
Wijkblad maart / april 2017



05-03 Het Zandkasteel   € 15  
  Koning Koos is jarig

08-03 The Simon & Garfunkel Story  € 25
  Alle bekende hits

11-03 Body Language   € 25
  met Alfred van den Heuvel e.a.

16-03 Razend     € 22
  Naar het boek van Carry Slee

17-03  Kommil Foo    € 25
  Schoft

23-03  Spirit of the dance   € 30  
  De nieuwe Ierse dansshow

26-03 Cowboy Billie Boem   € 10  
  en de circusdirecteur op reis
    

         MAART/APRIL 2017

01-04 Introdans    € 13   
  Hoera voor Hans

07-04  Ruth Jacott    € 35
  Ruth

08-04 Peter Pan, het échte verhaal  € 20   
  Nationaal Jeugd Musical Theater

13-04 Abafazi    € 28  
  African sunset

15-04 Lenette van Dongen   € 19
  Tegenwind

22-04 Wie is er bang voor Virginia Woolf? € 24   
  met Carine Crutzen e.a.

28-04 & Mark van de Veerdonk  € 16   
29-04 Kaaskleum



De komende tijd is er weer van alles te beleven in en rond de Spil. Op 7 april is er een paasviering voor 
de kinderen. U kunt twee keer komen bloemschikken.

Onze nieuwe bestuursleden stellen zich voor. Fijn dat er weer wat nieuwe bestuursleden zijn. Nog 
altijd zijn we op zoek naar vers bloed binnen onze vereniging. Iets voor u? Meld u alstublieft aan. Ook 
vrijwilligers zijn altijd welkom.

Als u bepaalde informatie niet kunt vinden in het wijkblad kunt u ook altijd op de website of facebook 
kijken. Omdat het wijkblad maar één keer per twee maanden uitkomt kan het soms gebeuren dat er iets 
mist. De info via de andere kanalen kan steeds aangepast worden en is het meest actuele.
Het 40-jarig jubileum komt snel dichterbij, wij zijn nog steeds op zoek naar leuke verhalen over de 
wijkvereniging.

Het is ook mogelijk een zaal te huren in de Spil. Bijvoorbeeld voor een evenement. Neem hiervoor 
contact op met de zaalhuurbeheerder, zaalhuur@despilveghel.nl. Helaas kan de zaal niet gehuurd 
worden voor feesten.

Neem ook een kijkje op onze website: www.despilveghel.nl

Als laatste willen we alle (startende) ondernemers wijzen op de mogelijkheid 
voor het plaatsen van een advertentie in ons wijkblad.
 
De redactie draagt zorg voor plaatsing. De oplage is 450 stuks en wordt 5 keer per jaar 
aan onze leden verstuurt, tevens is het wijkblad te bekijken op onze website.

De kosten voor ons wijkblad zijn:
• ¼ pagina à € 60,- per seizoen
• ½ pagina à € 95,- per seizoen
• 1 pagina à € 115,- per seizoen

Wilt u meer informatie mail dan naar wijkblad@despilveghel.nl
Of bel met Carieny 0413-340527.
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Uitgave:
Het Wijkblad van Wijkvereniging De Spil komt v.a. 
september 5 x per jaar uit in een oplage van 400 expl. 
en wordt verspreid onder de leden van de vereniging. 
U kunt het blad ook afhalen in ons wijkgebouw.

Adres:
Wijkvereniging De Spil
De Bunders 5, 5467 JZ  Veghel
Telefoon: 
(0413) 362286
E-mail secretaris: 
secretaris@despilveghel.nl
KvK Nummer: 
40219832
Banknummer:
NL61 RABO 0153308621 of
NL93 INGB 0002841707

Redactie:
Carieny van Rijbroek
Marianne van Lieshout

Bezorging:
Familie van Lieshout, (0413) 366255

Kopij kunt u mailen naar:
wijkblad@despilveghel.nl of lever het in bij 
het wijkgebouw t.a.v. de redactie.

Bestuur:
Voorzitter / PR: Martin Bel
voorzitter@despilveghel.nl | 06-11305487
Secretaris: Meryem Jonkers
secretaris@despilveghel.nl | 06-55185038
1e penningmeester: Clement de Groot
penningmeester@despilveghel.nl | 0413-341601
2e penningmeester: Angela Kallenbach
bestuurslid1@despilveghel.nl | 06-23511321
ledenadministratie: Meryem Jonkers
ledenbeheer@despilveghel.nl | 06-55185038
Zaalverhuur: Martin Bel
zaalhuur@despilveghel.nl | 06-11305487

Jeugdzaken:
Jeugdbingo, Peter Schepers, 0413-353819
Knutselclub, Erna Steenbakkers, 0413-851737
Jeugdfilm, Ardma Bel, 06-10570965

Ontspanning/evenementen:
Kaarten, Jan Noij, 0413-362331
Bingo, Christ van Roosmalen, 0413-350701
Senioren, Tom van Lieshout, 0413-366255
Toneel, Frida van Engelen, 0413-354288
Soufflé, toneelgroep@souffle.nl

Sportzaken:
Badminton, Ineke Meijs, 0413-362081
Damesgym, Carieny van Rijbroek, 0413-340527

Oud papier:
Bart Mackenbach, 06-52081731
Angela Kallenbach, 06-23511321

Inleveren kopij voor de editie mei/juni kan tot 

en met 3 april 2017. Dit kunt u mailen naar: 

wijkblad@despilveghel.nl of lever in bij één van 

onze activiteiten
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Jubileum Wijkvereniging

Vanmorgen hoorde ik een liedje op de radio, het was een nummer van Michael Jackson. Bij het horen 
van dit nummer ging ik even terug in de tijd. Terug naar 1983, in dat jaar ging ik naar jazzballet. De 
wijkvereniging organiseerde dat, in een gebouw dat stond ergens waar nu de Scheifelaar is. We dansten 
op muziek uit de jaren 80, uiteraard want in dat decennium zaten we toen. Nummers van Spandau Ballet, 
Toto, Michael Jackson en nog veel meer wat ik vergeten ben. De lessen werden gegeven door Mart van 
Eijk. Het lijkt nog maar kort geleden maar intussen zijn we al bijna 35 jaar verder. Jazzballet, ik moet er 
nu niet meer aan denken. Later sloot ik me aan bij de damesgymclub, dit wordt nog steeds gegeven in 
de Bundersschool op donderdagavond. Een groep enthousiaste dames sport daar elke week met veel 
plezier. Ik ben daar niet mee bij. Door mijn werk als postbezorger vind ik dat ik beweging genoeg krijg, al 
zou het eigenlijk wel beter zijn ook nog te gymen. Dan worden er immers hele andere spieren geoefend. 
In de jaren 90 werd er in januari een playbackshow georganiseerd en mij viel de eer te beurt in de jury 
zitting te nemen. Dat deed ik samen met de heer Ad Herwig en mevrouw Bep van de Veer. De spanning 
was voelbaar in de zaal, alle kinderen wilden dolgraag winnen.

Ook onze kinderen hebben veel plezier beleefd aan de 
wijkvereniging: kerstboomverbranding, versierde fietsen met 
Koninginnedag, kindercarnaval, sinterklaas, kinderbingo, 
knutselen. Volgens mij deden ze aan bijna alles mee. De 
rommelmarkten zijn een apart verhaal, daarover kan ik veel 
vertellen. Maar dat bewaar ik voor een volgende keer.

Groeten en tot ziens bij de wijkvereniging, 
Marianne van Lieshout

OM HET 40-JARIG JUBILEUM TE VIEREN IS ER OP 7 OKTOBER EEN FEESTAVOND VOOR VRIJWILLIGERS EN LEDEN. Noteer deze datum vast in uw agenda.
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Wijkvereniging 40 jaar
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Beste leden van De Spil,

Hier even een kleine kennismaking met de secretaris van onze mooie wijkvereniging. Ik ben Meryem 
Jonkers, 34 jaar oud en ben in Veghel geboren en opgegroeid. Naast mijn rol als Secretaris, welke ik 
sinds 9 november 2016 vervul bij de wijkvereniging, ben ik werkzaam als P&O Consulente bij een groot 
uitzendbureau voor de publieke sector. Een enorme grote hobby van mij is hardlopen. Hier stop ik veel 
van mijn energie in (want laten we wel wezen je wordt er enorm moe van :) ) maar gelukkig krijg ik hier 
nog veel meer energie voor terug. Ik ben getrouwd en samen hebben wij drie kinderen van 6, 4 en 2. 
Mijn man, ik en onze 3 kinderen wonen sinds 2009 op de Bunders. Om heel eerlijk te zijn wisten wij tot 
2 jaar terug niet eens van het bestaan van De Spil. Per toeval stuitten wij tegen een bericht van een 
reisje die De Spil organiseerde. Dit reisje was dan ook onze allereerste activiteit bij De Spil als gezin 
zijnde. Onze kinderen hebben steeds meer de leeftijd dat het interessant voor ze is om deel te nemen 
aan allerlei jeugdactiviteiten die De Spil organiseert.

Onze oudste zoon die nu inmiddels 6 jaar oud is vindt het knutselen op zaterdagmiddag iedere maand 
een waar feest. Daarnaast kijken onze oudste twee kinderen van 6 en 4 ook iedere maand uit naar de 
jeugdfilm avond. Ik heb gezien hoe de vrijwilligers van De Spil zich enorm inzetten voor het plezier van 
onze kinderen en dit vind ik oprecht heel erg mooi. Dus toen er een oproep voor nieuwe bestuursleden 
kwam met de mededeling dat bij geen gehoor aan deze oproep het voortbestaan van de wijkvereniging 
in het geding zou komen heb ik besloten om te reageren. Ik zou het eeuwig zonde hebben gevonden 
als De Spil hierdoor niet meer zou bestaan. De werkzaamheden als Secretaris zijn heel afwisselend en 
daardoor voor mij een groot plezier om te doen. Maar nog veel belangrijker, ik hoop ook dat onze vrijwil-
ligers en leden die deel nemen aan onze activiteiten minstens net zoveel plezier hebben bij De Spil. Dat 
is namelijk waar ik het persoonlijk allemaal voor doe!

Wij zijn overigens nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Dus mocht je nieuwsgierig zijn 
geworden of vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan kun je hier uiteraard contact over 
opnemen met mij.
Met vriendelijke groet,
Meryem Jonkers

Even voorstellen...
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Bloemschikken voorjaar

De cursus zal gehouden worden op dinsdag 7 
maart in WIJKGEBOUW DE SPIL om 19:30 uur

Je kunt je op geven voor 1 maart  
via Chantal, tel 06-27222908  
of via mail: chantalbel90@outlook.com

Zelf mee nemen:
• Snoeischaar

Wat ik mee neem:
• Het is incl. alle materialen (je hoeft zelf niks 

mee te nemen)
• thee en koffie
• Kosten €15,00 per persoon

Bloemschikken Pasen

De cursus zal gehouden worden op zondag 9 april 
in WIJKGEBOUW DE SPIL om 14:00 uur

Je kunt je op geven voor 1 april  
via Chantal, tel 06-27222908  
of via mail: chantalbel90@outlook.com

Zelf mee nemen:
• Snoeischaar

Wat ik mee neem:
• Het is incl. alle materialen (je hoeft zelf niks 

mee te nemen)
• thee en koffie
• Kosten €20,00 per persoon
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Even voorstellen...
Beste leden van De Spil,

Mijn naam is Angela Kallenbach.

Ik ben praktisch opgegroeid in wijkvereniging de spil. Zolang ik me kan herinneren hielpen mijn ouders 
samen met andere vrijwilligers mee. Ik vind het dus ook leuk juist om dit jaar in de spil terug te komen, 
40-jarig bestaan, zelf ben ik 34.

Ik liep rond tijdens carnaval, bij de Sint op schoot en danste mee in de kinderdisco, waar ik later zelf nog 
als vrijwilliger geholpen heb. Eigenlijk jammer dat die niet meer draait.

Daarna heb ik een paar jaar elders gewoond, ben ik volwassen teruggekomen om te horen dat de spil 
nieuwe bestuursleden nodig had. Anders bestond de kans dat het zou ophouden te bestaan. Mijn vader 
en Coen moesten vervangen worden. Daarom heb ik me aangemeld. Ik wil dat de jeugd nu ook de 
mogelijkheid heeft herinneringen te creëren in deze prachtige wijkvereniging.

Samen met Meryem, Martin, Clement en jullie (leden en vrijwilligers) wil ik Wijkvereniging De Spil naar 
de moderne tijd brengen en er nog 40 jaar aan vast plakken. In mijn ogen is een wijkvereniging van en 
voor de wijkbewoners laten we er een gezellige boel van maken voor iedereen.

En als iemand iets meer van me wil weten: vragen mag altijd.

Veel liefs,
 Angela Kallenbach



 Advies Psychologische begeleiding Training/Workshops Mindfulness 

 

Liza de Kiewit, MSc. PSYCHOLOOG NIP 
Tijmveld 50, 5467 NC VEGHEL  

T: 0650204866   E: info@ingedachten.net    
Bezoek mijn website op: www.ingedachten.net 
 

Praktijk 

Voor kinderen vanaf 6 jaar,  
jongeren en volwassenen 

‘Ontspannen leren 
omgaan met gedachten 
en emoties; samen 
InGedachten’ 

WILT U ADVERTEREN IN ONS WIJKBLAD? 
DAT KAN! 

De redactie draagt zorg voor plaatsing van uw advertentie in ons wijkblad. 
De oplage is op dit moment 400 stuks en wordt 5 keer per jaar aan al onze leden verstuurt. 
Ook staat ons wijkblad in digitale vorm op onze website. Zo bereikt u dus zowel de analoge 
"krantenlezer" als de digitale websurfer. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. 

De kosten voor een advertentie 
in ons wijkblad bedragen: 

% pagina € 60,- per seizoen 
1h pagina € 95,- per seizoen 
1 pagina € 115,- per seizoen 

Wilt u meer informatie mail dan naar: 
wijkblad@despilveghel.nl 
Of bel met Carieny 0413-340527 

Het wijkblad digitaal ontvangen?

Dat kan. Stuur dan een mailtje naar

wijkblad@despilveghel.nl 

PTS-VEOHEL scooterservice 
Dealer van /va, Turbho, Figuretta, Tgb, Razzo 
Inkoop/ verkoop van scooters 
Onderhoud en reparatie aan scooters 
Haal en breng service 
Scooterwacht (pech onderweg) 
Car c/eaning 
Zondag open op afspraak 

Voor openingstijden 
kijk op onze website 

www.pts-veghel.nl 

Noordkade 2
Veghel 
Tel. 0413-302877 

Scooterwacht service 24-uur bereikbaar: 06-20352506 

Mei/juni 2015 ----------------------- pagina m 



DE LENTE BREEKT AAN

Het wordt weer lente, hoera! Weg met de warme 
jassen, handschoenen en mutsen. Welkom korte 
mouwen, open schoenen en zonder jas van huis!
Ieder jaar kijk ik hier weer naar uit. Niet alleen ik, 
denk maar eens aan de koeien die voor het eerst 
weer de wei in mogen. Wat zijn ze dan blij, al 
kunnen ze niet praten, het plezier straalt ervan af.

Ook de vogels lijken ervan te genieten dat het 
voorjaar weer aanbreekt, luister maar eens naar 
hun vrolijke gezang ‘s morgens vroeg. Het geeft ook 
echt een lentegevoel, al die kwetterende vogeltjes.
De was kan weer buiten drogen, heerlijk die frisheid. 
Alleen wel jammer dat diezelfde gezellige vogeltjes 
soms iets minder smakelijks achterlaten op de 
schone was. Of dat het plotseling gaat regenen 
en de was halsoverkop naar binnen moet.

De fietsen kunnen weer uit de schuur en de 
wandelschoenen uit de kast. Heerlijk naar 
buiten en de frisse lentewind door je haren!

Zo heeft ieder seizoen zijn charme en minder leuke 
kanten. Maar het seizoen waar ik ieder jaar weer 
het meest naar uitkijk is ongetwijfeld de lente.
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Wat doe jij om weer lekker in je vel te zitten?

Re�exologie is een bijzondere manier om aan uw 
gezondheid te werken en staat voor samen werken aan 
uw gezondheid. Re�exologie heeft een vitaliserende en 
balancerende werking op uw lichaam en energieniveau.

Ik vind het belangrijk dat u weer grip kunt ervaren op 
uw klacht en welzijn middels de behandelingen en 

aanvullende adviezen of oefeningen.

Een verwijzing  via uw huisarts is niet nodig. 
De behandelingen worden geheel of gedeeltelijk 

vergoed. U bent van harte welkom in mijn praktijk met 
of zonder klacht.

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Tel: 0413-367861
www.angelavervoort.nl



AFSLANK
CLUB

 EGA NEDERLAND

Afvallen in groepsverband
-

Gezond en verantwoord afvallen en dat met lekker eten
-

Snel en blijvend resultaat
-

Verschillende cursusplaatsen in uw regio
Ook in wijkgebouw de Spil

 Anita van Eijk EGA Nederland

Wilt u graag meer weten?
Tel: 06-52691476 / 0413-353191

ANITA VAN EIJK

Wat doe jij om weer lekker in je vel te zitten?

Re�exologie is een bijzondere manier om aan uw 
gezondheid te werken en staat voor samen werken aan 
uw gezondheid. Re�exologie heeft een vitaliserende en 
balancerende werking op uw lichaam en energieniveau.

Ik vind het belangrijk dat u weer grip kunt ervaren op 
uw klacht en welzijn middels de behandelingen en 

aanvullende adviezen of oefeningen.

Een verwijzing  via uw huisarts is niet nodig. 
De behandelingen worden geheel of gedeeltelijk 

vergoed. U bent van harte welkom in mijn praktijk met 
of zonder klacht.

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Tel: 0413-367861
www.angelavervoort.nl



KONINGSDAG

Ook dit jaar vieren we weer Koningsdag, 

onze Koning wordt op 27 april 50 jaar.

Er zijn die dag verschillende attracties 

opgesteld rond het winkelcentrum.

Voor actuele informatie kijk op onze 

website of de facebookpagina. U kunt ook 

bellen met Wim de Klein, tel. 0625063891

Vrijwilligers zijn ook bij deze 

activiteit hard nodig,

Dus schroom niet en meld u 

aan, iedere hulp is welkom.



Aanvang 18.00 uur: We beginnen met lekker eten. Rond 19.00 uur gaan we een mooie film kijken en rond 20.30 uur kunnen jullie weer opgehaald worden.

De paashaas komt ook met iets lekkers. Het wordt er knal gezellig.

Leden 2.00 euro
Niet leden betalen 3.00 euro 

Opgeven voor 1 April, enveloppe met geld en naam, in de brievenbus bij De Spil.

Als je wensen hebt voor het eten , mag je die doorgeven we kunnen daar dan kijken of we er iets lekkers van kunnen maken .

Vrijdag 7 april

Paasfeest
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Toneelgroep Soufflé presenteert u dit 
jaar “Papa moet aan de vrouw”. 

Een klucht geschreven door Rien Buunk 
en geregisseerd door Hanneke van der 
Linden. Het gaat om Wim, een leuke man 
van bijna 50. Hij is helaas al een paar jaar 
alleen, aangezien zijn vrouw is overleden. 
Zijn enthousiaste dochter Esmeralda vindt 
dat het tijd wordt voor een nieuwe liefde in 
Wim z’n leven en wil daarin actie nemen. 
Maar of dat nou zo’n verstandig idee is.... 

Samen met een aantal andere nieuwsgierige 
dames wordt het datingsproces op de voet 
gevolgd, maar of ook dát nou zo verstandig is....
De voorstellingen zijn op 16, 17 en 18 maart 
2017 op de Noordkade, zaal Walsmalerij II. De 
zaal is open om 20:00 uur en de voorstelling 
begint om 20:15 uur. Kaarten kosten € 10,- 
(incl 1 thee of koffie) en zijn verkrijgbaar bij 
de balie van de Noordkade, het UITPUNT 
en aan de kassa bij de voorstelling.

Vanwege ons 30-jarig jubileum hebben we 
een aantal leuke kortingen. Deze kortingen 
kunt u vinden op www.souffle.nl. Hier kunt 
u ook direct de kaarten reserveren.
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16 - 17 - 18 MAART 2017

RIEN BUUNK

PAPA MOET 
AAN DE VROUW

30 JAARJAAR
TONEELGROEP SOUFFLE SPEELT:

Regisseur: Hanneke van der Linden

LOCATIE: CHV Noordkade
ZAAL OPEN: 20.00 | AANVANG: 20.15
PRIJS: €10,- | RESERVEREN: 
VERKOOPPUNTEN: UITpunt | Balie Noordkade

Souffle Flyer A5.indd   1 23-01-17   13:39

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e
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Oud papier

Ben je 18 jaar of ouder heb je een goede conditie en wil je graag wat 
bijverdienen. Wij zijn op zoek naar beladers om het oud papier op te 
halen voor onze vereniging. Het gaat om twee zaterdagen in de maand 
waar je een goede vergoeding voor krijgt tevens wordt de lunch verzorgd 
door ons. Op deze manier kan je een centje bijverdienen en uitsparen op 
de sportschool, een betaalde training dus. Heb je interesse of wil je meer 
informatie neem dan contact op met Angela Kallenbach, tel.nr.  
06-23511321

Kalender oud papier 
Wijk 1 
Turfven, Mergelven, Ketelven, Vlasven, de Weide’s, de Laren, 
Schilderswijk en Spoorven worden opgehaald op: 
18-02 18-03 15-04 20-05 17-06 15-07 19-08 16-09 21-10 18-11 16-12

Wijk 2 
De Donken, de Velden, Rietven, Moerven, Visven en Bosven worden 
opgehaald op: 
14-01 25-02 25-03 22-04 27-05 24-06 22-07 23-09 28-10 25-11 23-12 
(augustus niet)



Groep Dag Maart April Tijd

Bingo Zondag 19 23 14.00 - 16.30 u

Gym ons welzijn Maandag 6 13 20 27 3 10 24 13.30 - 14.30 u

Afasie Dinsdag 7 4 14.00 - 16.30 u

Kaarten en biljarten Donderdag 9 16 23 30 6 13 20 13.30 - 16.30 u

Groep Dag Maart April Tijd

Bingo Dinsdag 14 11 Vanaf 20.30 u

Kaarten Dinsdag 7 21 28 4 18 25 Vanaf 20.00 u

Toneel Woensdag 8 15 22 29 5 12 19 26 19.30 - 22.00 u

Groep Dag Maart April Tijd

Bingo Woensdag 15 12 14.00 - 16.00 u

Jeugdfilm Vrijdag 31 19.00 - 20.30 u

Knutselclub Vrijdag 18 8 19.00 - 20.30 u

Senioren

Ontspanning en Evenementen

Jeugd
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Groep Dag Maart April Tijd

Badminton Maandag 6 13 20 27 3 10 24 20.30 - 22.00 u

Gym Donderdag 9 16 23 30 6 13 20 20.00 - 21.00 u

Biljarten Dinsdag 7 14 21 28 4 11 18 25 09.00 - 11.00 u

Biljarten Woensdag 8 15 22 29 5 12 19 26 09.00 - 11.00 u

Biljarten Donderdag 9 16 23 30 6 13 20 09.00 - 11.00 u

Biljarten Donderdag 9 16 23 30 6 13 20 13.30 - 16.30 u

Groep Dag Maart April

De Bunders 
Laren 
‘t Ven
De Weiden
Flats
Schilderswijk
Spoorven

Zaterdag 18 15
Graag op de dag zelf 
buiten zetten
Vanaf 09.00 uur

Donken
Velden
Het Ven

Zaterdag 25 22
Graag op de dag zelf 
buiten zetten
Vanaf 09.00 uur

Sporten

Oud papier | www.despilveghel.nl/oudpapier
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Badminton
Heb je zin om fanatiek te badmintonnen en 
beschik je over enige spelervaring?
Kom dan eens langs!

Waar Sporthal Het Ven
Wanneer Maandagavond
Tijden van 20.30 - 22.00 uur
Info ineke51@outlook.com

Wil je het uitproberen? Je mag drie 
weken meedoen zonder enige verplichting.

Badminton De Spil
zoekt nieuwe leden!

Voor slechts 

€80,-
per jaar



Busreisje wijkvereniging de Spil

Beste leden, bij deze vragen wij om uw 
mening / input voor een bestemming van het 
jaarlijkse reisje van de wijkvereniging de Spil.

Graag willen we van u weten waar uw 
interesse c.q. voorkeur naar uitgaat.
De volgende keuze is al 
uitgesloten van deelname:

“De Efteling”

We willen het reisje in het voorjaar of in 
het najaar plaats laten vinden. Dus u mag 
het zeggen, de meeste stemmen gelden 
als het dan wel binnen het budget blijft 
en uw eigen bijdrage ook laag blijft.

U kunt uw reacties per mail sturen naar:
reisje@despilveghel.nl
(graag uw reacties voor 2-4-2017)

Natuurlijk is het reisje alleen 
bedoeld voor betalende leden.

Met vriendelijke groet,
de Spil
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Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar voor het gehele gezin en € 7,50 per jaar voor 65 plussers. Ondergetekende 
betaalt bij eerste aanmelding voor het lopende jaar contant of maakt het over op rek. nr. NL93INGB0002841707 en verleent 
hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan wijkvereniging De Spil om de contributie voor de volgende jaren, jaarlijks van 
zijn/haar bankrekening af te schrijven. Opzeggingen dienen uiterlijk 31 juni van het lopende seizoen schriftelijk of via de mail 
te worden gedaan.
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Nu kan het wel…. 

Mirjam was gescheiden van Peter. Hij had nooit tijd voor zijn gezin, zijn werk ging voor, zijn hobby’s gingen voor, zijn 
familie ging soms ook nog voor. Ze kon goed leven met hun scheiding. Voor de kinderen was het even moeilijk 
geweest, maar na verloop van tijd zaten die ook weer lekker in hun vel. De omgangsregeling liep weliswaar niet 
geweldig, papa gaf de voorkeur aan zijn nieuwe partner. 

Na enkele jaren had Peter met zijn nieuwe partner Lianne ook nog twee kinderen gekregen. Mirjam had even moeten 
slikken toen haar kinderen thuis kwamen met de mededeling dat zijn nieuwe vrouw zwanger was. Maar ook dat had ze 
geaccepteerd. 

Maar het stak haar wel, dat Peter nu ineens de “ideale papa” uit ging hangen. Hij kon nu ineens wél mee naar 
sportclubs van de kinderen, ging wél mee naar ouderavonden. En als klap op de vuurpijl: de papadag! 

Mirjam walgde er bijna van, hoe hij nu opging in zijn nieuwe vaderschap, terwijl háár kinderen, die toch ook van hem 
waren, nooit aandacht van hem gekregen hadden. Een van haar kinderen had zelfs ooit gezegd: “papa vindt ons niet 
belangrijk…. hij heeft nooit tijd…”. Het had haar hart bijna gebroken, zo ellendig vond ze dat. 

Toch zie je vaker dat vaders geen tijd hebben voor de kinderen uit hun 1e relatie, en wel voor die uit de 2e relatie. 
Vaders die nog onvoldoende volwassenheid bereikt hebben kunnen die verantwoordelijkheid niet altijd aan. Beter was 
het geweest even te wachten met kinderen krijgen, maar als ze er eenmaal zijn moet je ermee dealen. 

Maar wat heeft Mirjam aan een dergelijk antwoord? Niets, toch? Ik heb met Mirjam hierover enkele gesprekken 
gevoerd, zodat ze haar boosheid een plaats kan geven en het kan laten om haar boosheid (die er toch is) in het bijzijn 
van haar kinderen te uiten. Want ook al zijn haar kinderen inmiddels volwassen, en al geven ze Mirjam in haar hart 
gelijk: kinderen blijven ook op latere leeftijd loyaal en willen uiteindelijk geen kwaad woord horen over hun vader. De 
enige die iets dergelijks mogen zeggen, zijn zij zélf! 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp  

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel 

Privé ( 0413-310795 of 06-21.59.24.35. www.stief-gezin.nl 
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moeilijk geweest, maar na verloop van tijd zaten die ook weer lekker in hun vel. De omgangsregeling liep welis-
waar niet geweldig, papa gaf de voorkeur aan zijn nieuwe partner.

Na enkele jaren had Peter met zijn nieuwe partner Lianne ook nog twee kinderen gekregen. Mirjam had even 
moeten slikken toen haar kinderen thuis kwamen met de mededeling dat zijn nieuwe vrouw zwanger was. Maar 
ook dat had ze geaccepteerd. Maar het stak haar wel, dat Peter nu ineens de “ideale papa” uit ging hangen. 
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zelfs ooit gezegd: “papa vindt ons niet belangrijk…. hij heeft nooit tijd…”. Het had haar hart bijna gebroken, zo 
ellendig vond ze dat.

Toch zie je vaker dat vaders geen tijd hebben voor de kinderen uit hun 1e relatie, en wel voor die uit de 2e 
relatie. Vaders die nog onvoldoende volwassenheid bereikt hebben kunnen die verantwoordelijkheid niet altijd 
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sprekken gevoerd, zodat ze haar boosheid een plaats kan geven en het kan laten om haar 
boosheid (die er toch is) in het bijzijn van haar kinderen te uiten. Want ook al zijn haar kin-
deren inmiddels volwassen, en al geven ze Mirjam in haar hart gelijk: kinderen blijven ook 
op latere leeftijd loyaal en willen uiteindelijk geen kwaad woord horen over hun vader. De 
enige die iets dergelijks mogen zeggen, zijn zij zélf!
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Hou maar op met huilen.
Ouders vinden het vaak lastig om hun kind te zien huilen. Gejengel is natuurlijk ook niet leuk en een 
baby die onafgebroken huilt is voor ouders vreselijk. Je weet niet wat je moet doen. Huilen wordt vaak 
gezien als iets negatiefs, terwijl er ook positieve kanten aan zitten. Huilen bij een baby versterkt de 
longen, zo zei men vroeger al….

Men denkt wel eens dat een kind een doetje wordt als het veel huilt. Een kind maakt veel dingen voor 
de eerste keer mee, deze nieuwe indrukken geven emoties. Al deze nieuwe indrukken moeten verwerkt 
worden en dat gebeurt d.m.v. emoties: lachen/huilen/boos zijn. Als deze emoties er mogen zijn ont-
wikkelt het kind vertrouwen in zichzelf. Huilen is een mechanisme waarmee de balans hersteld wordt. 
Wanneer je emoties wegdrukt of relativeert maak je ze niet af. Ze blijven ergens in je lijf opgeslagen en 
kunnen later leiden tot depressies. 

Je kunt je kind wel steunen door:
• rustig te blijven en als het kind naar je toekomst: te troosten (niet wegpraten)
• bevestig zijn verdriet: “Ik zie dat je verdrietig bent” en help hem benoemen wat hem/haar verdrietig maakt
• los niet alles meteen op: een kind moet leren dat verdriet vanzelf weer over gaat.

Soms wil het kind bv. een ijsje, terwijl dat niet kan. Zeg dan bv. “Ik begrijp dat je graag een ijsje wilt” maar zeg niet te snel “je 
krijgt dadelijk thuis wel een ijsje”. Dat is helemaal niet nodig. Een kind moet ook leren teleurstellingen te incasseren. Boven-
dien is hij mogelijk thuis al weer vergeten dat hij zin in een ijsje had…. Maar als je het beloofd hebt, dan vergeten ze het niet.
Als kinderen leren dat verdriet erbij hoort, als ze hun emoties af mogen maken en daarmee leren vertrouwen op hun eigen 
innerlijk dan is de kans op latere depressies een stuk kleiner. En men ontwikkelt vertrouwen in heet eigen oordeelsvermo-
gen. Wat wil je nog meer…..

Mw. N. Timmermans-van de Kamp,
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 0413-310795 of 06-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl / info@interpunctie.nl






