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12 &  Mark van de Veerdonk  € 16
13-01 Kaaskleum

14-01 Het huis van Jip en Janneke  € 19,50
  naar Annie M.G. Schmidt

19-01 Wien bleibt Wien   € 32,50
  met de Veghelse Wilma Bierens

21-01  Ernst, Bobbie en de rest  € 18
  De vakantieshow

26 t/m  Theater voor een tientje!  € 10  
28-01 Nationaal Theaterweekend

30-01 Jon van Eerd    € 27,50 
  Harrie & Eva
    
31-01 Isabelle Beernaert   € 29,50 
  Tabula Rasa

    JANUARI/FEBRUARI 2018

02-02 Het Groot Niet Te Vermijden  € 24   
  The inevitables

03-02 Leon van der Zanden   € 17,50  
  Kameleon

04-02 Toms Magische Speelgoedwinkel € 17,50 
  Winterse familiemusical

15-02 The magic of Jeans   € 26 
  A brand new day

16-02 Sara Kroos    € 20
  Zonder verdoving

17-02 Frank Boeijen    € 24,50
  Theatertournee 2018

18-02 Brandweerman Sam   € 17 
  redt het circus



Het jaar 2018 staat op het punt te beginnen. De kerstdagen zijn achter de rug. Een rustige tijd breekt 
aan. Een tijd van het uitvoeren van goede voornemens. Misschien kunnen wij als wijkvereniging 
daarbij helpen. Wilt u meer bewegen? U kunt bij ons badmintonnen en gymen. Wilt u beginnen met 
vrijwilligerswerk? Ook daarvoor bent u bij de Spil aan het juiste adres. Dit jaar werken wij niet met 
ledenkaartjes wij hebben een ledenlijst in ons gebouw liggen.

In januari is er weer een nieuwjaarsreceptie. Elkaar het beste wensen voor het nieuwe jaar, onder het 
genot van een drankje. Gezellig! U bent van harte welkom.

Koningsdag lijkt nog ver weg. Toch zijn de vrijwilligers al bezig met de voorbereidingen. Zoals elk jaar 
zijn er ook nu weer veel vrijwilligers nodig. Helpt u ook mee?

Kijkt u ook op onze website en de facebookpagina? De meest actuele informatie over de wijkvereniging 
staat daarop. Dit blad is voor twee maanden en er kan altijd tussendoor iets veranderen.

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: Vacant
voorzitter@despilveghel.nl
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: Bestuur
zaalhuur@despilveghel.nl

Jeugdzaken:
Jeugdbingo, Peter Schepers, 0413-353819
Knutselclub, Vacant
Jeugdfilm, Mariëlle

Ontspanning/evenementen:
Kaarten, Jan Noij, 0413-362331
Bingo, Angela Kallenbach, 06-23511321
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 jan/feb kan tot 

en met 4 februari 2018. Dit kunt u mailen naar: 

wijkblad@despilveghel.nl of lever in bij één van 

onze activiteiten
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Op 25 november was de maandelijkse knutselmiddag. 
Deze keer had zwarte Piet beloofd dat hij langs 
zou komen na het knutselen. Ze zouden zelfs met 
z’n tweetjes komen. De vrijwilligers hebben samen 
met de kinderen de zaal versierd. Iedereen had 
de grootste lol. Helaas stonden de zwarte Pieten 
in de file. De kinderen moesten zich dus nog even 
vermaken, samen met de aanwezige papa’s en 
mama’s en de vrijwilligers. Er werd besloten een 
spelletje bingo te spelen.

Eén van de vrijwilligers riep al na één nummer bingo! 
Domoor, zó gaat dat niet! Als er bingo geroepen wordt 
terwijl dat niet zo is moet er een liedje gezongen 
worden, dat moest deze vrijwilliger dus ook. Maar 
daarna was er een papa in de war geraakt omdat 
zijn kindje een paar cijfertjes had omgegooid. Hij riep 
daarom maar bingo. Ook dit was niet goed, dus weer 
een liedje. De papa’s snappen het niet helemaal want 
weer later riep een papa bingo toen hij één rijtje vol 
had. Maar de bedoeling was de hele kaart vol. Er is 
die middag heel wat afgezongen!

Eindelijk werd het wachten beloond en kwamen 
de zwarte (meisjes)Pietjes aan. Ze waren heel 
gezellig en de kinderen zijn erg verwend met mooie 
cadeautjes. Het was een fijne middag om met veel 
plezier op terug te kijken.
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terugblik Zwarte Piet
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 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 



Tijdschriften

Tijden veranderen: we gaan steeds verder met 
digitaliseren, of we willen of niet. Bankzaken, 
contact met de gemeente, abonnementen opzeggen 
en ga zo maar door. Vele zaken kunnen alleen 
nog maar geregeld worden via internet.

Ook een boek lezen kan nu met een e-reader. Daar komt 
geen echt boek meer aan te pas. Handig, op vakantie 
bijvoorbeeld. Geen gesjouw meer met zware boeken. Ook 
tijdschriften lezen kan op laptop of tablet. Toch vind ik zelf 
het lezen van een echt boek of tijdschrift veel leuker.

Ik herinner me mijn eerste tijdschrift: Tina. Het is zeker 
45 jaar geleden dat ik mijn eerste exemplaar las. Dat 
tijdschrift bestaat nog steeds en is volgens mij niet eens 
zo heel veel veranderd. Mijn jongere zusje kreeg de 
Bobo, ook die bestaat nog. Ik kon me echt verheugen 
op de dag dat het nieuwste nummer bezorgd werd. 
De school duurde op die dag veel te lang. Ik las alle 
verhaaltjes, veelal strips die erin stonden. En nog eens, 
en nog eens. Tina bestaat nog maar of de meisjes 
de verhaaltjes nu nog keer op keer lezen? Volgens 
mij hebben ze het te druk met hun social media en 
is zo’n tijdschrift maar bijzaak. Terwijl het voor mij 
zo’n beetje het hoogtepunt van de week was.

9paginajan/feb 2018



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



NIEUWJAARSRECEPTIE

Ook dit jaar houdt 
wijkvereniging de Spil 
weer een 
nieuwjaarsreceptie. 
 
Deze zal dit keer 
gehouden worden op 
zondagmiddag 14 januari 
van 15.00 uur tot 18.00 
uur.

Iedereen is welkom op deze receptie. Wilt u 
ook de beste wensen overbrengen aan uw 
mede-wijkbewoners? Kom dan naar de Spil.

BUSREISJE

Beste Mensen de datum van de busreis is reeds 
bekend en wel op zondag 15 april 2018. 

We gaan naar Avonturenpark Hellendoorn. 

Verdere informatie in het volgend blad.

KONINGSDAG

Zoals elk jaar 
vieren we ook 
dit jaar weer 
Koningsdag op 
27 april.

Dat lijkt nog ver 
weg maar de 
voorbereidingen 
zijn al in volle gang. 
Er zijn weer veel vrijwilligers nodig.

Wilt u ook helpen? Voor meer informatie en om u 
op te geven kunt u terecht bij Wim de Klein, 
tel 06-25063891.



Vanaf 2018 gaat er 

weer een filmavond 

voor de jeugd 
georganiseerd 
worden. Deze vindt 

1 maal in de twee 

maanden plaats.

De eerste film 
zal op 19 januari 
om 19.00 uur 
gedraaid worden.

NOTEER IN UW 
AGENDA:
FILM VOOR DE 
KINDEREN OP 
19 JANUARI VANAF 

19.00 UUR.

WIJ VRAGEN DRINGEND VRIJWILLIGERS VOOR ONZE KNUTSELCLUB

Knutselclub voor jongeren van 6 tot en met 12 jaar.Op zaterdagmiddag eenmaal in de maand is er een knutselclub voor jongeren van 6 tot 12 jaar. Ook kunnen er spelletjes worden gespeeld. Wil je ook graag knutselen of gezellig met anderen een spelletje doen dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Vinden je ouders het leuk om te helpen dan vinden wij het fijn als ze meekomen. We hebben ook hout, dus zagen en schilderen is ook mogelijk. Jullie zijn welkom van 13.00 tot 15.00 uur. Misschien wil je vriendje of vriendinnetje ook meedoen.

Voor leden is het gratis en niet leden betalen 2,00 euro.Iedereen krijgt hier een beker ranja en ook een snoepje voor.Een lidmaatschap voor het hele gezin kost 15 euro per jaar. De gezinsleden kunnen dan aan alle activiteiten meedoen.Sommige activiteiten zijn gratis voor leden, voor andere wordt een kleine vergoeding gevraagd.

De data dit jaar zijn:
27 januari 24 februari, 24 maart 21 april, 26 mei en 23 juni

Film voor 
de jeugd

Oproep! Vrijwilligers nodig!





compleet in  
drukwerk
Wij leveren het in stapels, 

grote en kleine. Jouw 

briefpapier, flyers of 

catalogussen. Compleet 

en mooi op tijd.

Hondstraat 5, Vorstenbosch

T 0413 364672

 I  www.complementreclame.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 per stel. 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 wor-
den gedaan.
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Groep Dag Januari Februari Tijd

Bingo Zondag 21 25 14.00 - 16.30 u

Gym: ons welzijn Maandag 8 15 22/29 5 19/26 13.30 - 14.30 u

Afasie Dinsdag 2 6 14.00 - 16.30 u

Kaarten en biljarten Donderdag 4 11 18 25 1 8 15 22 13.30 - 16.30 u

Groep Dag Januari Februari Tijd
Bingo Dinsdag 9 20 Vanaf 20.30 u

Kaarten Dinsdag 2 16 23/30 6 27 Vanaf 20.00 u

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

Groep Dag Januari Februari Tijd
Bingo Woensdag 10 21 14.00 - 16.00 u

Jeugdfilm Vrijdag 19 19.00 - 20.30 u

Knutselclub Zaterdag 27 24 13.00 - 15.00 u

Senioren

Ontspanning en Evenementen

Jeugd
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Groep Dag Januari Februari Tijd

Badminton Maandag 8 15 22/29 5 19/26 20.30 - 22.00 u

Gym Donderdag 11 18 25 1 8 22 20.00 - 21.00 u

Biljarten Dinsdag 2 9 16 23/30 6 20/27 9.00 - 11.00 u

Biljarten Woensdag 3 10 17 24/31 7 21/28 9.00 - 11.00 u

Biljarten Donderdag 4 11 18 25 1 8 22 9.00 - 11.00 u

Biljarten Donderdag 4 11 18 25 1 8 22 13.30 - 16.30 u

Groep Dag Januari Februari

De Bunders 
Laren 
‘t Ven
De Weiden
Flats
Schilderswijk
Spoorven

Zaterdag 20 17
Graag op de dag zelf 
buiten zetten
Vanaf 09.00 uur

Donken
Velden
Het Ven

Zaterdag 27 24
Graag op de dag zelf 
buiten zetten
Vanaf 09.00 uur

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! 

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 

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!

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

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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Samen een kindje erbij…

John en Mariëtte hebben allebei een kind uit een eerdere relatie. John ziet zijn dochter slechts 1x per 2 weken. Hij heeft hier 
veel verdriet van gehad. Mariëtte heeft een goede omgangsregeling met de vader van haar kind. Als Mariëtte weer zwanger 
is zijn ze blij: een kindje erbij!

Nu is het kindje 6 jaar en is de roze wolk verdwenen. Om hun jongste kind hebben ze hoogst zelden ruzie, om de kinderen 
die er al waren des te meer. John is erg betrokken bij haar zoon, misschien nog wel meer omdat hij zijn eigen oudste zo 
weinig ziet. Hij beseft dat hij geen vader is maar hij wil toch graag een positieve rol spelen in het leven van de jongen.

Ze krijgen er steeds ruzie over, Mariëtte reageert erg gevoelig als het gaat om kritiek op haar zoon. De kritiek die John is vrij 
onschuldig: de zoon reageert er prima op, zelfs nu hij in de puberteit is. Maar voor Mariëtte komt het aan als een mokerslag.
Een tijd lang zijn we bezig met uitzoeken waar haar pijn precies zit. Uiteindelijk komen we erachter: ze is kritisch over haar 
eigen functioneren. Kritiek van buitenaf komt daardoor verhevigd binnen.

Ik vraag aan John of hij haar een goede moeder vindt. Hij antwoord dat zij een tópmoeder 
is, dat zij er altijd in slaagt om met grapjes en gekkigheden de kinderen te laten lachen. Als ik 
haar aankijk komen de tranen. Zij had zich al die tijd door hem bekritiseerd gevoeld in haar 
moederschap.

De sfeer in het hele gesprek verandert, de verwijten over en weer stoppen. Ze proberen niet 
langer elkaar vliegen af te vangen, hoeven geen gelijk meer te krijgen, luisteren beter naar 
elkaar. Niet dat alles nu opgelost is, maar het begin is gemaakt.
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