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Bussel onder indruk lezing zelfdoding

VERHUIZEN DOE JE FINENZO

Veel belangstelling in De Bussel voor de lezing door Elsbeth Kuysters (1962), de schrijfster van ‘Moederhart vol rouw en liefde, Voortleven na de zelfdoding van mijn enig kind’. Kuysters is echtgenote,
de moeder van Sara en bedrijfspsycholoog. In 2017 overlijdt haar
dochter Sara als gevolg van zelfdoding. De dood van haar enig kind
inspireert Elsbeth tot het schrijven van dit boek. Ze blogt voor Nel
Magazine, een tijdschrift voor ouders van een overleden kind. Als
psychologe en ervaringsdeskundige is ze sinds 2019 verbonden aan
113 als freelance suïcidepreventie-trainer.
De avond bestond uit twee delen. Kuysters hield een lezing over
rouw. Ze reikte het eerste exemplaar van haar boek uit aan Mirre,
een goede vriendin van Sara, de
dochter van Elsbeth Kuysters en
Frans Brekelmans. Manu Keirse,
de bekende Vlaamse rouwdeskundige sprak via een filmpje zijn
bewondering uit voor het boek
van Kuysters.
Manu Keirse
Het was niet echt het debuut voor
Kuysters in De Bussel. ‘Ik kwam
via de achterdeur bij De Bussel
binnen, maar ik voelde me direct
thuis. Natuurlijk, Sara heeft hier
jaren op het podium gedanst
en ik als hulpmoeder achter de
schermen. Ik had geen last van
zenuwen.´ De schrijfster is zich
bewust van het feit dat iedereen
vroeg of laat met rouw te maken
krijgt. ´Iedereen heeft te maken
met verlies, daar ben ik niet de
enige in. In toegankelijke taal
heb ik geprobeerd rouw dichter
bij de mensen brengen Tijdens
de avondlezing is het me gelukt
een vol uur de mensen, ook 100
personen, te onderhouden. Het
was muisstil en mijn woorden

zijn gehoord, gevoeld en hebben
geraakt. Eerst heb ik in het algemeen over rouw gesproken, hoe
ik dat in mijn werk als psycholoog
tegenkom en ermee omga in de
begeleiding. Daarna heb ik de
omslag gemaakt naar mijn boek.
Ik heb er een stukje uit voorgelezen.’ De bekende Vlaamse rouwdeskundige Manu Keirse kon niet
aanwezig zijn en vertelde via een
filmpje over de kernboodschappen. ‘Wat mij helpt in rouw, kan
een ander wellicht ook helpen.
De liefde en verbinding blijven
bestaan, daar verandert de dood
niks aan. De uniciteit van een jongere past niet in een behandelprotocol.’
Mental Health Project
Kuysters: ‘De laatste boodschap
is van mijn dochter zelf: “Praten
helpt, en liefst zo vroeg mogelijk al in groep 7-8 van de basisschool. “ In de epiloog van het
boek staat het Mental Health
Project dat mijn dochter bij leven
wilde opzetten voor kinderen van
groep 7-8 van de basisschool. Ze
heeft het niet kunnen afmaken
maar haar boodschap hebben ik
en haar vrienden helder verstaan.

Auteur Elsbeth Kuysters overhandigt vriendin Mirre van
haar dochter Sara het eerste exemplaar van haar boek.

We gaan het verder oppakken.’
Trots
Kuysters koos bewust om het eerste exemplaar van haar boek uit
te reiken aan een
goede vriendin
van haar dochter. ‘Ik ben ervan
overtuigd dat
onze dierbare
overledenen willen dat we voortleven, dat ze het
ons zeker gunnen om het verlies te nemen en te voelen maar
dat ze niet zouden willen dat we
alleen daarin blijven hangen. Haar
leeftijdgenoten zijn doorgegaan:

”

ze hebben de middelbare school
afgemaakt, zijn gaan reizen, nieuwe studies begonnen, andere
vrienden en relaties gemaakt. Ik
ben erg trots op de vrienden van
Sara. Dus daarom het eerste
exemplaar aan
Mirre. De toehoorders in de
zaal hebben die
boodschap goed
verstaan.’
De Oosterhoutse pianist Joep
Moonen zorgde
met muzikale intermezzo´s voor
momenten van verstilling.

De laatste
boodschap
is van mijn
dochter zelf.

Hans van der Prijt

Er zijn bezorgers en bezorgers
Je hebt erbij die hun pakket gemakshalve maar ergens in een sloot
kieperen. Maar er zijn er gelukkig veel meer die hun werk serieus
nemen. Jan Schippers maakte het volgende mee en vertelt.

Een mooncake.

De brief.

‘Afgelopen donderdag was het 1
oktober: Chinees nieuwjaar. Nu
heeft mijn Volkskrantbezorger
iets met China. Ik zie hem nooit
(hij komt tussen 4.12 uur en 4.30
uur en als ik uit het raam kijk zie ik
een snelle schim).
Misschien een Chinese partner. Hij
komt nooit met nieuwjaarswensen, maar dan hang ik een envelop aan de deur met mijn bedankje voor de vroege, stille accurate
bezorging en een bankbiljet erin.

Nu hing er afgelopen donderdag
een tasje aan de deur. Daarin zaten
twee Mooncakes die Chinezen elkaar geven om een gelukkig nieuwjaar te wensen.
‘s Avonds zeiden de tafelgenoten
aan wie ik de begeleidende, handgeschreven brief voorlas, dat ze
dat zó lief vonden... ‘Dat mag in
de krant!’
Waar wij graag aan meewerken
natuurlijk.

ALLEEN VOOR KIDS

Er komt hoogstwaarschijnlijk een virusvrij ijsbaantje
De ‘Kids Koning Wintermarkt’, zo gaat ie heten. Tenminste, als alles door dat rotvirus door kan gaan.
Maar de plannen liggen er, da’s zeker. De organisatie van de ijsmarkt op de Markt heeft na intensief
overleg met de gemeente besloten om in te zetten op het organiseren van een coronaproof alternatief.

Zo groot dus niet. (foto Wim Vermeeren)
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Het concept zal zich voornamelijk op kinderen tot 12 jaar richten.
In nauwe samenwerking met de
centrumondernemers en de ondernemers van de Oosterhoutse
weekmarkt wordt de markt omgetoverd tot de wintermarkt. Er komt
een kleinschalige en open ijsbaan
voor kinderen tot 12 jaar. De markt
wordt aangekleed met uitbundige
winterdecors en ‘selfie’scènes’. Het
wordt voor de kinderen en ouders
een Wintermarkt om te bewon-
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deren en beleven. Er vinden geen
publieksevenementen plaats. Speciale aandacht is er voor het organiseren van het schoolschaatsen
zonder dat daarvoor nu harde
toezeggingen kunnen worden gedaan. Voorlopig gaat de organisatie uit van de periode 7 december
t/m 3 januari 2021. De komende
weken gaat het organisatiecomité
hard aan de slag om dit alternatieve concept verder creatief en
coronaproof vorm te geven. Een
belangrijk aandachtspunt is het
werven van de benodigde sponsoren, best moeilijk in deze voor
ondernemers moeilijke tijden.

Wij hebben een leuke kortingsactie voor onze
(hypotheek)klanten: zij kunnen met korting zelf
een verhuisbus (20M3) huren, die gewoon met
rijbewijs B gereden mag worden.
Vanaf vrijdag en in het weekend geldt een korting
van 10%. Op maandag tot en met donderdag geldt
zelfs een kortingstarief van 20%;
Onze adviseur vertelt u hier meer over!

KINDERSPAARWEKEN
Het is belangrijk dat
kinderen al vroeg
leren omgaan met
geld. Daarom geeft
RegioBank een beloning
aan kinderen die sparen
tijdens de jaarlijkse
Kinderspaarweken. Bij
Finenzo, zelfstandig
adviseur van RegioBank,
is het in de maanden oktober en november feest voor
kinderen. Als een kind tussen 1 oktober en 30 november
2020 geld op zijn of haar bestaande rekening van
RegioBank stort, dan mag hij of zij een cadeautje komen
uitkiezen. Daarvoor is een speciale cadeautafel ingericht
in de RegioBank-kamer van het Forvm Financieel Centrum.
Vanwege de coronamaatregelen is het wel nodig om
hiervoor vooraf een afspraak te maken.
Daarnaast krijgen kinderen die een RegioBank-kleurplaat
inleveren, een leuke attentie. De kleurplaat is aan te vragen
via oosterhout@finenzo.nl of af te halen bij de receptie.
Finenzo Oosterhout
Bouwlingplein 44
4901 KZ Oosterhout NB
0162-435800
www.finenzooosterhout.nl

De Stroopwafel Koning
komt naar Oosterhout!
Marc Broeders is geen onbekende in Oosterhout. Hij is hier geboren en getogen en hij stond jarenlang op de Markt met zijn
koek- en snoepkraam. In 2013 koos hij voor een nieuwe uitdaging: het verkopen van ambachtelijke, eigen gemaakte verse
stroopwafels. Zijn droom kwam uit en de kroon op zijn werk
is zijn terugkeer naar Oosterhout vanaf zaterdag 3 oktober.
“Ik vind het super om weer in
Oosterhout aan het werk te kunnen. Mensen vroegen mij ook
steeds waarom ik hier nergens
op een vaste plek stond met de
kraam.”
Vanaf aanstaande zaterdag 3 oktober kunt u De Stroopwafel Koning elke zaterdag van 8.30 uur
tot 17.00 uur vinden in Dommelbergen bij winkelcentrum Arkendonk. Ga uw neus maar achterna,
dan komt u vast en zeker uit bij
de nieuwe plek, namelijk op de
parkeerplaats bij AH.
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Een exemplaar van Weekblad
Oosterhout kunt u ook op één van
onderstaande adressen ophalen:
Oosterhout:
COOP, Business Post Oosterhout.
Jumbo, Arkendonk 36
Jumbo, Zuiderhout 4-7A

Assortiment
U kunt er terecht voor verse
stroopwafels, strooplollies, Luikse wafels met of zonder topping
of een lekker en origineel cadeau.
Er zijn ook altijd glutenvrije producten te koop. Uiteraard kunt u
betalen met de pin.
Welkom
Marc heeft de gezelligheid in Oosterhout gemist en kijkt er naar uit
om u -uiteraard volgens de huidige richtlijnen- te mogen ontmoeten als klant van de Stroopwafel
Koning op Arkendonk!
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