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03-01  Masha En De Beer   € 17,50
  bekend van tv
                                                                                                                                                 
11-01 Jörgen Raymann   € 20,50
  Schudden Aan Die Boom

12-01 Sprookjessprokkelaar    € 18  
  de nieuwste Efteling musical

16-01 Opvliegers 4    € 24,50
  Trossen Los!

17-01 Paul de Munnik    € 20 
  Goed Jaar

25-01  De Gouden Jaren - Cor Bakker e.a. € 10
  Nationaal Theaterweekend

26-01 Erik van Muiswinkel - De Oplossing € 10   
  Nationaal Theaterweekend

   JANUARI/FEBRUARI 2019

07-02 Kom Hier Dat Ik U Kus   € 28,50  
  naar het boek van Griet Op de Beeck

10-02 Johan Derksen    € 25   
  Keeps The Blues Alive

14-02 De Waarheid    € 31
   Huub Stapel, Johanna ter Steege e.a.

15-02 Lenette van Dongen   € 21  
  Paradijskleier

16-02 3JS     € 28
  Heroes Of Music

20-02 ISH Dance Collective   € 19,50
  freerunning, breakdance en martial arts

22-02 Tommie Christiaan   € 25 
  In Een Ander Licht



Een nieuw jaar staat op het punt te beginnen. 2019, de tijd gaat snel!

Binnen de wijkvereniging wordt hard gewerkt. Op 13 januari kunt u met ons proosten op het nieuwe jaar.
Er is iedere dinsdag een inloopmiddag. Dit is niet leeftijdgebonden. U kunt dan biljarten, kaarten of gewoon
een praatje maken. Loop eens binnen, onze beheerders begroeten u graag.

Voor de kinderen staat er een heuse pyjama-party op stapel. Komt allen, het wordt zeker heel gezellig.
Ook dit jaar wordt er weer een busreisje georganiseerd.

Houd ook onze website www.despilveghel.nl en de facebook-pagina van de Spil in de gaten, hierop staat het
meest actuele nieuws.

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 400 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

Eindredacteur:
Hans van Zandvoort

Bezorging:
Familie van Lieshout, wijkblad@despilveghel.nl

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

Bestuur:
Voorzitter: Hans van Zandvoort
voorzitter@despilveghel.nl
Secretaris: Meryem Jonkers
secretaris@despilveghel.nl
Interim penningmeester: Piet van Rijbroek
penningmeester@despilveghel.nl
Bestuurslid: Vacant
bestuurslid1@despilveghel.nl
Ledenadministratie: Meryem Jonkers
ledenbeheer@despilveghel.nl
Zaalreserveringen: Yvon Vervoort
reserveringen@despilveghel.nl

Jeugdzaken:
Jeugdbingo, Peter Schepers
Knutselclub, Vacant
Jeugdfilm, Mariëlle

Ontspanning/evenementen:
Kaarten, Clement de Groot
Bingo, Elly Reijnders 
Senioren, Tom van Lieshout
Toneel, Lotte v.d. Berg
Soufflé, toneelgroep@souffle.nl

Sportzaken:
Badminton, Ineke Meijs
Damesgym, Carieny van Rijbroek

Oud papier:
Bart Mackenbach

Inleveren kopij voor de editie maart/april kan tot 

en met 3 februari 2019. Dit kunt u mailen naar: 

wijkblad@despilveghel.nl of lever in bij één van 

onze activiteiten
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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 



SCHAATSEN.

Het afgelopen jaar werden we keer op 
keer verrast door warmterecords
En ook in het najaar was het veel te 
warm en nog steeds te droog.
Zullen we een echte winter krijgen of lopen 
we in januari zonder jas buiten?

Al is kou niet voor iedereen leuk, er gaat toch niets 
boven een Hollandse winter met sneeuw en ijs.
Zullen we weer eens kunnen schaatsen? En dan niet op 
ondergespoten land maar op echt glinsterend en krakend ijs.
Een Elfstedentocht was in onze jeugd nog 
enigszins normaal maar onze kinderen kunnen 
zich er geen voorstelling bij maken.
Evert van Bentum, Henk Angenent en Reinier 
Paping. Wie kent deze namen nog?

Op plaatjes uit vervlogen tijden zien we 
schaatstaferelen die bij een ver verleden horen.
Het zou leuk zijn als we dat in ieder geval nog 
een keertje meemaken, zodat de generatie 
onder ons ook weet waar we het
over hebben.
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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
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Nieuwe activiteit
De Spil opent haar deuren voor iedereen!
Voortaan zal ons wijkgebouw elke dinsdagmiddag 
tussen 13.00 uur en 17.00 uur open zijn voor 
iedereen! Op deze middag is er veel mogelijk, een 
kopje koffie of thee en even bijkletsen, een potje 
kaarten, biljarten of misschien wel een potje sjoelen?

Er is veel mogelijk en onze vrijwilligers 
staan voor u klaar! Tot dinsdag!

Oproep knutselgroep 
voor de kinderen
Voor alle creatievelingen onder ons:
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden 
om eens per maand op zaterdag van 14:00 
uur tot 15:30 uur kinderen te begeleiden met 
knutselen/figuurzagen bij onze wijkvereniging. 
Ook iemand met hele leuke knutsel ideeën zien 
we graag komen.Voor meer info neem contact 
op: via de mail wijkblad@despilveghel.nl

Oproep voor carnaval 2019!
Wij zoeken nog vrijwilligers om mee te helpen bij 
carnaval 2019 bij wijkvereniging de Spil. Het gaat 
om zondag 3 maart 2019 waarop we iets willen 
organiseren voor de senioren en/of maandag 4 maart 
2019 waarop we iets willen organiseren voor de jeugd. 

Ben je een echte carnaval fanaat en zou je graag 
iets voor de jeugd en/of senioren willen betekenen 
met carnaval? Dan willen we graag met jou hiervoor 
in contact komen!! Mocht je interesse zijn gewekt of 
mocht je hierover meer informatie willen hebben stuur 
dan een e-mail naar secretaris@despilveghel.nl

Alaafkes!!!
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Woordje voorzitter
Beste leden,

Op dit moment is het bestuur zich aan het 
beraden in welke vorm we het wijkblad gaan 
uitvoeren, om met het oog op de toekomst een 
breder publiek te bereiken in onze wijk.

Het wijkblad is zeer professioneel maar gezien 
de kosten erg duur en beperkt in oplage. Om het 
effect wat we willen bereiken om meer mensen te 
betrekken bij de diverse activiteiten zoeken we naar
een andere lay-out.

We vissen eigenlijk al te lang in dezelfde vijver 
om wat meer vrijwilligers te mobiliseren voor onze 
plannen om de Spil 2.0 te maken. We houden 
jullie op de hoogte van de ontwikkelingen hierin.

Ook ideeën tips en trucks zijn natuurlijk altijd welkom 
en kunt u doorgeven aan de redactie van het wijkblad
wijkblad@despilveghel.nl

Groet,
Hans van Zandvoort

Prijsvraag
In ons vorige wijkblad stond een prijsvraag. Op iedere 
pagina stonden letters verstopt. Van deze letters kon 
een woord gevormd worden. De redactie was benieuwd 
hoeveel goede inzendingen er binnen zouden komen.
Daarin zijn wij toch wel een tikkeltje teleurgesteld. 
Slechts één persoon heeft de puzzel opgelost 
en het goede antwoord doorgegeven.

Gefeliciteerd MARTIN KLUIJTMANS. Het 
goede antwoord was WIJKBEHEERDERS.
De gewonnen prijs is intussen overhandigd.

Barnieuws
Vanaf 1 januari 2019 zullen de prijzen van de drankjes/
versnaperingen aangescherpt worden conform 
inflatie. Graag willen we er iedereen aan helpen 
herinneren dat het NIET toegestaan is van thuis 
meegenomen drankjes of etenswaren te nuttigen.

Achter de bar zijn verschillenden versnaperingen 
te verkrijgen. Water wordt voortaan alleen 
geschonken voor het innemen van medicatie. 
Bestelt u water aan de bar, dan wordt er Spa blauw 
geschonken; hier zitten kosten aan verbonden.





gezichtsbehandeling

acne-behandeling

henna brows

wimperlifting

Harsen en verven 

 

Benieuwd wat ik voor je kan doen? 

 

Neem contact op met 

Amy van Dijk

06-39447046

   Spoorven 8 Veghel
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Wijkvereniging de Spil
wenst u alle 
goeds voor

2019!





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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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
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VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN 

Van het winterklaar maken tot het permanente 
onderhoud van uw tuin. Van ontwerp tot het aanleggen 
van uw (nieuwe) tuin. 

Nu met pakketten, zodat u zorgeloos kunt genieten van 
uw tuin. Zorgeloos pakketten hebben we in Zorgeloos, 
Beperkt, Op maat, Compleet en Exclusief. 

Bij een zorgeloos pakket bepaalt u zelf wat u betaalt. 
Vraag ons om meer informatie omtrent de pakketten. 

Uurloon is vanaf €30,00 incl. BTW. Afval voeren wij gratis 
voor u af. 

Website: www.rvbhoveniers.nl 
E-mail: info@rbvhoveniers.nl 
Telefoon: 06 53 19 97 10 

Karwijveld 5  5467 KL  Veghel

Voor al uw inlijstwerk
graag een afspraak maken

06 15523618
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Nieuwjaarsborrel zondag 
13 januari 2019.
Wat gaat de tijd toch snel, het nieuwe jaar 2019 
is aangebroken. Graag zouden we hier samen 
met al onze leden op willen proosten en wel op 
zondag 13 januari van 14:00 uur tot 17:00 uur
in ons wijkgebouw.

We hopen jullie dan allen te zien! Ook uw 
kinderen kunnen gewoon meekomen, er 
is altijd wel iets voor hun te doen.

Hans van Zandvoort

Busreis
Ook dit jaar zal er een busreis worden georganiseerd.
Deze zal plaatsvinden op zondag 14 april, dus 
houdt deze datum nog even vrij in de agenda’s. 
Waar we naar toe zullen gaan houden we nog heel 
even geheim dus het blijft nog even spannend.

In het volgende wijkblad en op onze website 
zullen we er nog nader over communiceren.
Wij hebben er in ieder geval erg veel 
zin in, hopelijk jullie ook.

Filmavond
Vrijdag 8 februari 2019 filmavond Van 18.45 
tot 20.15 uur. Kinderen mogen in hun pyjama 
komen en hun knuffel meenemen! Filmpje 
kijken en een dansje voor het slapengaan.



Groep Dag Januari Februari Tijd

Bingo Zondag 20 17 14.00 - 16.00 u

Kaarten en biljarten Donderdag 3 10 17 24/31 7 14 21 28 13.30 - 16.30 u

Groep Dag Januari Februari Tijd

Bingo Woensdag 9 13 14.00 - 16.00 u

Pyjamaparty / 
Jeugdfilm Vrijdag 8 18.45 - 20.15 u

Knutselclub Zaterdag 26 23 14.00 - 15.30 u

Groep Dag Januari Februari Tijd

Inloopmiddag Dinsdag 8 15 22/29 5 12 19 26 13.00 - 16.00 u

Bingo Dinsdag 8 12 Vanaf 20.30 uur

Kaarten Dinsdag 15 22/29 5 19 26 Vanaf 20.00 uur

Senioren

Ontspanning en Evenementen

Jeugd
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Groep Dag Januari Februari Tijd

Badminton Maandag 7 14 21/28 4 11 18 25 20.30 - 22.00 u

Gym Donderdag 10 17 24/31 7 14 21 28 20.00 - 21.00 u

Biljarten Dinsdag 8 15 22/29 5 12 19 26 9.00 - 11.00 u

Biljarten Woensdag 2 9 16 23/30 6 13 20 27 9.00 - 11.00 u

Biljarten Donderdag 3 10 17 24/31 7 14 21 28 9.00 - 11.00 u

Biljarten Donderdag 3 10 17 24/31 7 14 21 28 13.30 - 16.30 u

Groep Dag Januari Februari

Turfven, Mergelven, 
Ketelven, Vlasven, 
De Weide’s, De 
Laren, De Bunders,
Schilderswijk
En Spoorven

Zaterdag 19 16
Graag op de dag 
zelf buiten zetten
Vanaf 09.00 uur

De Donken, De 
Velden, Rietven, 
Moerven, Visven, 
Bosven

Zaterdag 26 23
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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Claimende moeders….
Ronald was 35 jaar en woonde nog bij zijn moeder, die hij beloftes had gedaan over eeuwigdurende zorg voor haar. En 
toen kwam zijn vriendin in zijn leven….. Moeder had veel meegemaakt, was jong weduwe geworden en had daar altijd veel 
verdriet over gehad. Ronald had haar altijd gesteund.

Maar wat nu?? Hij had een vrouw leren kennen waar hij helemaal gelukkig van werd. Moeder had altijd klaargestaan voor 
hen, nu kon hij haar niet laten vallen. In het begin dat Ronald met zijn vriendin thuis kwam liet moeder het een beetje over 
zich heen komen, maar toen het serieuzer werd leek ze zich bedreigd te voelen. En Ronald moest leren om zijn grenzen aan 
te geven. Het is natuurlijk fijn om een zoon te hebben die beloofd heeft tot je dood voor je te zorgen, maar niemand mag 
dat van zijn/haar kind verwachten.

En nu leek hij zijn eigen leven in handen te nemen. Natuurlijk was dat beangstigend voor zijn moeder. En Ronald wilde het 
liefst beide: zijn vriendin EN de zorg voor zijn moeder. Moeder kon op dit moment nog goed voor zichzelf zorgen maar er 
kon een tijd komen dat zij hulpbehoevend werd. En deze vriendin had nog zoveel wensen. En voor de moeder van Ronald 
zorgen zat niet in het wensenpakket. Zij wilde best hand- en spandiensten verrichten, maar ze wilde niet dat moeder bij hen 
in huis woonde. Dus moeder moest weg of Ronald en zij moesten een woning zoeken. Ronald begreep het, maar durfde het 
niet met zijn moeder te bespreken. Hij was bang dat ze erg verdrietig werd.

Met hem heb ik uitgezocht hoe hij het voor zijn moeder wat beter “verteerbaar” kon maken wat hij te zeggen had, en uitein-
delijk heeft hij zijn wensen uitgesproken. Moeder was in eerste instantie inderdaad verdrietig, maar omdat hij duidelijk had 
besproken dat hij haar niet in de steek ging laten was het draaglijk voor haar. Ronald heeft gewonnen. Hij heeft nu een fijne 
relatie, en hij heeft zijn moeder, die vlak in de buurt woont. Eind goed al goed.
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