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De vakanties zijn voorbij, we gaan weer beginnen aan het gewone leven. Onze wijkvereniging probeert ervoor 
te zorgen dat het gewone leven geen saai leven wordt. Er is van alles te doen voor verschillende leeftijden. De 
activiteiten beginnen weer in september, een mooi moment om ergens bij aan te sluiten.
U bent van harte welkom eens een kijkje te nemen. Wij maken u erop attent dat ons wijkgebouw nu geheel 
rookvrij is. De rookkamer is dan ook gesloten.

Ook zijn wij op zoek naar nieuwe mensen: een penningmeester, een coördinator voor de knutselclub en 
redactieleden. Iets voor u? Neem gerust contact op.

Neem ook een kijkje op onze NIEUWE 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.

21-09  Flip Fabrique    € 25
  Openingsvoorstelling seizoen 2018-2019
                                                                                                                                                 
26-09 De Kleine Zeemeermin  € 19
  met Sita Vermeulen e.a.

27-09 Petra Berger    € 22
  Tribute To Barbra Streisand

05-10  Het Huis Van Asporaat  € 28
  Judeska In De TBS-Kliniek

10-10  Paul de Leeuw    € 30   
  Vette Pech!

11-10 Seks Tips    € 21  
  met Alexandra Alphenaar e.a.
    
17-10 Ma     € 22,50 
  naar het boek van Hugo Borst

   SEPTEMBER/OKTOBER 2018

20-10 Van Dik Hout    € 23,50  
  Het Beste Van

21-10 In De Kelder Staat Een Huis  € 10   
  over een avontuurlijk muis

24-10 Kunst & Kitsch    € 26,50
  met Liz Snoijink e.a. 

25-10 Another Kind Of Blue   € 24,50  
  dans gecombineerd met videoanimaties

26-10 Gerard van Maasakkers  € 23
  40 Jaar Liedjes

27-10 Showponies    € 32,50
  De Alex Klaasen Revue

31-10 De Kolonel    € 27,50 
  levensverhaal van de manager van Elvis

Hier een speciaal bericht voor al onze vrijwilligers

Graag willen wij jullie namens het gehele bestuur van wijkvereniging de Spil vragen om 6 oktober vrij te 
houden. Zoals gewoonlijk zal er dan een vrijwilligersavond georganiseerd worden waarbij we onder het genot 
van een hapje en een drankje jullie op een bijzondere manier in het zonnetje willen zetten. Zorg dat je er om 
19.30 uur bent om niets hiervan te hoeven missen! We hopen jullie dan allen te mogen zien. Tot dan!!!

Het Bestuur.
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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
1e penningmeester: Clement de Groot
penningmeester@despilveghel.nl
2e penningmeester: Angela van Rijbroek
bestuurslid1@despilveghel.nl
ledenadministratie: Meryem Jonkers
ledenbeheer@despilveghel.nl
Zaalverhuur: Yvon Vervoort
reserveringen@despilveghel.nl

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

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

Sportzaken:
Badminton, Ineke Meijs
Damesgym, Carieny van Rijbroek

Oud papier:
Angela van Rijbroek

Inleveren kopij voor de editie november/december 

kan tot en met 1 oktober 2018. 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 

Lange, hete zomer

Over niets wordt zoveel gepraat als over het weer. Een 
praatje op straat, bij de kapper of in de wachtkamer. 
Het weer is altijd een dankbaar onderwerp.

Deze zomer is er zeker wat over te vertellen want 
wat was het heet, en droog! Temperaturen tot 
wel 38 graden, dat maakten we zelden of nooit 
mee. Fijn voor degenen die vakantie hadden 
en zeker voor hen die in Nederland bleven.

Maar mensen die moesten werken waren minder 
blij. Zomerkleding hoefden we tot dit jaar niet vaak 
aan te schaffen, we konden er immers lang mee 
doen. Maar dit jaar wordt deze kleding veelvuldig 
gewassen en gedragen en is aan het eind van de 
zomer vast versleten. Een goede reden om onszelf 
volgend voorjaar, voordat de nieuwe zomer aanbreekt, 
helemaal in het nieuw te steken. Toch kan het best zo 
zijn dat we volgend jaar weer een typische Hollandse 
zomer hebben, met temperaturen die amper 20 
graden halen. Of een totaal verregende zomer. 
Alles is mogelijk. Hoe dan ook: deze zomer gaat de 
geschiedenisboeken in als een lange hete zomer.
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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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Wij knutselen op een 

zaterdagmiddag in de 

maand van 14.00 tot 

15.30 uur. Nu zijn wij 

nog op zoek naar enkele 

enthousiaste vrijwilligers 

die ons willen helpen. 

Ook zoeken we naar 

iemand die de coördinatie 

op zich wil nemen.

De data die we nu 

hebben zijn als volgt:

29 september
27 oktober
24 november
22 december
26 januari
23 februari
23 maart
20 april
25 mei
29 juni

KnutselclubSeniorenbingo
Ook in dit seizoen is er weer bingo voor 
onze 50-plussers. Hopelijk wordt het weer 
net zo gezellig als vorig seizoen.
We spelen van 14 tot 16.30, de zaal is open om 13 
uur. U bent welkom op de volgende zondagen:
23 september, 21 oktober, 18 november, 
23 december, 20 januari, 17 februarí, 17 
maart, 14 april, 19 mei en 30 juni.

Bingo op dinsdagavond
Eén keer in de maand is er op dinsdagavond bingo in de spil. Dit zijn altijd hele gezellige avonden. Je kunt het 
zien als een avondje uit. Met veel enthousiasme worden de prijzen ingekocht: leuke cadeautjes met vaak een bon 
erbij van onze eigen Veghelse ondernemers die door onze afroepster José met veel liefde worden uitgereikt.
Achter de bar staan twee aardige vrijwilligers, die zorgen voor uw drankjes. Een kop thee kost er maar 80 
cent, voor bier of wijn vragen wij 1,50. Wil zorgt ervoor dat de tafels elke keer keurig op zijn plaats staan.

De bingo-kaarten zijn al verkrijgbaar voor 6,25, iedere extra kaart kost 2,50. Als lid van de wijkvereniging 
krijg je korting. Het lidmaatschap van de wijkvereniging kost slechts 15 euro voor het hele gezin per jaar. 
65 Plussers betalen zelfs maar 7,50 per gezin/adres. Dus heb je zin om mee te doen? Iedere tweede 
dinsdag van de maand is het bingo in de spil. De eerste keer in dit nieuwe seizoen is op 11 september.

Tot ziens
Groetjes van het bingoteam

De volgende data kunt u alvast noteren in uw agenda
11 september 9 oktober 13 november 11 december 8 januari 12 februari 12 maart 9 april 14 mei 11 juni en 9 juli.

Klaverjassen eindstand 
2017-2018
Hr. W. van Berkel  126865 punten
Hr. C. Westerveld  124089 punten
Hr. S. v.d. Haterd  124079 punten
Hr. H. Bel  123285 punten
Mevr. C. Hijl  122979 punten

Ook dit seizoen zijn Peter en zijn gezellige dames weer paraat om voor de jeugd bingo te draaien.De prijzen gaan iets omhoog. De kaarten kosten voor leden 1,50 en voor niet-leden 2,00 euro.
Noteer alvast de volgende dagen in uw agenda zodat u al weet wanneer uw kind weer leuke prijzen kan gaan winnen.

12 september10 oktober
14 november
12 december
9 januari
13 februari
13 maart
10 april

Jeugdbingo

Op 5 oktober zal de 
eerste filmavond voor het 
nieuwe seizoen worden 
gehouden voor de jeugd
De film zal om 19.00 uur 
starten. Dus zorg dat je 
om uiterlijk 18.50 uur bij de 
Spil bent zodat we op tijd
met de film kunnen beginnen. 

Wij hebben er in ieder geval 
heel veel zin in! Tot 5 oktober

Jeugdfilm
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Terugblik seizoen 2017– 2018
Het afgelopen seizoen is er veel gebeurd binnen de 
wijkvereniging. We vierden ons 40-jarig jubileum. Menigeen 
heeft genoten op het feest . Er werden veel herinneringen 
opgehaald door leden en oud-leden. Ook trad een nieuw 
bestuur aan, onder de bezielende leiding van Hans van 
Zandvoort. Het bestuur heeft veel plannen die hopelijk 
in dit nieuwe seizoen verwezenlijkt kunnen worden.

Er is een enquête verspreid waarop iedereen zijn wensen 
kon aangeven. Er kwam veel respons op en het bestuur 
is hiermee aan de slag gegaan. Ook al is de enquête 
voorbij, u kunt natuurlijk altijd uw ideeën mailen. Men is 
al langere tijd op zoek naar een nieuwe penningmeester 
en ook vers bloed binnen de knutselclub is hard nodig.
Helpt u mee?

Nieuwe penningmeester
Al een hele tijd zijn wij op zoek naar een 
nieuwe penningmeester. De werkzaamheden 
van de penningmeester bestaan uit:
• De boekhouding
• Financieel jaarverslag
• Afhandelen reguliere financiële zaken
• Jaarlijks opstellen begroting/werkplan
• Bewaken van de begroting
• (Laten) werven van financiële middelen

Bent u hier de geschikte kandidaat 
voor? Dan horen we graag van u.

Nieuwe redactie
In dit eerste wijkblad van het nieuwe seizoen willen wij van de redactie een aankondiging doen: Na dit 
seizoen willen wij ons redactionele stokje graag overdragen aan een paar nieuwe redactieleden. Wij hebben 
jarenlang dit wijkblad voor onze leden verzorgd maar nu is het tijd om onze opvolgers een kans te geven.

Vind je het leuk een blad in elkaar te zetten? Kom ons team dan nu al versterken. Het wijkblad 
komt vijf keer per jaar uit, de werkzaamheden vinden plaats in de maand voorafgaand aan de 
nieuwe uitgave. Een paar uurtjes per twee maanden. Ervaring is niet nodig, wij zorgen dat je 
alle werkzaamheden leert. Lijkt het je wat? Mail dan naar: wijkblad@despilveghel.nl
Groeten van Carieny en Marianne



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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Op zondag 9 en maandag 10 september is het feest want dan wordt de nieuwe zaal, die begin 2018 in 
gebruik is genomen, feestelijk geopend. Niemand minder dan Hare Majesteit Koningin Máxima verricht, 
naar alle waarschijnlijkheid, de officiële openingshandeling op maandag 10 september.

SEPTEMBER 2018

OPENING DOOR KONINGIN MÁXIMA

Theater De Blauwe Kei

Verlengde Noordkade 10-12, 5462 EH  Veghel
Tel: 0413 34 25 55 (algemeen)

E-mail: info@blauwekei.nl 
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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



Groep Dag September Oktober Tijd

Badminton Maandag 3 10 17 24 1 8 15 22/29 20.30 - 22.00 u

Gym Donderdag 6 13 20 27 4 11 25 19.45 - 20.45 u

Biljarten Dinsdag 4 11 18 25 2 9 16 23/30 10.00 - 12.00 u

Biljarten Woensdag 5 12 19 26 3 10 17 24/31 10.00 - 12.00 u

Biljarten Donderdag 6 13 20 27 4 11 18 25 10.00 - 12.00 u

Biljarten Donderdag 6 13 20 27 4 11 18 25 13.30 - 16.30 u

Ega Donderdag 6 13 20 27 4 11 18 25 10.00 - 12.00 u

Groep Dag September Oktober

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

Zaterdag 15 20
Graag op de dag 
zelf buiten zetten
Vanaf 09.00 uur

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

Zaterdag 22 27
Graag op de dag 
zelf buiten zetten
Vanaf 09.00 uur

Sporten

Oud papier | www.despilveghel.nl/oudpapier

Groep Dag September Oktober Tijd

Bingo Zondag 23 21 14.00 - 16.30 u

Gym door Vivaan Maandag 13.30 - 14.30 u

Afasie Dinsdag 14.00 - 16.30 u

Kaarten en biljarten Donderdag 6 13 20 27 4 11 18 25 13.30 - 16.30 u

Groep Dag September Oktober Tijd

Bingo Dinsdag 11 9 Vanaf 20.30 u

Kaarten Dinsdag Vanaf 20.00 u

Toneel Woensdag 19.30 - 22.00 u

Senioren

Ontspanning en Evenementen

Jeugd

Groep Dag September Oktober Tijd

Bingo Woensdag 12 10 14.00 -16.00 u

Knutselclub Zaterdag 29 27 14.00 - 15.30 u

Jeugdfilm Vrijdag 5 19.00 - 20.30 u

20 21pagina paginasep/okt 2018 sep/okt 2018
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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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Respect voor de overleden ouder

Een weduwnaar was na enige tijd weer begonnen met daten. Tenslotte wilde hij niet alleen blijven, en zijn kinderen waren 
al pubers. Het zou misschien nog wel wat jaren duren voor de jongste uit huis was, en hij wilde niet alleen achterblijven.  
Hoewel zijn kinderen niet zaten te wachten op de vervanging van hun moeder (want niemand kan dat echt, er is maar één 
moeder!!) begrepen zij hun vader wel en vonden ze het ook leuk toen hij iemand leerde kennen.

De oudste was niet meteen gecharmeerd van deze nieuwe vrouw, maar na verloop van tijd leek het toch wat beter te gaan. 
Na een jaar trok zij bij hen in. Gaandeweg begon zij dingen in huis te veranderen. Hier een nieuw behangetje, daar een 
nieuw verfje, er kwam een nieuw bankstel en een nieuw bed. De kinderen moesten hieraan wennen maar begrepen wel dat 
het niet altijd zo kon blijven als het was. In enkele lades lagen nog wat dierbare spullen van hun moeder. Zo af en toe werd 
die la open gedaan en werden herinneringen opgehaald. Dierbare momenten waren dat. 

Totdat de vriendin van vader aan het opruimen was geslagen. Een van de dochters keek in de la en de spullen van mama 
lagen er niet meer!! Hevig verontwaardigd waren de kinderen naar vader gegaan. Hij sprak zijn vriendin erop aan en toen zij 
zei “die ouwe rotzooi, wat moeten we daar nu mee…” was het hek van de dam. Vader probeerde de boel nog te sussen maar 
de kinderen waren wóest. Het ging wel over de spullen van hun overleden moeder…. En dat rotzooi noemen!

Gelukkig konden de spullen nog worden gered door vader en ze werden netjes in een doos gedaan. Maar ook hij was boos 
op zijn vriendin. Het verdriet van de kinderen sneed hem door de ziel. Hoe kon zijn vriendin zo ongevoelig zijn…. Dat was 
het begin van het einde voor de relatie. Er vielen nog wat dingen voor (die heus niet allemaal aan de vriendin te wijten 
waren), maar de situatie werd onhoudbaar. De vriendin moest weg, de relatie werd verbroken. Toen vader een nieuwe relatie 
kreeg maakte hij direct een afspraak met mij, om al die ellende te voorkomen. Hij twijfelde ook of hij nog wel ooit zou dur-
ven gaan samen wonen met een nieuwe vrouw.
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