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SPARTAANSE
BANK

Na twee heerlijk ontspannen reisdagen
kwamen we aan in Nerja (Spanje). En wat
hadden we weer een top appartement
uitgekozen. 

Een heerlijke tuin en binnen volop ruimte. Er
stonden dan ook twee grote banken, ieder
één. Hoe luxe. 

De ene bank zat (en lag) voortreffelijk. De
andere bank daarentegen was op zijn zachtst
gezegd Spartaans te noemen. 

Ach ja, als dat alles is, dan heb je niets te
klagen toch?!
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MI SOFA
ES  TU
SOFA

Dus wisselden we veertien dagen liefdevol van
bank. De ene dag had je de heerlijke bank tot
je beschikking en de andere dag mocht de
ander van het comfort genieten.

De twee genietweken vlogen voorbij. Het werd
tijd om weer naar huis te gaan.  Door schade
en schande wijs geworden check ik altijd
grondig of er niets achterblijft. Alle kasten,
hoeken en gaten en ook de bank. 

Nadat ik het kussen had opgelicht, schoot ik in
een onbedaarlijke lach. 

Wat bleek? De beloofde strijkplank die wel
in de brochure stond maar die we niet nodig
hadden op vakantie? 

Juist: die lag onder de kussens van de toen niet
meer zo Spartaanse bank!

EEN SPORTIEVE
PLANKING VAKANTIE



LEKKERE 
ZOMER
COCKTAILS

APEROL
SPRITZ

3 delen Prosecco
2 delen Aperol
1 scheutje  bruisend water
grote ijsblokjes

Ingrediënten
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Maken
Gebruik een groot bolvormig glas.
Vul het glas met grote ijsklonten.
Voeg de ingrediënten toe, even roeren. 
Garneer met sinaasappel en aardbei.

MOJITO

16

10 blaadjes verse munt
1/2 limoen in 4 partjes
2 eetlepels rietsuiker
60 ml witte rum
30 ml sodawater
crushed ice

Ingrediënten

Maken
Kies een stevig glas. 
Vullen met: suiker, munt en 3 x limoen.
Stamp met een mudler.
Voeg toe: witte rum en roer door. 
Maak af met soda en crushed ice. 
Garneer met het 4e partje limoen.

SCROP-
PINO

16

1/2 liter sorbetijs - citroen 
1/2 liter roomijs
50 ml Limoncello 
250 ml Prosecco
Limoenschijfjes

Ingrediënten (4 glazen)

Maken
In de blender mixen: roomijs en sorbetijs.
Voeg limoncello + prosecco toe en mix kort. 
Vul 4 champagneglazen en garneer met
limoen. 



VORSTELIJK
SKINNY DIPPEN
EINDIGT IN
DRAMA

Het duurde even voordat we de oprit naar ons
vakantiehuis hadden gevonden. Het bleek een
onooglijk smal pad te zijn dat ons helemaal
naar boven op de berg bracht. 

De huur van ons vakantiehuis was helemaal
niet zo hoog, een van de voordelen als je
buiten het hoogseizoen op vakantie kunt. 

En OMG, wat was het een voltreffer. 

Heerlijk afgelegen, met een complete vallei vol
olijfbomen als onze achtertuin. We waren de
koning te rijk in ons paleis voor twee weken.

Enne... ons paleis had natuurlijk ook een privé
zwembad. Zo gaat dat nu eenmaal bij
paleizen.

VAKANTIEBLOOPER 2 Natuurlijk ging onze badkleding uit. Heerlijk
skinny dippen in de privacy van je eigen
zwembad. Wat een droom! 

Totdat... 

Niet één, maar twee auto's ons erf kwamen
oprijden. Twee vrolijke Spaanse kamermeisjes
en Eddy de Poolman.

Geschrokken keken Les en ik elkaar aan. Onze
badkleding lag buiten bereik en no way dat ik
die onder het starend oog van Eddy ging
pakken. 

Het duurde ongeveer een uur voor we
compleet verrimpeld en verkrampt van het
watertrappelen het zwembad weer konden
verlaten.



Toen ik midden in mijn burn-out zat, kreeg ik
het advies om te tekenen en te kleuren.
Heerlijk! Het maakt je drukke hoofd helemaal
leeg terwijl je lekker creatief bezig bent. 

En met deze tip geef je je eigen leven
(opnieuw) kleur!

VAN FOTO NAAR KLEURPLAATTO DO TIP
KLEUREN!

Open Word en voeg een afbeelding in.
Klik in de groep 'Aanpassen' op Artistieke
Effecten
Kies in het pop-up menu de een na laatste
optie: Fotokopie. 
Je foto wijzigt.

Zo doe je dat:

Klik in de groep Aanpassen op Kleur.
Kies in het pop-up menu Andere kleuren
op de zesde optie (zwart-wit 50%).
Of experimenteer met andere opties; 
wat je het mooist vindt. 
Printen en kleuren maar!



WE ZIJN ER
BIJNA

Het was onze tweede of derde vliegreis. We
voelden ons echte globetrotters, met mucho
ervaring. 

Zo'n hostess? Prima voor groentjes, maar
zó niet meer voor ons. We redden ons zelf wel.
Dus liepen we haar vol zelfvertrouwen voorbij. 

We haalden onze auto op en gingen vrolijk op
weg naar onze bestemming. Volgens de
navigatie een half uurtje rijden. 

Na een kwartier zette ik enthousiast het "we
zijn er bijna" in, gevolgd door "chauffeur, rij 
een bietje deur".   Het vooruitzicht van een
koel glas Verdejo lonkte. 
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HOSTESS NODIG?
DUH, ECHT NIET!

Eerlijk is eerlijk, dat enthousiasme was na twee
en een half uur doelloos rondjes rijden en
lopen compleet verdwenen.  

In plaats daarvan keken we elkaar
beschuldigend aan en werden we steeds
vermoeider. Zo vermoeid dat zelfs een glas
ijskoud water al een cadeautje leek ;-). 

We waren precies op onze bestemming.  Dat
wisten we zeker. De straat klopte, dat hadden
we zeker 10 x nagevraagd. Maar het
huisnummer van onze accommodatie was
niet te vinden. Nergens. Niks, noppes, nada. 
Niemand wist wat we zochten. 

Er zat maar een ding op: terug naar het
vliegveld. Daar was gelukkig nog zo'n heerlijk
handige hostess.

Zij had de sleutel van ons appartement, dat
geen receptie had.

"ZO'N HOSTESS IS
SOMS ECHT EEN
SLEUTELFIGUUR"



Het gevaar van een vakantie “ thuis “ is dat je
niet aan ontspanning toekomt. Ook nu geldt:
een goede voorbereiding is goud. 

Koop 2 kleuren papier. Een kleur is voor slecht
weer activiteiten en de andere kleur voor mooi
weer . Bedenk nu allerlei activiteiten en
verzamel die in een leuk glas. 

In de vakantie trek je dagelijks een papiertje en
het plan voor die dag staat vast!

VAKANTIE
VOORPRET

MAAK JE
EIGEN

LETTER-
TYPE

VOLG EEN
WORKSHOP

HERBELEEF
JE EERSTE

DATE

KAMPEER 
IN JE TUIN

SHOP BIJ 
DE  KRING-

LOOP

VERKLEED
YOUTUBE
AVONDJE

SPEUR-
TOCHT IN
HUIS OF

TUIN

DOE IETS
VOOR HET

EERST

11 STEDEN TOCHT;
BEZOEK 11

STEDEN/DORPEN
MET DEZELFDE
BEGINLETTER

BEZOEK DE
ADRESSEN

WAAR JULLIE
HEBBEN

GEWOOND

GA ETEN BIJ
EEN EXOTISCH
RESTAURANT

GA OP MINI
AVONTUUR IN JE

WOONPLAATS

GOOGLE 10
LIFE HACKS

ÉN 
 PROBEER

 ZE UIT

MAAK EEN
PLAYLIST IN

SPOTIFY

DANS
 OP BLOTE

VOETEN
ONDER DE
STERREN

klik voor gratis 
download

INSPIRATIE

https://www.vlinderss.nl/wp-content/uploads/2019/01/freebee-eigen-lettertype.pdf
https://www.vlinderss.nl/wp-content/uploads/2019/01/freebee-eigen-lettertype.pdf
https://www.vlinderss.nl/wp-content/uploads/2019/01/freebee-eigen-lettertype.pdf


ALGUMAS
BOLOTAS...
(PORTUGEES VOOR
SOMMIGE EIKELS)

En hoewel ik geen woord Portugees versta, zag
ik meteen dat een mevrouw echt héél erg
boos was. 

Nog dichterbij begreep ik ook waarom. Een of
andere eikel had zijn auto doodleuk voor haar
uitrit geparkeerd. 

Snap je dat nou? Wat een asociaal gedrag. Wie
doet nu zoiets? zei ik hardop tegen mijn lief. In
zijn ogen las ik, dat wij die eikels waren. Het
was onze huurauto die haar uitrit blokkeerde. 

Heb jij weleens een Portugese tirade over je
heen gehad? Wij wel. Van de vrouw, van de
omwonenden en veroordelende blikken van
de toeristen. En tot slot kregen we een forse
reprimande van de Portugese agent, die ons
snel wegvoerde van de boze menigte. 

En wat denk je? Het schuldbesef dat hij in
onze ogen las, zorgde ervoor dat we géén
bekeuring kregen. 

Yes, dit was een lucky night! 

Ken je dat gevoel, dat echt alles meezit. Dit
was zo'n lucky night. 

Na een heerlijke dag lezen op het strand
wilden we de avond afsluiten met een heerlijk
diner. 

De boulevard was altijd druk en meestal
moesten we de auto een stuk verder parkeren.
Maar niet vanavond! Lesley wist kundig de
auto in de kleine beschikbare ruimte te
manoeuvreren. 

En ja! Het populaire restaurant had nog precies
één tafel beschikbaar op het dakterras. 

Na een avond genieten van heerlijk eten,
mooie wijnen, fantastische uitzichten en
elkaars aangename gezelschap liepen we
compleet gelukkig terug naar onze auto. 

In de verte zagen we een opstootje. 
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TIPS VOOR EEN
ONBEZORGDE
VAKANTIE

1.
OVER-
ZICHT

Zorg dat je altijd het hele jaar overzicht hebt
over alle vrije dagen die gaan komen. Geef ze
een kleur in je agenda en plan de dagen ervoor
en erna niet helemaal vol. Voor sommige
mensen is het zelfs verstandig een hele week
voor en na op halve kracht in te plannen als je
uit ervaring weet dat er altijd veel last minute
klussen bijkomen.
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2. 
COMMUNI-

CEER

16

Stuur ruim op tijd (6 weken voor je vakantie)
een e-mail naar je opdrachtgevers en/of
collega's. Zet in het onderwerp je periode van
afwezigheid. Geef aan tot wanneer je nieuwe
opdrachten accepteert en wanneer je weer
beschikbaar bent. 
Verzoek je opdrachtgevers op tijd nieuwe
klussen aan te melden om teleurstelling te
voorkomen.  Mocht er tijdens jouw afwezigheid
nog iets gedaan moeten worden, kun je dat nog
voor je vertrek voor hen regelen.

3.
DELEGEER

16

Inventariseer je werkvoorraad en bepaal wat je
perse zelf wilt doen en wat je kunt delegeren.
Geef een duidelijke instructie bij de taken die je
delegeert. En regel gelijk even een contact-
persoon met wie in geval van nood contact kan
worden opgenomen.  Zo kun je ontspannen
vertrekken én dat vakantiegevoel ook na
terugkomst even vasthouden. 

Zoek je nog iemand die het een en ander voor
je regelt tijdens jouw vakantie? Neem gerust
contact met me op. 

https://www.vlinderss.nl/contact/


MIJN FAVO
GENIET-
PLEKJES

Enate 234, een heerlijke Chardonnay. 
Neem eens een Verdejo in plaats van een
Sauvignon Blanc. 
Probeer eens een Crémant de Bourgogne
als bubbeltje. 
Goddelijk bij een kaasplankje:  Pedro
Ximinez sherry. Vol, stevig én zoet. 
Bij de koffie: Liqor 43 met ijs, Sambucca of
een heerlijke Limoncello. 

Voor thuis:

Tip:  Ga eens langs bij Wijnkoperij van Bilsen,
Korvelseweg 45 in Tilburg. Jan en Petra
adviseren je met plezier en veel vakkennis.  

Wijnbar Pinot, Grote Markt 46. 
Wijnbar Petit Bardot, van Coothplein 20. 
Bieren?  Cafe De Beyerd, Boschstraat 26.

Dames Pellens, Boschstraat 24, Breda.
Brasserie Bardot, van Coothplein 10, Breda.
Porta Sud, Passage Zuidpoot 10-12, Breda.
In Kannen en Kruiken, Veemarkstr. 45, Breda.
Kok Verhoeven, NS Plein 32, Tilburg. 
Fratino, Bloemenmarkt 1, Roosendaal.
Het Weeshuys, Markt 52-56, Geertruidenberg.

Rondvaart Singels Breda.
Tuinen van Bouvigne.
Belcrum Beach (stadsstrand).
STEK (broedplaats creatieve ondernemers).
Picknicken in stadspark Valkenberg.

Wijnen in Breda:

Eten in Breda e.o.:

Ook leuk:

BREDA DE PAREL VAN
HET ZUIDEN! 
EEN STAD OM VAN TE
GENIETEN
Fotocredits: Michiel verbeekNL

Te midden van de paarse heide,
Waar samenstroomen Mark en Aa,

Daar ligt geroemd door alle tijden
Onz' eigen stad, ons fier Breda.

 

Breda vooruit! 
De klokken luiden.

Breda, gij blijft 
de parel van 't Zuiden!

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:MichielverbeekNL


Dit e-bookje is voor jou gemaakt door
Vlinderss [support & services]. 

Vlinderss werkt voor solopreneurs en
verbetert hun zichtbaarheid & vindbaarheid.
Of neemt dat werk over waar je zo'n "bleeh-
gevoel" van krijgt. 

Specialisaties:
E-mailmarketing, Social Media, Teksten
(waaronder ghostwriting, bloggen, websites,
profielteksten), website-beheer, secretariële
ondersteuning, Office. 

Vlinderss verzorgt ook workshops op maat.
Handig als je het liever zelf blijft doen, maar
het wel goed wil leren. 

16

Contact?
Ik ben het beste bereikbaar via e-mail op
tanja@vlinderss.nl. 

Meer weten over Vlinderss?
Ontdek Vlinderss linktree

Freebeess
Voor de lezers van Vlinderss in je Mailbox maak
ik regelmatig handige downloads. Je vindt ze
hier. 

VEEL PLEZIER

Dagje Breda op jouw vakantieplannen?
Laat gerust weten wat je zoekt, ik adviseer je
met plezier.

FIJNE ZOMER!

CREDITS

STAY IN
TOUCH

BREDA

VOLG VLI
OP INSTA

https://www.vlinderss.nl/linktree/
https://www.vlinderss.nl/freebeess/
https://www.instagram.com/teuntje007/

