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En ook de landing na zo’n 4,5 uur vond ik
fantastisch. Iedereen applaudisseerde en ik
nog wel het hardst. We waren moe en het was
al laat, dus we namen een taxi naar het
appartement. We verstonden geen woord
Spaans (naast gracias en dos cervezas). Maar
ik was wel bewapend met een boekje Spaans
voor op reis (dat natuurl�k in een van de
koffers zat en niet in m�n handbagage). 

Het was maar een kort ritje en Lesley gaf de
taxichauffeur een briefje van duizend pesetas.
H� kreeg maar één muntje terug. Maar dáár
trapte h� niet in. Met de waarschuwingen nog
vers in z�n oren bleef h� met uitgestoken hand
zitten. Steeds herhalend: “No no good. I need
more money back”. Het was gel�k onze eerste
kennismaking met Spaans gevloek. Na wat
heen en weer gedoe stapten we toch maar uit
met ons ene muntje. Waren we er tóch
ingestonken. 

Toen we de volgende dag weer fris en fruitig
eens naar de wisselkoers keken, ontdekten we
dat we helemaal niet opgelicht waren. Dus
alsnog: lo siento señor! 

Oplichters in het
buitenland

Het was onze allereerste vliegvakantie
samen. En de eerste keer vliegen voor m�.
Wat een ervaring. De drukte op Schiphol was
toen nog overzichtel�k (het is het jaar 1987).
De douanier onderdrukte een glimlach toen ik
trots m�n paspoort toonde. Vol verwondering
keek ik rond, het was voor iedereen wel
duidel�k dat dit m�n ‘eerste keer’ was. De
bestemming was Maspalomas op Gran
Canaria. 

Je kent me, ik hou van een goede
voorbereiding. Dus in onze portemonnees
zaten -naast eurocheques- Spaanse Peseta’s,
keurig verdeeld in twee porties. Zodat we
alt�d nog cash zouden hebben als we werden
gerold. Want de liefste vader van de wereld
had me op het hart gedrukt goed op te
passen voor zakkenrollers en oplichters. Ook
gaf h� de tip om de fotorolletjes op Schiphol
te kopen, want dat was stukken goedkoper.  

Ik zie me nog zitten achter in dat vliegtuig. De
brullende motoren en dan het wonder van een
zwaar vliegtuig dat loskomt van de grond.
Hoe gaaf! Ik genoot ervan. Dat je gewoon op
zo’n 10 kilometer hoogte in de lucht vliegt en
letterl�k in de wolken bent. Ik kwam ogen
tekort. 
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NO NO GOOD.
I NEED MORE

MONEY BACK!



Kom maar op met die 
komkommers

VITAMINE 
COCKTAIL

Water
Komkommer
Munt
Limoen
�sklontjes

Ingrediënten

Maken
Sn�d alles in plakjes en mik het b� elkaar. Kind kan de was doen.

Waarom deze watercocktail? Komkommer bevat vitamine A,C en 
K. Samen met de limoen (A,B, C en D) en munt (C, D, E) heb je een 
geweldige frisse dorstlesser waar je onbeperkt van kan drinken.

TZAZIKI
250 ml Griekse yoghurt 10% vet
1/4 komkommer 
scheutje ol�folie
2 tenen knoflook
snufje zout en peper

Ingrediënten

Maken
Rasp de komkommer en laat dit uitlekken in een zeef boven een 
kom. Als de komkommer uitgelekt is meng je in een kom de 
Griekse yoghurt, komkommer, scheutje ol�folie, 2 uitgeperste 
tenen knoflook en een snufje zout en peper. 

Lekker b� vlees- en visgerechten of op een plakje... komkommer.

ATJAR 
KETIMOEN

1 komkommer
1 sjalotje, in dunne ringen
1 rode chilipeper in dunne ringen,
zaadjes verw�derd 
100 ml water
100 gram witte basterdsuiker
100 ml witte (natuur)az�n

Ingrediënten 

Maken
Was de komkommer, verw�der de zaadl�sten en sn�d in sch�fjes. 
Meng samen met de sjalot en chilipeper in een kom.
Breng in een pan basterdsuiker en az�n aan de kook. Schenk het 
daarna over het komkommermengsel, meng goed door elkaar en 
breng op smaak met peper en zout. Zet de atjar ketimoen  
minimaal 24 uur in de koelkast. Lekker b� pittig (Indisch) eten.

KOMKOMMERT�D? T�D VOOR KOMKOMMER!
Is de zomerperiode voor jou komkommert�d? Een mooie kans om
nieuwe recepten uit te proberen of om jezelf te verwennen met een
komkommer (oog)masker. Komkommer bevat cafeïnezuur. Dit
doet wonderen voor de kwetsbare huid rond je ogen!



When nothings goes
right, go left

Dit keer zaten we in Bardolino op een tof
complex aan het Gardameer. Slechts 155
kilometer verw�derd van Venetië. Dus dat was
een prima dagtrip. We namen de waterbus
want Venetië is autovr� en het alternatief -
lopen- is niet iets waar m�n Les en ik
enthousiast van worden. Zeker niet met een
temperatuur van boven de 35°C. 

Onze eerste bestemming was helder: een
drankje op het San Marcoplein. Precies vlakb�
een stopplaats van de waterbus. En na het
autoritje en bustochtje hadden we dorst. 

We stapten gracieus en vol verwachting uit de
waterbus en gingen vol overtuiging linksaf. Ik
weet niet welk beeld j� van Venetië hebt, maar
dat van m� was behoorl�k romantisch. De
werkel�kheid was dat het er enorm druk was.
Echt te veel toeristen op een vierkante meter.
En nog veel erger was de absoluut niet
romantische rioollucht die zich in je neus
nestelde om daar voorlopig niet meer weg te
gaan. 
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Na zo’n drie kwartier gewandeld te hebben 
kwam het San Marcoplein maar niet in zicht. 
We waren verdwaald! Ik was uitgeput, had 
zo’n dorst dus de moed zonk in m�n kokette 
lila pumps. Wat ook al niet de slimste keuze 
bleek voor een wandeling. 

De weg vragen had geen zin. We waren 
immers omsingeld door andere toeristen. Dus 
kochten we snel een plattegrond en Les 
beklom stoer de steile Rialtobrug om te k�ken 
waar we inmiddels zaten. Na nog een 
wandeling van een flink half uur door steegjes 
waar geen toerist zich waagde was de 
opluchting groot toen het San Marcoplein in 
zicht kwam. 

Het ligt echt op v�f minuten lopen van de 
boottaxi - als we niet linksaf maar rechtsaf 
waren gegaan. 



Komkommert�d?
Workshops en inspiratie

SUMMER
SCHOOL

Claudia Bouwens

Creëer deze zomer een groeisprong met de
Online Summerschool! Je gaat onder begeleiding
van Claudia werken aan de 6 ondernemers-
domeinen: mindset, etaleren vakmanschap,
verbindingskracht, klantreis, strategische
marktbewerking en communicatiekansen. Zes
weken lang een strategische sessie van 1,5 uur
per week. Zes intensieve sessies waarin z� haar
beste tips uit tien jaar ondernemen deelt. 

KOMKOMMERT�D IS EEN PERFECTE PERIODE OM WERK EN
ONTSPANNING TE COMBINEREN
Je hebt vast nog wel een online cursus liggen die je nooit hebt
afgemaakt. Of die e-books die je hebt gedownload maar nog niet
hebt gelezen. Drie tips om je eigen summerschool samen te stellen.

KEUKEN
TAFEL
SESSIE

Keukentafelsessie b� moi

Wil je meer weten over Canva, Mailchimp of
Office 365? T�dens een online keukentafelsessie
beantwoord ik niet alleen jouw vragen, je kr�gt
ook veel extra pro-tips. De sessies z�n 1 op 1 én
op maat. 

Bovendien geef ik je de opnames van de sessie +
een waardevolle bonus én nog 7 dagen nazorg
achteraf.

TED
TALKS

Inspirerende TED talks k�ken

Ik hoef alleen maar op de website ted.com te
k�ken en ik bruis al van de inspiratie. Zo veel
onderwerpen en �zersterke presentaties die
allemaal 12 of 18 minuten duren.
Levensgevaarl�k t�dens normale werkdagen
maar perfect nu je er de t�d voor hebt.

https://www.claudiabouwens.nl/contact/
https://www.vlinderss.nl/diensten/keukentafelsessie/
https://www.vlinderss.nl/diensten/ontwerpen-met-canva/
https://www.vlinderss.nl/diensten/keukentafelsessie/snel-wegwijs-in-mailchimp-1-op-1-keukentafel-mailchimp-sessie/
https://www.vlinderss.nl/diensten/keukentafelsessie/leer-slim-en-efficient-werken-met-office-365/
https://www.ted.com/


EEN
BERG

BOEKEN

Ik weet nog dat we vroeger boeken
verzamelden voor onze vakantie. Er ging een
hele berg boeken mee: Baldacci, Deaver en
een stapel t�dschriften. We hadden er zelfs
een apart koffertje voor! 
Het zal je niet verbazen dat we een keer op
Schiphol stonden en erachter kwamen dat de
boekenkoffer nog thuis in de gang stond. B�
de Bruna waren ze héél bl� met ons die dag.
Nu je moet b�betalen voor ruimbagage z�n er
gelukkig alternatieven voor de boekenberg.

DE 
E-READER

Het is al even geleden dat ik m�n eerste e- 
reader kocht en ik zou niet meer zonder willen. 
Je kunt je e-books natuurl�k kopen, maar je 
kunt ze ook lenen. B� de bieb b�voorbeeld 
(zonder gebruikssporen van vorige lezers 😅)
Heb je nog geen e-reader? Dan zou ik er zeker 
eentje nemen met verlichting zodat je 's 
avonds lekker door kunt lezen, zonder lek 
geprikt te worden door de muggen. 
Op een e-reader met een opslagruimte van 
4GB passen al zo'n 2.000 boeken! Je hoeft je 
dus geen moment te vervelen.

HET 
LUISTER-

BOEK

Deze vakantie ontdek ik of het luisterboek iets
voor m� is. Om precies te z�n: op Storytel. Ook
hier vind je een enorme bibliotheek met e-
books, maar deze boeken z�n vaak te lezen én
te luisteren. Tussendoor switchen kan ook.
Een goed voorgelezen luisterboek klinkt als
luieren ten top. Ook ideaal om samen te
luisteren als je in de auto zit. Storytel kun je
trouwens 14 dagen gratis uitproberen. Ik zeg:
doen!

Vakantie: het
uitgelezen 
moment voor een
boek

Zeg eens eerl�k, hoe vaak lees j� nog een
boek? En dan bedoel ik niet een zelfhulp-,
studie- of managementboek. Al die
zelfontwikkeling is mooi, maar in de vakantie
hoef je even helemaal niks. 

LUIEREN, LANTERFANTEN, LEZEN
EN LUISTEREN



De vinger

In onze charmante Spaanse vakantiewoning
met citroenboom in de voortuin, werd die
avond de rust bruut verstoord door het geblaf
van een hond. Ik besloot op onderzoek uit te
gaan en zag een jongen een hond pesten. Daar
zou ik weleens een einde aan maken. Het was
al donker, dus als ik ineens aan het hek in
ferme toon ‘wat doe je?’ zou zeggen, was dat
vast genoeg om hem te doen vluchten. 

Het liep net iets anders. Jazeker, de jongen
schrok en vluchtte. Maar dan van m�n auw,
gevloek en gekerm dat ik al halverwege het
pad slaakte. Kreunend van de p�n herinnerde
ik me het afstapje weer wel. 

De volgende dag was niet veel beter. M�n
enkel was dik en p�nl�k en Les stond erop dat
we even langs het ziekenhuis gingen. Nou ben
ik een stoer w�f, maar als ik een witte jas zie
en dan ook nog in het buitenland, bl�ft er een
bang klein meisje over. Het wachten duurde zó
lang en elke twee minuten stelde ik voor naar
huis te gaan. In een poging z�n alt�d vrol�ke
vrouw met groot gevoel voor humor terug te
vinden, maakte Les een grapje: “Ja schatje, ze
helpen eerst alle anderen zodat ze jou zo op
hun gemak kunnen opereren.” Wat een
mislukte opbeurpoging. 
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CAN YOU MOVE
YOUR FINGERS?

De tranen van ellende stroomde over m�n 
wangen. En zul je net zien, op het moment dat 
ik bang en boos weg wilde strompelen werden 
we binnengeroepen. Les natuurl�k mee om
m�n hand vast te houden. 

Na een gebrekkige anamnese en een 
plaatsel�k onderzoek van de enkel kreeg ik een 
vraag die me behoorl�k verbaasde. “Can you 
move your fingers?” Ik zie me nog op dat bed 
zitten met een vragend gezicht terw�l ik 
moeiteloos m�n vingers bewoog. What-the- 
fuck heeft dat met m�n enkel te maken, dacht 
ik in mezelf. De arts keek even verbaasd naar
m�n wiebelende vingers. Toen schoot h� in de 
lach, wees naar m�n tenen en zei “Those 
fingers”. 

Een kwartier later stonden we nog steeds met 
een lach, een mooi verband, niets gebroken en 
wel een ervaring r�ker weer buiten. 



WISSEL ACTIE EN
ONTSPANNING OM

DE DAG AF

dagje
offline and
see what
happens

kook
(samen)

iets nieuws

trek de
natuur in

bioscoop

dagje
sauna

ga naar
een festival

bezoek een 
stad en 

huur een 
fiets

combineer
koeknuffelen

met een
picknick

een dagje 
schaamteloos 
serie bingen 

doe die ene
klus waar

je nooit
aan

toekomt

koop een
legpuzzel van
1.000 stukjes,
doe er de hele
vakantie mee

ga liggen en
lees of luister

een boek

Heb je dit jaar een thuis-bl�f-vakantie?
Gefeliciteerd! J� hebt een voorsprong op de
mensen die naar Verweggistan gaan. Geen
inpakstress, geen geregel. Je bént er al.

Hoe zorg je dat jouw thuisvakantie ook echt
een paar heerl�ke relaxte dagen of weken
worden? De hele periode volplempen met
uitjes is dodel�k vermoeiend en thuis in de
tuin bl�ven zitten oersaai. Doe het dus om en
om: uit en thuis!

Vakantie: uit en
thuis

Inspiratie

organiseer
een barbecue 

koop iets wat
je schandalig
lekker vindt

ga bowlen
én

steengrillen

huur een
bootje



Eerder las je al over onze allereerste
vliegvakantie samen in Gran Ganaria. In no time
hadden we ons eerste fotorolletje volgeschoten.
Logisch, de helft van de foto’s waren al op
Schiphol en in het vliegtuig geschoten. Bovendien
hadden we nog nooit een palmboom in het echt
gezien. Ook de ontelbare hagedissen,
salamanders en bougainvilleas waren dankbare
foto objecten. 

We fotograferen allebei graag dus de camera
wisselde nogal eens van hand. Bovendien delen
Les en ik een apart gevoel voor humor. Zo
ontdekten we in een papagaaienpark een toerist
van zo’n jaar of 65. Stel je voor: een bejaarde
man in een te lange kaki bermuda, twee camera’s
op z�n gezellige ronde buik, gr�s haar en
maagdel�k witte sokken aan z�n dunne witte
benen. Gestoken in -inderdaad- bruin leren Jezus-
sandalen. We doopten hem om tot Grisos Duifos
Raro. Een zeldzame vogel die exclusief op Gran
Canaria voorkomt. En telkens als we hem
tegenkwamen, riepen we enthousiast tegen
elkaar: k�k een Grisos Duifos raro en maakten we
stiekem een foto van hem. 
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Mira! Uno Grisos
Duifos Raro
(Een zeldzame vogel die
alleen op Gran Canaria
voorkomt)

We trokken er veel op uit. Eerst in een
huurwagen die we al snel inruilden voor een
Jeep want boy wat was het daar warm. En al
onze prachtige ervaringen legden we
zorgvuldig vast op beeld om never ever een
detail te vergeten. 

Een dag voor vertrek begonnen we langzaam
het een en ander in te pakken. Huh, zei ik tegen
Les. Er ligt hier nog een dubbelpak
fotorolletjes. Da’s boffen, hebben we er
gewoon vier in plaats van twee gekregen.
Maar nee, het was geen boffen. Het bleek dat
we geen van beiden in de vakantie een nieuw
rolletje in het toestel hadden gestopt. Dus
hebben we gewoon 14 dagen de prachtigste
foto’s geschoten zonder dat er een rolletje in
de camera zat. 

Helaas, die prachtige opnames van de
zeldzame Grisos Duifos kan ik never-nooit-niet
met je delen. 



Tips voor een
onbezorgde vakantie

VASTE 
TAKEN

Iedereen heeft wel taken die het hele jaar 
door lopen. De debiteuren op maandag of een 
opdrachtgever die elke vr�dag een nieuw blog 
verwacht. Hoe ga je om met deze vaste taken? 
Geef je ze uit handen? Werk je vooruit of 
komen ze helemaal te vervallen? Leg dit (in 
overleg met je klant) zo veel mogel�k vast en
plan het meteen in. Alleen zó weet je zeker 
dat je niet op je vakantieadres op 
vr�dagochtend voor je opdrachtgever bezig 
bent.

LEEG
BUREAU-

BLAD

Niks is zo erg als na een heerl�ke vakantie 
weer uitgerust en fris aan het werk te gaan... 
en de chaos van 2 weken geleden aan te 
treffen op je bureau. 

Sluit daarom je werkzaamheden én je 
werkomgeving netjes af. Zorg voor een schone 
werkplek en leg voor jezelf alvast een 
overzicht klaar zodat je meteen verder kunt 
waar je was gebleven. Welkom thuis!

TIMING

Kies het juiste moment om op vakantie te
gaan. Bedenk wat voor jou een rustige periode
is. In iedere branche is wel een piekperiode.
Hou dus rekening met de t�den waarin jouw
klanten omkomen in het werk. Vraag daarom
van tevoren aan je klanten wat z�n/haar
plannen z�n. 

Het zou vervelend z�n als j� onder een
parasolletje zit, terw�l je opdrachtgever je
keihard nodig heeft. 



Uit in eigen land

R�ksmuseum Amsterdam
Instituut beeld & geluid Hilversum
Kröller Müller Otterlo
Museum of Illusions Maastricht
Stedel�k Museum Breda

MUSEA
Misschien is dit niet het eerste waar je aan
denkt b� 'zomer' of 'vakantie'. Toch is het
echt de moeite waard om de Nederlandse
musea te bezoeken. Ons land telt ongeveer
1.250 musea. Daar zit vast wel iets tussen
wat jou interesseert.

Welke musea heb j� al bezocht?

Kom je naar het museum in 'm�n' Breda? Dan
heb ik hiernaast nog wat andere tips voor je.

  

W�nbar Pinot, Grote Markt 46. 
W�nbar Petit Bardot, Van Coothplein 20. 
Bieren? Café 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, Veemarkstraat 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.

W�NEN IN BREDA

ETEN IN BREDA E.O.

OOK LEUK IN BREDA

DUURZAAM UITJE
Ooit gehoord van Vuil Vissen? Je gaat dan in 
een sloepje het water op en je trekt er met een 
groepje op uit om plastic uit grachten of singels 
te vissen. Dit doe je met handige schepnetten 
die je meekr�gt. In veel plaatsen in Nederland 
wordt Vuil Vissen georganiseerd. Je vaart mooie 
routes en draagt ondertussen een steentje b� 
aan een beter milieu.

Fotocredits: Michiel verbeekNL

Om optimaal van de zomer te 
genieten, hoef je geen vakantie te 

hebben.
 

Zorg dat je elke dag een 
relaxmomentje inbouwt en doe in de 

weekenden eens iets anders dan 
boodschappen, stofzuigen en 

wassen draaien.

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 blèh-
gevoel van kr�gt. 

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

Vlinderss verzorgt ook keukentafelsessies
(workshops van 1 uur).  Handig als je het
liever zelf bl�ft doen, maar het wel goed wil
leren. 

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 gratis downloads
waarin ik veel kennis deel. Je vindt ze hier. 

Veel plezier

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

HEERL�KE ZOMER!

CREDITS

DIENSTEN

CONTACT

VLINDERSS 
OP INSTA

https://www.vlinderss.nl/linktree/
https://www.vlinderss.nl/freebeess/
https://www.vlinderss.nl/vlinderss-in-je-mailbox/
https://www.vlinderss.nl/freebeess/
https://www.instagram.com/teuntje007/
https://www.instagram.com/teuntje007/

