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Brandweerwagen loopt vast bij bosbrand in
De Geelders

Feelwise focust...

XziXzi Photography

Foto’s: Persburo Sander van Gils

Boxtel - In natuurgebied De Geelders heeft zondagavond een behoorlijke brand gewoed. De brandweer had wat problemen om bij de brandhaard te komen, en reed zich met een 4x4 blusvoertuig vast. Met
vuurzwepen werd het vuur gedoofd. Ook werd er gecontroleerd met
een warmtebeeldcamera.
Nadat het voertuig los was zou
men nog met water nablussen. De
brand woedde langs een pad over
een lengte van 100 meter en was
via een droge sloot het bos
ingeschoten. Een tractor heeft de
brandweerauto losgetrokken. De
brand woedde in het hart van het
natuurgebied.

dat voornamelijk
brandend afval.
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Omdat er een jerrycan in het vuur
lag, werd even gedacht aan afvalstoffen die vrijkomen bij de
productie van synthetische drugs.
Dat bleek niet het geval te zijn. De
politie kwam ter plaatse en onderzoekt de herkomst van het
verbrande afval.

Brand op parkeerplaats
Een paar dagen voor de brand van
zondagavond rukte de brandweer
ook al uit naar De Geelders voor
een buitenbrand op de parkeerplaats van het natuurgebied. Een
voorbijganger ontdekte deze
brand donderdagochtend rond
5.45 uur en waarschuwde de
brandweer. Deze doofde het vuur

Auto rijdt bloemenwinkel binnen
Boxtel - Aan de Van Beekstraat is
zaterdagochtend een automobiliste bij bloemenwinkel Marimba
tegen de voorpui gereden. De pui
van het pand is zwaar beschadigd,
maar de constructie van het pand
is niet aangetast. Bij het voorval
raakte niemand gewond.
De brandweer was ter plaatse om
te onderzoeken of de constructie
nog wel veilig was, maar kon al
vlug weer rechtsomkeert maken.
De bloemenwinkel bleef, ondanks
de beschadigde pui gewoon open.
Foto: Persburo Sander van Gils

Toen ik een vriend vroeg waar zal ik
mijn volgende column over zou
schrijven, was zijn antwoord ‘Over
relaties. Ik zie weinig echte vriendschap bij veel mensen om me heen,
weinig maatjes zijn.’ Zijn opmerking
zette me aan het denken: wat vind
ik belangrijk in een vriendschap?
Wat gelijk in mij opkwam waren de
woorden veilig, open, plezier/
energie en interesse. En een batterij
aan vragen (daar ben ik heeeeeel
goed in, ook naar mezelf). Voel ik
me prettig in het contact met
iemand? Vind ik het oprecht leuk
om de ander te zien of te spreken?
Krijg ik energie van het contact of
voelt het als moeten? Ben ik open;
vertel ik de ander vrijuit wat mij
bezighoudt? Vraag en luister ik
oprecht naar de ander? Is de ander
open naar mij?
Toevalligerwijs las ik afgelopen
week een prachtig boek, waarin
het thema relaties ook wordt uitgewerkt. Wat hierin mooi omschreven
wordt is dat ‘een goede relatie met
de ander, begint met een goede
relatie met jezelf’. En opnieuw
kwam er een vraag in me op: ‘Ben
ik wel goede vriendjes met mezelf?
Vind ik mezelf goed en leuk gezelschap?’
Een goede relatie met mezelf
hebben betekent voor mij goed
voor mezelf zorgen op fysiek en
emotioneel gebied. Naar iemand
uitspreken dat ik ergens pijn in de
buik van heb, dat ik blij word van
iets of iemand, dat ik het best
spannend vind om die ene training
te geven. Goed voor mezelf zorgen
betekent voor mij ook mezelf
serieus nemen en niet veroordelen
in mijn eigen ‘gekkigheden’.
Gekkigheden als in met twee
verschillende laarzen aan naar die
belangrijke afspraak gaan, van een
draaiende
bureaustoel
vallen
omdat ik (te) snel iets van de kast
pak en mijn onrust over ‘vind die
opdrachtgever wel dat ik het goed
doe?’ bijvoorbeeld. Dan kies ik
ervoor om met een knipoog en
begrip naar mezelf te kijken en
betitel ik mijn klunzigheid als
‘charmant onhandig’.
Als ik mezelf accepteer in wie ik

Birgit Vandermeulen heeft sinds
2008 haar coachpraktijk Feelwise.
Vanuit haar HR-achtergrond,
coachopleidingen en -ervaring
geeft zij met veel passie & professionaliteit haar praktijk vorm. Het
is haar missie om mensen te inspireren tot ontwikkeling en meer
regie over werk en leven te geven.
ben, kan ik ook de ander accepteren in wie hij of zij is. Zo heb ik
een schilderij van Floddertje,
geesteskind van Annie M.G.
Schmidt en Fiep Westendorp, in
mijn
praktijkruimte
hangen.
Floddertje is het meisje dat haar
eigen gang gaat. Dat een spoor van
soep, een bruidsjurk met inkt, een
huis en straat vol schuim en een
postbode in de sloot achter zich
laat. En dat in al deze chaos heerlijk
zichzelf blijft. Jammer dan, als ze
wordt uitgelachen of afgewezen
wordt op dat wat zij vindt. Als
Floddertje zich in zou houden, zou
ze een grote deksel duwen op haar
creativiteit en expressie. En dat is
precies wat haar zo leuk maakt;
haar onbevangen eigenheid en het
vanzelfsprekende
van
haar
gekkigheid. Dat is pure zelfacceptatie.
Accepteren gaat ook over vergeven.
Het doet me denken aan de
Hawaïaanse manier van vergeving
genaamd Ho’oponopono. In de
kern komt het er op neer dat ons
Nederlandse ‘zand erover’ in het
Hawaïaans het woord ‘oki’ is. ‘Oki’
betekent’ afgedaan en daar tornen
we niet meer aan!’ Vergeving die
prettig is voor de ander en net zo
fijn voor jezelf en je innerlijke
gemoedsrust.
Dus… wanneer iets je stoort of op
je zenuwen werkt (als het gaat om
een ander of jezelf), wanneer je je
het liefst zou omdraaien en
weglopen of wanneer je op het
punt staat jezelf enorm op je kop te
geven, zeg dan in gedachten de
volgende vier korte Ho’oponopono
zinnen: Het spijt me. Vergeef me,
alsjeblieft. Ik houd van je. Dank je
wel.
Uiteraard heb ik het uitgeprobeerd.
Dertien woordjes... zo simpel als
het lijkt, zo effectief is het.
Floddertje zal deze woorden
overigens niet (veel) gebruiken. Zij
is goede vriendjes met zichzelf én
(dus ook) met haar vriendjes.
Samen communiceren zij kort en
krachtig in slechts drie woorden.
Hun boodschap is duidelijk: Wij
ijsen eis! Goed gespeld of niet, no
mercy at all.

Het wonderbare verhaal van Daniel B. Nazzarett
Als kleine jongen
droomde Daniel al om
gevechtspiloot te worden. Op 9-jarige leeftijd
krijgt Daniel polio. Zijn
moeder loopt een bedevaart van Cheektowaga
naar “Our Lady Help
of Christians Chapel”.
Zij bidt onderweg en
hoopt op een behandelingsmethode voor haar
zoon Daniel. Die avond
kwam Joseph, haar
man, thuis met de naam
van een chiropractor.
Zo droeg Joseph zijn
zoon Daniel meerdere
malen de trappen op
van de chiropractor. En
na vele behandelingen
begon Daniel te her-

stellen. Daniel herstelde
wonderwel. Toen hij
oud genoeg was leerde
Daniel vliegen en meldde zich aan bij de Army
Air Forces. Tijdens zijn
15e missie werd zijn
Thunderbold geraakt
en stortte neer in Boxtel
22 februari 1944. Zo
werd Daniel vermist.
Hun priester reisde af
naar Washington D.C.
om navraag te doen of
Nazzarett ergens in een
ziekenhuis in Europa
gevonden kon worden. Pas in december
1946 ontvangen Rose
en Joseph Nazzarett
bericht dat hun zoon
Daniel was overleden

Openingstijden showroom:

Vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, of na telefonische afspraak

Kijk voor uw dichtstbijzijnde dealer
op www.desalamander.com
in de strijd. Op donderdag 4 mei 2017 krijgt
Daniel B. Nazzarett
zijn gedenksteen op de
plek waar hij het eerst
is begraven. Eindelijk
rust voor hem en alle

niet eerder vernoemde
strijders voor vrede
en vrijheid, gestorven
boven Boxtelse grond
tijdens de tweede wereldoorlog.
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