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Feelwise focust...

Ze belt me voor een afspraak 
voor een intakegesprek. Nadat 
we enkele zinnen hebben uitge-
wisseld, begint er op de achter-
grond een kind te huilen. Ze 
zucht, verexcuseert zich en ik 
hoor haar zeggen ‘mama komt zo 
naar je toe’. Het kind blijft 
jengelen. ‘Ben ik weer,’ zegt ze. 
‘Mijn zoontje is erg aanhankelijk 
de afgelopen tijd. Als ik maar een 
paar meter uit zijn buurt ga of iets 
voor mezelf doe, vraagt hij op 
deze manier aandacht. Ik vind dat 
ik hem die aandacht moet geven, 
ik voel me schuldig als ik dat niet 
doe. En tegelijkertijd word ik er 
soms stapelgek van.’ Ze zucht 
opnieuw, haar vermoeidheid is in 
alles hoorbaar en voelbaar. Ik 
besluit het te benoemen. ‘Je bent 
moe, klopt dat?’ Ze slikt. Als de 
tijd er nu zou zijn, zou ik uren 
kunnen slapen,’ zegt ze met 
trillende stem. ‘Ik ben zo moe van 
alles wat moet.’

Nadat er ruimte in de agenda èn 
een oppas is gevonden, lukt het 
ons om een intakegesprek te 
plannen voor twee weken later. 
De dag van onze afspraak stuurt 
ze me vlak voor de afgesproken 
tijd een appje dat ze vertraagd is, 
omdat de oppas in de file heeft 
gestaan. Gehaast en zich veront-
schuldigend komt ze binnen. Ze 
gaat zitten op de plek waar ze 
naar buiten kan kijken. ‘Dat geeft 
rust,’ zegt ze. Op mijn vraag of ze 
het kent om achter de feiten èn 
de tijd aan te lopen, antwoordt ze 
bevestigend. ‘En ik ben het zo 

ontzettend zat,’ voegt ze er aan 

toe. ‘Ik wil er echt iets aan doen, 
omdat ik voel dat ik het niet 
volhoud en straks een burn-out te 
pakken heb.’

Het valt me op dat als ze er echt 
de rust voor neemt, ze heel goed 
ziet in welke patronen ze belandt. 
Dat ze ‘nee’ denkt en ‘ja’ 
antwoordt op de vraag of ze 
penningmeester van de buurtver-
eniging wil worden. Ze hoort 
zichzelf ‘goed hoor’ antwoorden 
op de vraag van de buurvrouw 
hoe het met haar gaat. Ze herkent 
en erkent dat ze heel hard werkt, 
thuis en op het werk. Vaak om te 
voldoen aan wat ze denkt dat 
anderen van haar verwachten. En 
daarmee vaak ten koste van 
zichzelf. Ze spaart denkbeeldige 
zegeltjes op een denkbeeldige 
spaarkaart. Voor elke keer dat ze 
zichzelf opoffert één zegeltje. Al 
na een week zijn er twee kaarten 
vol, die ze in staat van ontploffing 
figuurlijk bij haar nietsvermoe-
dende man voor de voeten gooit. 
Dat hij er iets aan moet doen. 
Alsof hij iets aan haar keuzes kàn 
doen.

Ze leert dat ze een keuze heeft 
om ‘nee’ te zeggen. Dat ze haar 
gezinsgenoten kan vragen om 
huishoudelijke taken te doen. Ze 
is er een leuker en blijer mens van 
geworden, zegt ze zelf. En haar 
man zegt dat ook. Voor elke keer 
dat ze hem vraagt haar te helpen 
gaat er een euro in de pot. Ze 
gaan er iets leuks van doen. 
Samen. En zij... mag beslissen 
wat.

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

Vanaf heden 
ook geopend voor 

de lunch
van 12:00 tot 15:00

Maandag t/M zondag 12:00 - 22:00 
dinsdag gesloten

RestauRant sjefke
stationsstraat 44-46 • 5281 ge Boxtel
06 54 97 26 37 ook voor reserveringen

Vlotte 
service!

koM genieten van 
heerlijke salades, 

soepen en Broodjes

JBC De Walnoot haalt 1.400 euro 
op voor WensAmbulance Brabant

Haaren - Bij ‘t Haarens Buutje in Haaren werd vorige week woensdag 
een jeu de boules toernooi gespeeld om WensAmbulance Brabant te 
steunen. Vele jeu de boulers van JBV De Walnoot uit Boxtel namen 
deel aan dit toernooi, dat altijd plaatsvond in Boxtel. Deze keer werd 
Haaren echter verzocht gastheer te zijn. De totale opbrengst was 1.400 
euro.

Voor WensAmbulance Brabant 
rijden professionele vrijwilligers 
zieken die zelf niet meer mobiel 
zijn nog één keer naar hun 
favoriete plaats.

Het gezellige toernooi werd 
gespeeld op de 32 feestelijk 
versierde buitenbanen van ‘t 
Haarens Buutje. Het geheel stond 
onder leiding van het clubbestuur 
van ‘t Haarens Buutje en Ludo 
Mennen en andere leden van JBC 
De Walnoot uit Boxtel.
Meer dan honderd mensen 
gooiden een balletje mee, onder 

de enthousiaste aanmoedigingen 
van zo’n zestig toeschouwers. 
Ook was er een loterij, waarbij 
meer dan duizend lootjes verkocht 
werden en bijna honderd prijzen te 
winnen waren. Die werden gratis 
door leden en andere sponsors ter 
beschikking gesteld. Hoofdprijs-
winnaar van de loterij was Jan 
Vugts uit Vlijmen.
Na vier rondes was er de feeste-
lijke prijsuitreiking met 26 prijzen 
in natura, variërend van een 
hometrainer, solarset, intercom en 
rookdetector tot glazen, vazen, 
bloemstukjes en wijn.

(Foto: Thom Brocken)

Fietstunnel Tongeren blijft politieke gemoederen 
bezighouden

Werkzaamheden Rolstoelvriendelijk Liempde 
deze zomer van start

Boxtel - De fietstunnel op Tongeren krijgt vooralsnog geen aansluiting 
voor fietsers op de straat Tongeren. Wel komt er een fietstrap. Voor een 
hellingbaan is echter geen geld, aldus wethouder Herman van Wanrooij. 
Dat de aansluiting er niet komt steekt de oppositie. VVD, BALANS en 
CDA riepen dinsdagavond tijdens de raadsvergadering de wethouder 
dan ook met een gezamenlijke motie op om die toch te realiseren in het 
ontwerp van de tunnel.

De wethouder hoorde de wens 
aan, maar deed geen harde 
toezeggingen. Daarmee laat hij 
een unaniem aangenomen motie 
uit 2013 links liggen. De 
wethouder beloofde wel dat hij, 
mocht er toch voldoende geld 
voor blijken te zijn, de aansluiting 
ter beoordeling zal voorleggen aan 
de raad.

De aansluiting van Tongeren op de 
fietstunnel is met een schuin oog 
kijkend naar de mogelijke 
woningbouw in ‘de oksel’ 
weliswaar wenselijk, ziet ook 
wethouder Herman van Wanrooij, 
maar kost de gemeente ruim één 
miljoen euro. En dat bedrag past 
niet binnen de begroting voor de 
aanleg van de tunnel. Die wordt 
op dit moment toch al met zo’n 
zeven ton overschreden en een 
nieuwe kostenpost gaat er bij de 
accountant niet in, aldus de 
wethouder.

Hulpdiensten
Een ander punt van discussie was 
de hoogte van de tunnel. Die 
wordt met 2,60 meter beduidend 
lager dan de benodigde hoogte 
voor de brandweer en de meeste 
ambulances. Geen probleem, 
aldus Van Wanrooij, want die 
diensten hebben volgens hem 
zwart op wit aangegeven toch 
geen gebruik te zullen maken van 
de fietstunnel. Sterker nog, zo 
geeft hij aan, de hulpdiensten 
maken ook nu al bij voorkeur geen 
gebruik van de dubbele spoor-
wegovergang in geval van grote 
spoed. Ook de kleinere eerstelijns-
hulpvoertuigen, zoals politie, een 
spoedarts of een commando-
wagen van de brandweer, 
waarvoor de tunnel wel geschikt 
is, zullen er geen gebruik van 
maken, bevestigt de wethouder 
tegenover deze krant desgevraagd 
nog.

De fractie van BALANS wijst hem 
er echter op dat in een eerder 
stadium ooit is aangegeven dat de 
tunnel dezelfde dimensies zou 
krijgen als de Ossenpadstunnel, 
aan de andere zijde van het 
station. Die tunnel is wel 3 meter 
hoog. “Beton krimpt ook met dit 
weer geen 40 centimeter”, aldus 
BALANS woordvoerder Wim van 
der Zanden. Volgens zijn fractie 
goochelt de wethouder met 
getallen om de doorrijhoogte van 
de geplande fietstunnel op 
Tongeren in diens voordeel uit te 
leggen.

Dus toog het raadslid woensdag-
ochtend samen met de wethouder 
naar de Ossenpadstunnel om die 
eigenhandig op te meten. Van 
Wanrooij was achteraf zo sportief 
toe te geven dat de mededeling 
dat de nieuwe tunnel dezelfde 
dimensies zal krijgen als die van de 
Ossenpadstunnel onjuist is. Hij liet 
weten nog uit te zoeken waar die 
mededeling precies vandaan komt. 
Wel wijst hij er op dat voor een 
vergelijkbare tunnel op Tongeren 
eenvoudigweg geen plaats is.

Liempde - Deze zomer wordt begonnen met het herstel en de aanleg 
van zeven kilometer rolstoelvriendelijke voetpaden/trottoirs vanaf de 
verschillende wijken en buurten naar het centrum van Liempde. Gestart 
wordt met werkzaamheden aan de Oude Dijk en aan de Roderweg.

Door de gemeenteraad is in 2017 
budget beschikbaar gesteld voor 
de uitvoering van het burgeriniti-
atief Rolstoelvriendelijk Liempde. 
Dit plan voorziet in het herstel en 
de aanleg van zeven kilometer 
rolstoelvriendelijke voetpaden en 
trottoirs vanaf de verschillende 
wijken en buurten naar het 
centrum van Liempde. De 
uitvoering van het project betreft 
een samenwerking tussen de 
gemeente, Rolstoelvriendelijk 
Liempde en SPPiLL.

Voetpad Oude Dijk
Het voetpad langs de Oude Dijk 
maakt onderdeel uit van het plan 
van Rolstoelvriendelijk Liempde. 
De werkzaamheden aan dit 
voetpad bestaan uit het herbe-
straten van het pad, het verwij-
deren van een aantal bomen en 
het vervangen van de kinder-
koppen op de kruisingsvlakken 
waar het voetpad ‘oversteekt’.

In overleg met de gemeente is 
afgesproken dat in de gehele 
Oude Dijk - dus van de kruisings-

vlakken en de stroken met kinder-
koppen in de weg - de 
kinderkoppen uitgewisseld worden 
tegen gebakken klinkers. De 
verhogingen van de kruisingen 
blijven aanwezig. De kinder-
koppen zullen vervolgens gebruikt 
worden voor de herinrichting van 
de Markt in Boxtel. Hiermee wordt 
dus tegelijkertijd het onderdeel 
van het plan van Rolstoelvrien-
delijk Liempde ingevuld om de 
oversteken van het voetpad over 
de kruisingsvlakken egaal te 
maken. Het uitwisselen van de 
materialen start eind juli of begin 
augustus. Rond het begin van 
oktober zullen de werkzaamheden 
aan het voetpad zelf uitgevoerd 
worden.

Herinrichting kruising Roderweg-
Barrierweg
De herinrichting van de kruising 
Roderweg-Barrierweg en de 
aanleg van het voetpad langs de 
Roderweg start in het najaar. 
Volgens planning zullen in week 
40 (1 tot en met 5 oktober) de 
bomen gekapt worden. Vervolgens 

zullen de werkzaamheden aan de 
kruising Roderweg-Barrierweg en 
het voetpad gedurende zes weken 
(weken 41 tot en met 46) uitge-
voerd worden. De nieuwe bomen 
en ander plantmateriaal worden in 
week 47 geplant.

Het voorlopig ontwerp van de fietstunnel. (Foto: ProRail)


