
T I P S  O M  O P  E E N  F I T T E  E N  E N E R G I E K E  M A N I E R  D E  Z O M E R  D O O R  T E  K O M E N

ZOMERVAKANTIE
 



Structuur, op vakantie? Pfff je bent juist zo blij dat  je alles nu even niet
op de klok hoeft te doen..

Helemaal prima natuurlijk als jij je daar prettig bij voelt en als dat je
helpt!
Maar op het moment dat je wat af wilt vallen of als jij / je kind moeite
heeft met overgangen, nieuwe dingen of onduidelijkheid kan het enorm
helpen om iets van structuur aan te brengen in de dag of week. Dat bied
houvast en geeft duidelijkheid
M h bl 5

Z O M E R V A K A N T I E ,  E N  D A N ?
Hoe leuk de zomervakantie ook is ,  het kan soms zorgen voor extra
verleidingen.
Of voor sommige kinderen en ook volwassenen voor extra spanning door
een gemis aan structuur.

Juist tijdens de vakantie is de verleiding om wat lekkers te nemen nog wat
groter...
Je neemt wat sneller een drankje met wat lekkers erbij
Koffie met een stukje taart
Een lekker ijstje bij warm weer
Je ontbijt uitgebreider of gaat wat vaker uit eten
Je eet  minder groenten of haalt eerder iets af
Als je met meer mensen bent neemt iedereen vaak wat lekkers mee
waardoor de verleiding nog wat groter wordt... Hoe ga je hiermee om?

VOEDING

Vakantie, wauw wat was je daar aan toe, en je kinderen ook!
De eerste dagen van je vakantie kan het even duren voordat je de
ontspannen modus te pakken hebt....
Maar dan heb je het eindelijk te pakken... Heerlijk rust!
Alleen wat voor de een zo vanzelfsprekend is kan voor de ander soms heel
moeilijk zijn.
Hoe zorg je nu voor je juiste balans tussen inspanning en ontspanning ,
juist ook op vakantie?
Lees het verder voor een aantal tips

ONTSPANNING EN BEWEGING

STRUCTUUR & DUIDELIJKHEID



Vakantie, eindelijk!  Wat heb je hiernaar uitgekeken. Rust, ontspanning en even niets "moeten".
Maar jouw kinderen denken daar anders over...
Met enige regelmaat hoor je:
"Mamma zullen we gaan zwemmen?"
"Mamma wat gaan we straks doen?"  "En morgen?"
Of misschien heb jij wel een kind wat iets meer aandacht nodig heeft om wat voor reden dan ook, hoe pak je
dan echt die ontspanning die je zo hard nodig hebt?

 
 

's Morgens als je wakker bent even een momentje voor jezelf
Ergens op de dag een wandeling maken in je eentje
Je partner even met de kids op pad zodat jij tijd hebt voor een momentje met jezelf, dan ben je daarna een nog leukere
moeder en vrouw;-)
Maak met je kinderen een duidelijke afspraak: Mamma is er voor jullie maar heeft ook heel even een momentje voor
zichzelf nodig van .... tot ...... Als er dan iets is, dan kunnen jullie naar pappa
Geen partner? Ook dan kun je kleine momentjes voor jezelf in lassen en hierover afspraken maken met je kind. Dat
kan van alles zijn natuurlijk!

Maak voor jezelf een lijstje met dingen die jij graag zou willen doen , waar je energie & rust van krijgt
Hou daarbij echt in je achterhoofd: Wat heb IK nodig om tot rust te komen? 
Maak dit bespreekbaar met je partner en kijk samen eens hoe je dat in kunt plannen. Bijvoorbeeld:

       * Een kopje koffie met een magazine erbij
       * Een extra lange warme douche of bad
       * Een meditatie of ademhalingsoefening met ontspannende muziek
       * 10 Minuten even niets, lummelen, voor je uit staren...
Kijk wat bij jou en je gezin past.
Onthoudt dat elk momentje voor jezelf hoe klein dan ook je meer energie kan geven voor de rest van de dag.
Denk je nu nog steeds maar HOE DAN? Probeer het eens!
Ik voed mijn kinderen grotendeels alleen op omdat mijn man vaart.  Het is soms even plannen maar heus, het kan!
JIJ KUNT HET, GUN JEZELF EEN MOMENTJE VAN RUST!   

O N T S P A N N I N G  &  B E W E G I N G
           O N T S P A N N I N G  V O O R  J O U !     

"Spanning is wie je denkt 
te moeten zijn.

Ontspanning is wie
je bent!"



Om je ook tijdens je vakantie lekker fit en energiek te blijven voelen is het goed voor je lichaam om in
beweging te blijven.
Als je beweegt maakt je lichaam stofjes aan: Dopamine, Serotonine, Endorfine en BDNF die je helpen om je
blij & ontspannen te voelen en je doorzettingsvermogen en focus vergroten.
Wist jij dat BDNF werkt als een soort POKON voor je brein? 

Daarnaast eet je op vakantie vaak net iets anders waardoor je darmen soms iets minder goed werken. 
En zeg nu zelf hoe fijn is het als je jezelf niet voort hoeft te slepen omdat je last hebt van allerlei vervelende
kwaaltjes en je jezelf moe voelt.. Dus hup hup kom elke dag even in beweging met die billen! En geniet deze
keer ten volle van je vakantie, MET energie! 
Hoe?

 
 

O N T S P A N N I N G  &  B E W E G I N G
            B E W E G I N G  V O O R  J O U

De ommetjes app > wandelen
Strava > fietsen & Hardlopen
Hardlopen met Evy
De health app op je mobiel waar je jouw persoonlijke doelen in kunt voeren

 
Het allerbelangrijkste : Doe iets wat je leuk vind, dan houd je het langer vol en heb je meer zin om ook echt in
beweging te komen!
Krijg je van het idee te "moeten" gaan hardlopen spontaan het zweet op je bovenlip,  papbenen en allerlei
stemmetjes in je hoofd die je zeggen niet te gaan? Dan is dat misschien geen sport voor jou.

Wandelen of fietsen is ook beweging! En hoe leuk is het om op je vakantie adres allerlei nieuwe plekjes al
wandelend of fietsend te gaan ontdekken?
Je kunt ook steeds meer apps downloaden die jou net dat extra zetje of motivatie geven om door te pakken:

Ook hier weer:
Kijk vooral wat past binnen jouw gezin! Hou jij wel van avontuur of een uitdaging? Ga eens een keer
mountainbiken, raften, of naar een klimbos
Maar ook wat is jouw "doel" wat wil je tijdens deze vakantie? Waar ligt jouw aandacht?

"Life is like riding a bicyle.
 To keep your balance, You must keep moving!"

 



YES VAKANTIE!!!! Heerlijk mam, even niets MOETEN, geen school maar alleen maar leuke dingen doen!

De eerste dagen van de vakantie kan het zijn dat je kind zich nog prima vermaakt met van alles en nog wat,
maar daarna kan al snel de onrust of verveling toeslaan. Sommige kinderen hebben nieuwe prikkels &
avontuur nodig om zich fijn te blijven voelen.

Maar het kan ook zijn dat je een kind hebt wat juist snel overprikkeld is. (moe, weinig energie, wit zien,
lusteloos) Dan heeft jouw kind de eerste dagen vaak enorme behoefte aan rust en even helemaal niets..

Juist de balans tussen in- en ontspanning maakt dat jouw kind zich fijn voelt, ook tijdens de vakantie! 
En een blij kind, is een blije moeder, toch? 
Hoe pak je dat nu aan?

 
 

Een warm bad of douche
Diffuser met Essentiele olie (zie artikel op mijn site)
Wandeling, in de natuur
Rustgevende muziek
Ademhalingsoefeningen / Meditatie muziek
Noise cancelling koptelefoon
Tekenen / doodlen/ diamond painting
Muziek maken
Boek lezen
Sensopatisch spel: Klei, scheerschuim, bellenblazen, kinetisch zand, fidget toys, modder, met de blote
voeten op strand / gras etc (blote voeten pad)

Als  je kijkt naar jouw kind, heeft jouw kind nieuwe prikkels nodig  om zich fijn en ontspannen te voelen of
juist minder prikkels?
Praat hier eens over met je kind als je kind hier groot genoeg voor is.
Is jouw kind jonger dan zie je het vaak aan de mimiek of lichaamshouding.

Is jouw kind overwegend energiek, blij, en avontuurlijk ingesteld? Dan heeft jouw kind vast behoefte aan
nieuwe uitdagingen, juist tijdens de vakantie. De valkuil van jouw kind kan zijn dat hij of zij hierdoor juist
"overprikkeld" raakt.
Is jouw kind van nature wat rustiger, soms moeizaam te motiveren, snel vermoeid? Zal het wat extra
stimulans of dus juist "prikkels" nodig hebben.

Naast praten met je kind is het dus goed om de signalen van over- of onderprikkeling te herkennen.
Wil je hier meer over weten? Lees dan eens mijn artikel: Overprikkeling of onderprikkeling op
www.vitalbyfood.nl > tips

Wat kan jouw kind helpen te ontspannen?

 
 

O N T S P A N N I N G  &  B E W E G I N G
            O N T S P A N N I N G  V O O R  J E  K I N D



Net zoals voor jou als moeder is het voor een kind minstens zo belangrijk om in beweging te blijven.
Kinderen bewegen (spelen) vaak al wat meer maar het kan zijn dat je jouw kind  extra moet stimuleren om
van de I pad  of achter de Playstation vandaan te komen. Tja, schermpjes blijven toch trekken he?
Hoe pak je dit nu aan? Maak er samen een gezellige activiteit van of stimuleer je kind om meer te bewegen
door een beweeg pot met lichaamsoefeningen / leuke dingen pot te maken.

Je kunt evt. het lijstje erbij pakken met "schermtijdregels", zie volgende blz

Of kijk eens naar een van de onderstaande tips / ideeën. 
 

Sportieve uitjes voor in de vakantie:

Mountainbiken
Klimbos
Blote voeten pad
Wadlopen
Raften
Abseilen
Tandem huren, lol gegarandeerd
Waterpark
Bootcamp met parcours

Levend ganzebord
Oud Hollandse spelletjesmiddag
Family workout > zie blz:
Kwartiertje ochtendgym / wandelen / fietsen / zwemmen 
Skeeleren
Maak je eigen parcours!

Beweegtips:

 
 
 

O N T S P A N N I N G  &  B E W E G I N G
            B E W E G I N G  V O O R  J E  K I N D

"Remember that any exercise is
better than no exercise!"

 





F A M I L Y  
W O R K O U T



 V O E D I N G
   V O O R  J O U

Je stapt je bed uit, geniet van het vrije vakantie gevoel en denkt wat zal ik nu eens gaan eten als ontbijt?
Verse croissants en warme broodjes?
Pancakes?
Petit pains met roomboter en chocolade hagelslag?
Of gewoon van alles en nog wat tijdens het uitgebreide all inlclusive ontbijtbuffet?
Het is vakantie, dus ik neem het ervan, ik probeer gewoon van alles wat... 

Wat later op de dag tijdens een uitstapje naar een plaatsje in de buurt geniet je van een overheerlijke
cappuccino met wat lekkers erbij en ook je kinderen smullen van hun gebakje met cola, en 's middags van
een ijsje, want het is zoooo warm, even wat kouds!
Na een lange warme en gezellige dag heb je geen zin meer om te koken. "Zullen we maar weer wat afhalen?
Ik heb nu echt geen zin meer om te koken hoor, het is tenslotte vakantie!" Zeg je.
Je 's morgens nog platte buik is 's avonds opgezet en je gaat maar moeilijk naar de wc. Je voelt je een beetje
suf en ook je kinderen zie je regelmatig gapen. Dat is wat het eten van al dat lekkers met jouw lichaam
doet...
Wil jij  met je gezin op vakantie kunnen genieten van wat lekkers EN je energiek blijven voelen?

Kijk eens naar je basis, je 3 hoofdmaaltijden, zijn ze voedzaam genoeg?

Kijk ook echt eens naar je gedachten hierbij als je veel extra trek hebt..

Gun jezelf, zeker op vakantie elke dag of om de dag iets lekkers, minstens een 10 waard. En kijk of je
dit met je kind ook af kunt spreken.

Een voedzame maaltijd bevat een combinatie van koolhydraten, eiwitten en gezonde vetten.
Bijv. Kwark / kokosyoghurt met een el. granola, wat ongezouten/ongebrande nootjes, fruit of een
smoothie met wat nootjes, een speltboterham met roomboter, kipfilet en rauwkost, maiswraps met
kipfilet, avocado en rauwkost. rijst met kipfilet en groenten etc.  (meer tips? ) zie mijn EBook gezond de
week door.
Hoe voedzamer je maaltijd, hoe stabieler je bloedsuiker > langer gevoel van verzadiging. hoe minder snel
je weer trek zult hebben.

Waar komen ze vandaan?
Ben je moe?
Zit je wat minder in je vel?
Heb je geen zin?
Wat heb je net gegeten, was dit echt wel voedzaam genoeg?
Heb je misschien dorst, drink in ieder geval dan op zo'n moment wat extra water / thee oid

 Kijk dan ook naar welke gedachten jou wel kunnen helpen! 
》 Ik kan dit, ik ben sterk!
》 Ik heb net nog gegeten, ik heb dit nu niet nodig

Dan blijft het ook leuk voor je!



Betrek je kind bij het koken, ga samen om boodschappen, vraag aan je kind wat hij / zij wil eten. Laat je
kind helpen tijdens het koken met bijvoorbeeld snijden.
Maak samen een lijstje met wat je wilt eten, gezonde dingen afgewisseld met minder gezonde dingen.
Neem je blender of staafmixer mee en geef je kind op vakantie wat vaker een smoothie of maak
regelmatig verse soep klaar. Zo krijgt je kind in ieder geval iets van groenten / fruit binnen.
Maak wat vaker een monkey platter met wat gezonde en ongezonde dingen erop. (zie recept)
Maak samen een keer gezondere ijsjes (zie recept) of een ijsje van fruit met pure chocolade (zie
hieronder)
Houd het eetmoment gezellig, maak er geen strijd van
Kijk ook eens of je een keer een gezonder baksel samen met je kind kunt maken (verschillende recepten
te vinden op mijn site of instagram)
Neem tijdens een uitstapje ook gezonde snacks mee: Cherry tomaten, komkommer, worteltjes,
rijstwafels, notenrepen, zelfgemaakt banaanbrood oid. Om de ergste trek mee te kunnen stillen.
Zorg voor een goede voorraad: Een gevulde koellade met oa komkommer, tomaat, paprika, champignons
ea.  Maar ook eieren, 100% notenpasta, rijstwafels, gezondere koekrepen voor onderweg etc.
Blijft jouw kind om eten vragen? Ga eens na of je erachter kunt komen waar dit vandaan komt:

Gun je kind wat lekkers, ook hier zou je afspraken over kunnen maken. Wanneer, hoe vaak etc

       - Teveel zoetigheid gegeten die dag?
       - Dorst? Soms verwarren, zeker jonge kinderen dorst en honger met elkaar
       - Verveling? Steeds meer kinderen eten uit verveling of simpelweg omdat er heel veel aanbod is van    
          lekker (vullend) eten op dat moment.

 V O E D I N G
   V O O R  J E  K I N D

Het aanbod van allerlei lekkere dingen is enorm en eenmaal op vakantie lijkt de verleiding nog wel groter...
Ook vaak met de gedachte van je kind of jou als moeder, agh we zijn op vakantie dan moet het allemaal wat
meer kunnen...
En eerlijk, ook hier wordt er in de vakantie heus wel iets meer ongezond gegeten. Eerder 70% voeding en
30% vulling.  Voor een week of anderhalve week vind ik dat prima, om daarna de draad weer op te pakken
voor de kinderen.

Daarnaast weet ik ook vanuit voorbeelden uit mijn praktijk dat 70% voeding (puur, liefst onbewerkt eten,
vaak een enorme uitdaging is.
Hoe kun je tijdens je vakantie zoveel mogelijk stimuleren dat je kind ook gezond eet?



A A R D B E I E N  
I J S J E S

Wat heb je nodig? (6 ijsjes)
* 150 gr aardbeien
* 2 medjouldadels
* 150 gr kokos- of lactose vrije yoghurt /
kwark
* IJsvormpjes
* Evt een klein beetje honing

Met deze zomerse temperaturen wil je toch af en toe wat lekker verfrissends? Hoe fijn is het dan als het ook
nog wat gezonder kan?

Ik maakte deze aardbeien ijsjes tussen het koken door...
Moeilijk? Nope!
Echt, binnen no time heb je een heerlijk en gezond ijsje voor je kind gemaakt.
Ook een leuke activiteit om samen met je kind te doen tijdens de vakantie!

Hoe maak je het?
- Ontpit de medjouldadels
- Doe alle ingredienten in de blender en mix tot een egaal geheel
- Proef of je er evt nog een klein beetje honing bij wilt doen
- Doe het ijsmengsel in de vormpjes
- Snijd een paar aardbeien in stukjes en doe er een paar in elk vormpje.
- Zet voor minimaal 3 uur in de vriezer

Enjoy♡



M O N K E Y
P L A T T E R

Wat heb je nodig? 
*Een leuk bord of schaal met vakjes
*Rauwkost: Cherry tomaten, worteltjes,
komkommer oid
*Rijstwafels
*Fruit
*Nootjes
*Stukjes kaas
*Kleine koekjes
*Prikkertjes

Super handig voor tijdens een verjaardag maar ook om neer te zetten als tussendoortje  tijdens de
vakantie.
Zo krijgt je kind verschillende voedingstoffen binnen die zorgen voor meer energie en een "fit & fijn"
lichaam en hoofd. En jij kunt hier met een gerust hart van mee snacken.

Hoe maak je het?
Zorg voor een snijplank en een (kinder) mesje
Was alle groenten en fruit en snijd alles in stukjes
Leg alles op het bord of de schaal en steek er leuke prikkertjes in.

Leuk om samen met je kind te maken!

Enjoy♡



Structuur en duidelijkheid op vakantie, pfff! Je bent juist zo blij dat er even niets meer volgens een strakke
planning "moet".

En toch is het juist iets wat jou en je kind, zeker als je langer vakantie hebt enorm kan helpen.

Alle kinderen hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid en een zekere routine. Het geeft hen houvast.
En zeker kinderen met AD(H)D, HSP of autisme hebben dit net nog wat meer nodig.
Maar ook als "drukke" mamma kan het fijn zijn om enige vorm van structuur of planning te hebben voor de
dag. Vooral als je van jezelf weet dat je zonder structuur met allerlei dingen in je hoofd rond blijft lopen.
Als je 's morgens voor jezelf een momentje hebt vrijgemaakt, kijk dan ook eens wat je die dag zou willen doen
en bereiken? Is dat een dagje relaxen? Prima, maak er in ieder geval de ruimte voor en zet er een hartje neer
om duidelijk af te bakenen welk momentje voor jou is.

Maak alles zo duidelijk mogelijk voor je kind. Eventueel ondersteund met foto’s.
Veel kinderen vinden het fijn als ze op vakantie gaan om te weten hoe het verblijf / park eruit ziet.  Of
hoe een pretpark of iets anders eruit ziet waar je naar toe wilt. Merk je dat jouw kind daar behoefte aan
heeft? Geef hier dan extra aandacht aan en bekijk het van tevoren samen op internet.

Een dag- week of maandplanner kunnen je kind helpen overzicht en structuur te behouden. 
Het is bekend dat veel kinderen met AD(H)D, autisme of andere hersenproblematiek moeite hebben om
te plannen.
Zelf maakte ik altijd een aftelkalender voor mijn kind. Aan het begin van de maand zetten we samen alle
belangrijke dingen erop. Elke dag voor het slapen gaan werd de dag afgekruist en ook nog even
nagepraat over wat er die dag allemaal was gebeurt. Zo wist hij precies hoeveel nachtjes nog voor er een
bepaalde activiteit kwam en wat er klaar was. Dit leek hem iets meer rust te geven. 
Zo ook bij vakanties: Hoeveel nachtjes slapen nog en hoeveel nachtjes blijven we daar? 
Voor kinderen met autisme zijn er picto agenda’s te verkrijgen waar je met behulp van picto’s (plaatjes)
aan kunt geven wat er per dag op de planning staat.

Vergeet jij als drukke mamma niet om een momentje voor jezelf te pakken? Je kunt evt. gebruik maken
van de onderstaande weekplanner;-)

Ga jij op vakantie of een dagje weg?

       Beeldmateriaal blijft vaak beter “hangen” in het hoofd van kinderen dan gesproken taal.

Structuur en duidelijkheid



Weekplanner
volwassene



Weekplanner
Kind vakantie



Zooo, dit was 'm dan...
Een EBook vol tips en adviezen die jou en je kind kunnen helpen om meer energie, rust maar ook focus te
behouden op datgene wat jij graag wilt bereiken.

Vergeet vooral niet te genieten van je vakantie en weer op te laden voor later!

Groetjes Anneke / Vitalbyfood

Wil jij graag meer weten wat jou en / of je kind kan helpen mbt:
Rust, ontspanning en meer energie?
Ik kijk graag samen met jou naar wat ik voor jou en je kind kan beteken.

In mijn praktijk help ik kinderen en ook moeders met overgewicht, moeizame eters of
kinderen die het moeilijk hebben op mentaal gebied: Kinderen met AD(H)D, HSP of
spanning thuis of elders.

Voel je vrij om eens contact met me op te nemen!
Ik heb vakantie van 26 Juli t/m 15 Augustus maar je kunt me altijd een mailtje sturen
Anneke@vitalbyfood.nl
Tel: 0630279731


