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Wampie van Arkel heeft in Hendrik 
Ido Ambacht een praktijk als 
gespecialiseerd familierecht advocaat 
en mediator. Zij doet met name 
mediations en overlegscheidingen. Veel 
van haar cliënten zijn ondernemers en 
zelfstandigen. Kinderen krijgen ook een 
stem bij haar. Zij won in 2013 de VOPD 
vanwege haar manier van werken die 
oplossingsgericht is en vernieuwend 
voor de advocatuur. www.vafam.nl

UIT
eten!

COLUMN

Eten, ik houd ervan en uit eten; ook heel fijn!
Eten zie ik als een van de genoegens van het 
leven. Goed bereid eten is erg lekker en uit 
eten is een van mijn favoriete uitjes, gelukkig 
ook die van mijn gezin en vrienden.

Samen eten geeft verbinding. Bij ons thuis is het eten een moment 
van aandacht voor elkaar en verbinding. Alle 
telefoons zijn van tafel en de dag wordt met 
elkaar doorgenomen. Ik moet er niet een denken 
om te leven zoals je in Amerikaanse TV series 
vaak ziet, waarbij iedereen op zijn eigen tijd iets 
uit de koelkast pakt en er niet met elkaar aan tafel gegeten wordt. 
Langs elkaar heen leven vind ik dat. Ik geniet van de vele etentjes op 
vrijdagavond bij ons thuis waarbij de studerende kinderen van mijn 
man thuiskomen en mijn kinderen (die de helft van de tijd bij hun 
vader wonen) er ook zijn. Ook oma sluit dan regelmatig aan. Dat zijn 
echt avonden waarbij de familieband gevoeld en gevierd wordt. Net 
zo belangrijk vind ik het om regelmatig met mijn partner uit eten 
te gaan. Een mooi moment om echt eens goed met elkaar praten en 
oprechte aandacht voor elkaar te hebben.

Ook ben ik lid van een eetclub, een stel vrienden waarmee we 
regelmatig afspreken en allemaal wat maken. Dat zijn altijd zalige 
avonden waarbij we echt goed bijpraten met elkaar en de vriendschap 
verdiepen. Persoonlijk grijp ik elke gelegenheid die gevierd kan 
worden aan om een gezellig etentje te organiseren, thuis of uit.
Als ik kijk naar de etentjes die ik afgelopen jaar heb meegemaakt, 
zijn er ook verschillende gelegenheden bij geweest waarbij mensen 
elkaar treffen die dat normaal gesproken niet doen of niet zo vaak. 
Zoals het etentje ter gelegenheid van de 75e verjaardag van mijn 
moeder, waarbij ik neven en nichten sprak die ik veel te weinig 
zie. Of het 21-diner van mijn bonuszoon waarbij ik eindelijk al zijn 
studievrienden uit Wageningen zag. Over hen had ik al heel veel 

verhalen gehoord. Echt leuk om de gezichten bij de sterke verhalen te 
zien en ook de sterke verhalen over hem te horen;-)… 

Recentelijk heeft mijn bonusdochter haar bachelor gehaald. Die 
avond hebben we een gezellig etentje gehad met haar, haar vriend, 
haar vader (mijn echtgenoot), haar moeder en diens partner. Dat 
soort momenten, waarbij het vieren van een speciale leeftijd of 
een speciale prestatie van een kind kan uitstijgen boven gevoelens 
over een scheiding, gaat toch vaak net iets makkelijker rondom een 
gezellige tafel met eten.

Er kleven ook emoties aan eten. Behalve blijdschap 
over het lekkers dat op tafel staat (of teleurstelling 
als dat niet zo is), voel ik vaak dankbaarheid tijdens 
het eten over hoe goed we het hebben en vooral ook 
hoe fijn we het met elkaar hebben.

In deze BrAM CLNR staan veel artikelen van lokale restaurants. Bij 
de meeste kom ik regelmatig. Zowel voor de zakelijke lunch als met 
het gezin of met vrienden/vriendinnen. Lokale restaurants steun ik 
graag. Verder is het voordeel dat je op de fiets of lopend kunt gaan. 
Dan kun je lekker een wijntje bij het diner nemen dat je er vervolgens 
weer af fietst of loopt. Dubbel voordeel!

Wampie

 “Samen eten geeft 
verbinding”
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