindt de
eerste grote Meidenmanifestatie van
Sint-Michielsgestel plaats. De meidengroepen van Den Dungen en SintMichielsgestel organiseren een actieve
dag met leuke workshops zoals Zumba,
zelfverdediging, beauty, kappers, theatersport en sieraden maken. Er is een
funlounge waar smoothies gedronken
kunnen worden en nog veel meer.
Deze meidendag is voor alle meiden
vanaf groep 8 t/m 15 jaar uit de gemeente Sint-Michielsgestel en duurt
van 13.30-17.00 uur. Het vindt plaats
in het jongerencentrum aan de Zegenwerp 1b in Sint-Michielsgestel

AGENDA
Start cursusseizoen
24 september

Meidenmanifestatie
30 september

Week v/d Opvoeding
1 - 7 oktober

Theatervoorstelling
Positief Coachen
4 oktober

Postadres Partis

Postbus 168, 5270 AD, Sint-Michielsgestel
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