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c 01-05	Verrassingsfilm	 	 	 €	8	 	 	 	 Kijk	op	www.blauwekei.nl

01-05	 Verrassingsfilm	 	 	 €	8	 	 	 	 Kijk	op	www.blauwekei.nl

01-05	 Verrassingsfilm	 	 	 €	8	 	
	 	 Kijk	op	www.blauwekei.nl

03-05	 We	remember	Elvis	Presley	 	 €	28
	 	 His	music,	his	voice,	his	moves

03-05	 Coco	Chanel	 	 	 	 €	15
	 	 Ulrike	Quade	Company

06-05	 Jandino	Asporaat	 	 	 €	19,50
	 	 Keihard

11-05		 Fuad	Hassen	 	 	 	 €	13
	 	 Held

	 	 	 					 	 	 	 Mei	2017

15-05	 Verrassingsfilm	 	 	 €	8	 	 	
	 	 Kijk	op	www.blauwekei.nl

17-05	&	 Herman	van	Veen	 	 	 €	33
18-05	 Tournee	2017

19-05	 Soap	the	show		 	 	 €	25	 	 	
  

21-05	 De	Dijk		 	 	 	 €	37	 	
	 	 Groef

29-05	 Christel	de	Laat	 	 	 €	15	 	 	
	 	 Première	eerste	solovoorstelling

VERHUIZING
Theater	De	Blauwe	Kei	is	vanaf	seizoen	2017-2018	
gevestigd	op	CHV	Noordkade.
Volg	de	verhuizing	op	www.blauwekei.nl/verhuizing.

Op	dinsdag	16	mei	wordt	het	nieuwe	programma	voor	
seizoen	2017-2018	bekend	gemaakt.



Dit is alweer het laatste wijkblad van dit seizoen. Ons jubileum staat voor de deur. In het begin van 
het nieuwe seizoen is het zover, dan bestaat de wijkvereniging 40 jaar. We willen onze leden graag 
bedanken voor hun lidmaatschap. Daarom is er op 7 oktober een feest. In dit blad leest u hoe u zich 
daarvoor kunt aanmelden. Verschillende activiteiten lopen tot en met mei, maar sommige gaan ook in 
juni door. Op 25 juni is er nog een seniorenbingo gepland. In juli en augustus hebben onze vrijwilligers 
vakantie. Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en hopelijk tot volgend seizoen.

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, Lotte v.d. Berg, 06-43204804
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 sep/okt kan tot 

en met 31 juli 2017. Dit kunt u mailen naar: 

wijkblad@despilveghel.nl of lever in bij één van 

onze activiteiten
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Jubileum Wijkvereniging

Graag wil ik u vertellen over mijn belevenissen bij de diverse rommelmarkten in de Spil. De eerste 
keer dat ik zo’n rommelmarkt bezocht was het al later op de middag en de mooiste dingen waren 
natuurlijk al verkocht. Toch hadden onze kinderen allebei iets leuks gescoord waar nog veel mee 
gespeeld is. Ik besloot me voor een volgende rommelmarkt ook aan te melden. De kinderen werden 
groter en ik had alle speeltjes nog bewaard. De spullen werden ontdaan van stof en zo nodig 
gewassen en gerepareerd. Dozen vol gingen mee die eerste keer. Ook een zak met kleren die eigenlijk 
klaarstond voor de kledingcontainer. Weggooien kan altijd nog, dacht ik. Mijn dochter, toen een jaar 
of tien vond het geweldig en ze ontpopte zich als een ware koopvrouw. Onderhandelen kon ze als 
de beste. Aan het eind van de middag hadden we aardig wat verkocht, zelfs de meeste kleding. 

Wij deden eigenlijk met iedere rommelmarkt mee, er was steeds wel weer speelgoed waar de kinderen te 
groot voor werden, kleding die te klein was en huisraad die niet meer gebruikt werd. Als we aankwamen 
en ik al die dozen zag staan wist ik gewoon niet waar ik moest beginnen. Maar mijn dochter pakte 
een kleed, drapeerde dat over de tafel en begon alles mooi uit te stallen. Toch waren er spullen die al 
een aantal keren in de kraam gelegen hadden maar nog steeds niet verkocht waren. Ze mochten dan 
nog één keer mee. Het klinkt misschien gek maar die laatste keer werd het dan vaak toch verkocht. 
Nu is mijn dochter het huis uit en naar rommelmarkten gaan we niet meer. Mijn oude spullen wilde ik 
niet meer bewaren maar ik bewaar wel mooie herinneringen aan deze rommelmarkten in de Spil.

OM HET 40-JARIG JUBILEUM TE VIEREN IS ER OP 7 OKTOBER 
EEN FEESTAVOND VOOR VRIJWILLIGERS EN LEDEN.

Groeten en tot ziens bij de wijkvereniging, 
Marianne van Lieshout
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Wijkvereniging 40 jaar
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Uitnodiging jubileum
Beste leden en adverteerders, 

Onze vereniging bestaat nu 40 jaar. Dit willen wij 
niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom willen 
wij u graag uitnodigen op onze jubileumavond 
en wel op 7 oktober om 20.00 uur in ons 
wijkgebouw.

Wij zorgen voor een paar lekkere hapjes en een 
goed stukje muziek.

De consumptieprijzen zijn op deze avond extra 
laag: U betaalt dan maar 40 cent voor een 
consumptie. U dient zich voor deze avond wel 
aan te melden.

Opgeven kan op de volgende manieren:
Telefonisch met Carieny 0413-340527
Of via de mail bestuurslid1@despilveghel.nl.



 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 



GROTE SCHOONMAAK

Van oudsher is het de gewoonte van veel mensen om in 
de lente aan de slag te gaan met de grote schoonmaak. 
Matrassen naar buiten, alle kleden geklopt, kasten 
uitgemest enzovoort. Er is van alles te bedenken. Toch 
heb ik het idee dat deze gewoonte een beetje uit de tijd 
raakt. Eerlijk gezegd hoop ik dat ook want een hele week 
poetsen, soppen en boenen, nee daar kijk ik niet naar uit.

Meer mensen uit mijn omgeving hebben zo’n grote 
schoonmaak nog nooit uitgevoerd en als je erover 
nadenkt is dat ook niet zo gek. Huisvrouwen zijn er niet 
meer zo veel meer, bijna iedereen heeft wel een baan 
buitenshuis. Dan is het wel erg jammer om een week 
verlof te spenderen aan de schoonmaak. Het is immers 
veel leuker deze vrije dagen aan je gezin te besteden.

Neemt niet weg dat we allemaal graag een schoon 
huis hebben en de lente met al zijn nieuwe frisheid 
leent zich daar natuurlijk uitstekend voor. Jammer dat 
de meeste mensen niet zoveel verdienen dat ze voor 
deze klus iemand kunnen inhuren. Dat zou wat zijn: 
Lekker met je gezin op vakantie en als je thuiskomt 
is je huis schoon. Dit zal wel een droom blijven dus 
helaas: ik moet toch zelf aan de slag. Al wordt het 
zeker niet zo schoon als vroeger bij mijn oma.
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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
van 13:00 tot 17:00 uur

Op donderdagmiddag 27 april 

vieren we in samenwerking met 

de Stapperij Koningsdag.

Er zijn weer verschillende 

attracties voor de kinderen. 

Voor de ouders is er weer een gezellig 

terrasje waar de kinderen in de 

gaten gehouden kunnen worden. 

Er is een vrijmarkt voor de kinderen. 

We beginnen om 13:00 uur 

en de attracties worden om 

17:00 uur weer afgebroken.

Voor de kinderen is het gratis maar we zijn 

wel blij met alle hulp die we kunnen krijgen.

Wij zijn te vinden op het terrein voor 

de Stapperij. Bij slecht weer staan 

de attracties in de sporthal.

Voor meer info bel met Wim 

de Klein tel. 0625063891
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BINGO voor volwassenen

Door omstandigheden zijn wij genoodzaakt 
geweest om de volwassen bingo-avonden stop 
te zetten. Graag zouden wij een doorstart willen 
maken. Vandaar dan ook deze oproep naar 
mensen die het leuk lijkt om de bingo-avonden 
te organiseren. Wij zijn op zoek naar meerdere 
enthousiaste vrijwilligers die samen de bingo 
avonden kunnen organiseren. Het gaat hierbij om 
de volgende taken:
• Bardienst
• Bediening
• Omroeper: voor het omroepen van de 

nummers.
• Assistentomroeper: voor het controleren van 

de winnende kaarten en het uitdelen van de 
prijzen.

• 2 inkopers: die de prijzen inkopen voor de 
bingoavonden

Mocht naar aanleiding van bovenstaande je 
interesse gewekt zijn of wil je meer informatie 
over de bingo avonden dan kun je hierover 
contact opnemen met Angela Kallenbach op 
telefoonnummer 0623511321. Via e-mail is 
uiteraard ook mogelijk, hiervoor kun je het 
volgende e-mail adres gebruiken:  
bestuurslid1@despilveghel.nl.

SENIORENBINGO

Elke maand (behalve in de zomermaanden) 
is er in het wijkgebouw een bingomiddag voor 
50-plussers. Het is telkens op een zondagmiddag.
De prijzen worden met zorg ingekocht door onze 
vaste inkoper en een groep vrijwilligers draagt 
zorg voor een gezellige middag. Kaarten kosten 
3 euro voor leden, 4 euro voor niet-leden. We 
beginnen om 14 uur, de zaal is open om 13 uur.
De laatste bingomiddagen van dit seizoen zijn 
gepland op:

21 mei en 25 juni 
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BELANGRIJK:
Algemene 
ledenvergadering op 
donderdag 18 mei 
2017.
Er is een (extra) 
ledenvergadering 
gepland op donderdag 
18 mei 2017 in 
verband met het 
aangekondigde 
vertrek van de 
voorzitter van onze 
wijkvereniging. Hierbij 
zijn al onze leden 
dan ook van harte 
welkom om hierbij 
aanwezig te zijn. De 
ledenvergadering 
zal plaatsvinden om 
20:30 uur in ons 
wijkgebouw de Spil. 
Dit betekent overigens 
dat de geplande 
werkgroepen-
vergadering op 
deze avond komt te 
vervallen.

AVONDVIERDAAGSE
Hallo wandelaars van Veghel en omgeving
Mijn naam is Jo van der Heijden en ik organiseer samen met een team 
van medewerkers de Wandelavondvierdaagse van Veghel. Wij als 
organisatie zijn al een paar maanden bezig om alles weer een beetje op 
de rit te zetten. Er komt van alles bij kijken: vergunningen, routes, EHBO, 
verkeersregelaars, muziek, bekers, medailles, versnaperingen enzovoort.

Wij hebben gelukkig al jaren een vaste groep vrijwilligers ( die ieder een 
eigen taak hebben). Wij zijn een ervaren groep. De laatste jaren hebben 
we ook hulp van jongeren die een maatschappelijke stage doen. Wij 
proberen ook de jeugd enthousiast te maken om als vrijwilliger mee te 
gaan helpen. De wandelvierdaagse is dit jaar van 13 t/m 16 juni a.s. De 
afstanden zijn 3-5-10-15 en 20 kilometer. Het inschrijfgeld bedraagt 2 
euro per persoon voor deze vier dagen.

Inschrijven kan op 13 juni vanaf 17.30 uur voor de 3-5-10 en 15 km bij 
‘t Eetpunt in Veghel. Voor de 20 km kan vanaf 16.00 uur ingeschreven 
worden, ook bij ‘t Eetpunt.

De routes gaan door Veghel en omstreken. We willen er weer een gezellig 
wandelfestijn van maken voor jong en oud, deze tocht is niet aan leeftijd 
gebonden. De laatste dag sluiten we af met een defilé en een mooie 
medaille. Voor de winnaars is er een beker. Lijkt het je wat? DOE MEE!
Bij vragen, neem gerust contact op met:

Jo van der Heijden, Muurveld 2, 5467 KE Veghel. Tel: 0413-366845 of 06-
30150367 of mail naar: jo.vanderheijden@kpnmail.nl



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
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AANMELDINGSFORMULIER WIJKVERENIGING DE SPIL 
JA, ik wil mij (mijn gezin) graag aanmelden als lid. 
Naam: ............................................................................................................................. . 

Geboortedatum: ............................................................................................................ . 

Adres: ................................................................................................................................ . 

Postcode/woonplaats: ......................................................................................................... . 

E-mailadres: ...................................................................................................................................... . 

Telefoon: ............................................................................................................................. . 

Ik ontvang het wijkblad graag: D In de brievenbus D Via mail (aankruisen wat van toepassing is) 

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. 

IBAN / Bankrekeningnummer: ................................................................................... . 

Aangemeld door: ....................................................................................................... . 

Mei/juni 2015 ------------------------ pagina 1m 

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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Groep Dag Mei Juni Tijd

Bingo Zondag 21 25 14.00 - 16.30 u

Gym ons welzijn Maandag 1 8 15 22/29 12 13.30 - 14.30 u

Afasie Dinsdag 2 6 14.00 - 16.30 u

Kaarten en biljarten Donderdag 4 11 18 1/8 15 22 29 13.30 - 16.30 u

Groep Dag Mei Juni Tijd

Bingo Dinsdag Vanaf 20.30 u

Kaarten Dinsdag 2 16 23/30 Vanaf 20.00 u

Toneel Woensdag 3 10 17 24/31 7 14 21 28 19.30 - 22.00 u

Groep Dag Mei Juni Tijd

Bingo Woensdag 10 14.00 - 16.00 u

Knutselclub Zaterdag 13 10 13.00 - 15.00 u

Senioren

Ontspanning en Evenementen

Jeugd
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Groep Dag Mei Juni Tijd

Badminton Maandag 1 8 15 22/29 12 19 26 3/10 juli 20.30 - 22.00 u

Gym Donderdag 11 18 1/8 20.00 - 21.00 u

Biljarten Dinsdag 2 9 16 23/30 6 13 20 27 09.00 - 11.00 u

Biljarten Woensdag 3 10 17 24/31 7 14 21 28 09.00 - 11.00 u

Biljarten Donderdag 4 11 18 1/8 15 22 29 09.00 - 11.00 u

Biljarten Donderdag 4 11 18 1/8 15 22 29 13.30 - 16.30 u

Groep Dag Mei Juni

De Bunders 
Laren 
‘t Ven
De Weiden
Flats
Schilderswijk
Spoorven

Zaterdag 20 17

Graag op de dag zelf 
buiten zetten
Vanaf 09.00 uur
15 juli
19 augustus

Donken
Velden
Het Ven

Zaterdag 27 24

Graag op de dag zelf 
buiten zetten
Vanaf 09.00 uur
22 juli
Augustus geen oud 
papier

Sporten

Oud papier | www.despilveghel.nl/oudpapier
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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! 
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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 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. 
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 ge-
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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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! 
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Nog altijd single?
Veruit de meeste mensen willen een vaste relatie, op den duur. Sommige mensen 
lukt dat niet zo goed. Ze zijn wat verlegen of hebben een oudere moeder of vader, 
waarvan zij het als hun plicht zien om deze “tot aan het einde” bij te staan en te 
verzorgen. Op dat laatste is niets tegen, maar het mag je eigen leven niet in de 
weg staan. Ook jij bent het waard om je eigen geluk na te streven.

Tips om “aan de man/vrouw” te komen werken vaak niet echt. Je kunt je natuurlijk 
inschrijven bij een datingbureau, maar dat verandert niets aan je eigen houding of 
verlegenheid t.a.v. nieuwe partners en/of je zorg voor je ouders.

Daarom is het goed je verwachtingen te managen en vooraf te zorgen dat de basisvoorwaarden goed zijn. Want als je een 
relatie aangaat is er meer kans van slagen als je zelf al gelukkig (of tevreden) bent. Zo niet, dan leg je een flinke hypotheek op 
de relatie.

En het sprookje: “ze leefden nog lang en gelukkig” komt echt niet uit. Een relatie is hard werken en daarnaast is het belangrijk 
dat ieder een eigen leven heeft, met eigen hobby’s, eigen vrienden en gezamenlijke vrienden.

Je eigen leven op orde brengen is het belangrijkste wat je kunt doen: zorgen dat je een goed leven hebt alleen is de beste 
kans van slagen voor je relatie. Je geluk is niet afhankelijk van een partner, een partner kan wel een mooie aanvulling zijn.
Verder is het goed je eigen problemen aan te pakken. Kun je niet goed omgaan met kritiek of communiceer je niet sterk: 
werk eraan, desnoods met hulp. Reduceer stress, ga vaak naar buiten, zorg goed voor je lichaam. En wees aardig voor jezelf. 
Geef jezelf niet op de kop als iets niet direct lukt. Waardeer de poging. Zorg dat je voor jezelf de moeite waard bent.
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