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De vakantie staat weer voor de deur. Wat normaal gesproken
de fijnste periode van het jaar is lijkt dit jaar toch wat anders te
voelen. Het coronavirus heeft een behoorlijke impact op ons
leven en hierdoor zijn we ook beperkt in ons doen en laten.
Het wordt dus een hele uitdaging om een manier te vinden om
de vakantie toch op een leuke manier door te brengen. En
misschien betekent dat voor jou wel vakantie vieren in je eigen
tuin of op je eigen balkon. 
Zelf ga ik dit jaar ook niet op vakantie, ik kijk de komende tijd
eerst wel even aan voordat ik een ticket boek naar een ander
land. Ik kies liever voor mijn gezondheid dan dat ik persé op
vakantie moet. Gelukkig denken mijn andere gezinsleden er
ook zo over. Vakantie betekent voor mij ook niet dat ik altijd
maar weg moet. We hebben een fijn huis waar ik graag ben en
als ik niet gewekt word door mijn wekker voelt het voor mij al
gauw als een vakantie en gezellig samenzijn met man en kind
is altijd fijn. In dit nummer geef ik je allerlei tips om op een 
ontspannen manier je vakantie door te brengen, of dat nu thuis 
is of elders. 
Heel veel leesplezier en een  
fijne zomer gewenst!
 

Liefs Miranda

Inleiding



Mijn verhaal 
Het is mei 2000 en ik hang wat op de bank. Ik

voel me ellendig en schuldig want ik heb me

voor de zoveelste keer ziek moeten melden.

Het gaat gewoon niet meer, ik ben helemaal

op. Ik ben gefrustreerd en enorm

teleurgesteld in mezelf want dit is niet de

eerste keer dat me dit overkomt. Eerder was

ik ook al eens overspannen en ben ik een

aantal maanden ziek thuis geweest. Daarna

ging het eigenlijk een hele tijd goed, maar de

laatste tijd merkte ik alweer dat het steeds

minder goed met me ging. Ik wilde daar

natuurlijk niet aan toegeven en dus liep ik nog

een stapje harder. Met nu als resultaat dat ik

helemaal op ben.  De bedrijfsarts zegt dat ik

rustig aan moet doen en vooral leuke dingen

moet gaan doen. Maar hoe dan? En wat is nog

leuk? Ik kan het niet meer bedenken.

 

 

Ik ben mijn eigen zoektocht gestart naar de

juiste oplossingen voor mij. Het heeft mij jaren

gekost, maar uiteindelijk vond ik wat ik nodig

had. Deze tools gebruik ik nog dagelijks en zet

ik nu ook in bij de coaching van mijn cliënten.

Daarnaast ben ik me gaan scholen op leefstijl,

ik weet als geen ander hoe belangrijk het is om

fit en vitaal te zijn. Maar ik weet ook hoe lastig

het is om je overgewicht aan te pakken als je lijf

niet mee wil werken. Blijf dan maar eens

gemotiveerd. Al deze facetten hebben er aan

bijgedragen dat ik een enorme passie heb

ontwikkelt voor stress en de begeleiding van

vrouwen bij het toevoegen van meer energie en

ontspanning aan hun (werk)leven.

Mocht ik iets voor je kunnen betekenen dan

kom ik graag met je in contact. 

 

Liefs Miranda



WATERMELOEN
GEITENKAAS SALADE

AARDBEIEN FETA
SALADE

GEITENKAAS
SALADE

Ingrediënten:
zakje eikenbladsla

appel
5 geitenkaas schijfjes

halve avocado
zonnebloempitten

tomaten
Bereiding:

Doe het zakje eikenbladsla in
een schaal. Snij de appel in
stukjes (kan met of zonder

schil) en verdeel over de sla.
Verdeel 2 handjes

zonnebloempitten over de sla.
Snij de tomaten in kleine

stukjes en verdeel deze samen
met de geitenkaas die je

verkruimelt over de salade.

”

“

Ingrediënten:
half bakje aardbeien

100 gram feta 
zonnebloempitten 
zakje eikenbladsla

olijfolie
Bereiding:

Doe het zakje eikenbladsla
in een schaal. Was de

aardbeien en verwijder de
kroontjes. Snij de aardbeien

door midden en verdeel
deze over de sla. Verkruimel

de feta over de salade en
bestrooi met 2 handjes

zonnebloempitten.
Besprenkel met wat olijfolie.

 

Ingrediënten:

3 schijven watermeloen

5 geitenkaas schijfjes

munt

kokosschilfers

frambozen azijn

Bereiding:

Snijd de watermeloen in

schijven en verwijder de

schil. Snij de watermeloen in

klein blokjes en doe dit in

een schaal.

Verkruimel de geitenkaas

hierover heen. Knip flink wat

munt in kleine stukjes en

verdeel over de salade. 

Besprenkel de salade met 2

eetlepels frambozen azijn en

besprenkel met twee

eetlepels kokosschilfers.

 

3 heerlijke zomerse salades

Platte tekst toevoegen

Een salade is altijd een
goede toevoeging aan

je dieet. Het zorgt
ervoor dat je je

dagelijkse portie
groente en fruit

binnenkrijgt en is
daarnaast licht

verteerbaar



H O E  J E  T O C H  E E N
L E U K E  V A K A N T I E
K U N T  V I E R E N  I N
C O R O N A T I J D

Wordt het dit jaar Tuinesië voor je?



Ok, het is dit jaar allemaal wat anders als
anders en dat betekent voor veel
mensen misschien dat ze niet op vakantie
gaan. Lekker thuisblijven hoeft natuurlijk
helemaal niet vervelend te zijn.
Maar hoe zorg je dat je wel echt een
vakantiegevoel creëert?

 

Ruim al je werkzaken op
Door het vele thuiswerken zijn we thuis zijn
gaan associëren met werk. Dat moet er nu
even helemaal uit. Zorg er daarom voor dat je
al je werkzaken opruimt zodat je er niet mee
geconfronteerd kunt worden. 
 

Afspraken met jezelf
Maak afspraken met jezelf . Bedenk dat je nu
vakantie hebt en je dus niet gaat bezighouden
met werkzaken. Wees hierin streng voor
jezelf.  De vakantie is om te genieten en om bij
te tanken. 
 

Maak werk van je tuin of balkon
Nu is het de tijd om je tuin of balkon wat
gezelliger te maken. Je gaat er tenslotte wel
wat tijd in doorbrengen. Dus koop leuke
plantjes, tuinsetje of hangmat en creëer je
eigen vakantiegevoel. 
 

Verwen jezelf
Probeer je normale vakantieritme te evenaren.
Ga je normaal gesproken een dagje weg om
een stadje te bewonderen, doe dat dan hier
ook. Hou je van buitenlands eten, er is keuze
genoeg om te bestellen. Of ga gezellig
picknicken. Verwen jezelf met een leuke bikini
en plons in je eigen zwembad.
 

Dagkaart
Kinderen vinden het fantastisch op de
camping. Koop daarom een dagkaartje van
een camping in de buurt en breng de dag
daar door. Lekker zwemmen en op het terras
zitten, wat wil je nog meer.
 

Geniet!
 
 



Zo ga jij ontspannen je vakantie in
De vakantie staat weer voor de deur en alhoewel het misschien nu een gekke tijd is
kunnen we er toch best naar uitkijken. Even heerlijk loskomen van je werk en doen
waar je zin in hebt. Misschien ga je op vakantie, misschien blijf je gewoon lekker thuis,
het is allemaal goed. Het gaat erom dat je heerlijk wat tijd hebt om lekker te niksen en
leuke dingen te ondernemen met de mensen waar je van houdt. 
Uiteraard is het belangrijk dat je je werk goed afrondt zodat je met een gerust hart de
(digitale) deur achter je dicht kunt trekken. Maar dan is er eerst nog wat werk aan de
winkel. Volg de volgende tips op en jouw ontspannen vakantie komt eraan!

Inventarisatie

De komende tijd breng jij in kaart wat er nog allemaal te doen is. Neem hierbij ook de
tijd na je vakantie mee. Welke projecten staan er op stapel en waar moet jij nu echt
mee aan de slag om tot een goede afronding of overdracht te komen?
Dit wordt jouw startpunt en hierop ga je je de komende weken op focussen. 

Planning

Nu je weet wat er allemaal nog moet gebeuren voordat jij de boel kunt loslaten is het
belangrijk dat je een planning gaat maken. Verdeel de taken over de komende weken
en bedenk wat er voor nodig is om dit naar alle tevredenheid te kunnen afronden.
Misschien is het nodig dat je een aantal zaken overdraagt aan een collega? Neem dit
dan op in je planning; bedenk hoe je dit gaat overdragen (mail/face to face) .Handel
die dingen waar je zelf nog voldoende tijd voor hebt af en beschrijf de rest voor je
collega. Weer een klus afgerond, check!



Agenda vullen

Belangrijk is nu dat je je agenda gaat vullen met de taken die je nog wilt afhandelen
en dat je ook plant wanneer je het een en ander overdraagt. Wanneer je hier een
aantal weken vooraf al aan begint kunt je dit in alle rust af gaan handelen. Vul je
agenda realistisch en houd voldoende ruimte over voor zaken die toch nog
oppoppen. Zolang daar voor jou ruimte voor is raak jij hiervan niet in de stress.
Wanneer je nu bijvoorbeeld nog een aantal vergaderingen hebt staan dan is de kans
groot dat hier nog vervolg afspraken/taken uit komen. Misschien komen er dus nog
taken bij. Zolang je hier rekening mee houdt is er niks aan de hand. Vooraf en na een
vergadering plan jij dus een half uur voorbereidingstijd en afhandelingtijd. Check!

Agenda blokken

Inmiddels heb jij een mooie en realistische planning gemaakt en is je agenda gevuld
met de zaken waar jij je nu nog op moet focussen. Nu is het tijd dat jij je agenda gaat
blokken. Zorg ervoor dat je laatste werkdag in je agenda is geblokt zodat niemand er
nog wat in kan proppen. Jij bent baas over je agenda en niemand gaat jouw plannen
in de war schoppen. Doe dit ook voor je eerste werkdag. Niks vervelender als toch
nog moeten stressen op je laatste werkdag of overvallen worden op je eerste
werkdag. Wij gaan voor ontspanning, remember!

Actie

Nu is het zaak dat jij in alle rust je taken gaat afhandelen. Stuur bij waar nodig en zorg
ervoor dat je eventuele aanpassingen ook meteen aanpast in je agenda. We willen nu
niet voor verassingen komen te staan. 

Streng zijn

Ik weet hoe jij bent: je wilt altijd helpen en als iemand om je hulp vraagt spring jij vaak
bij. Nu gaan we dat NIET doen. Je houdt je aan je planning en gaat vanaf nu NEE leren
zeggen. Repeat after me: NEE, NEE, NEE, NEE, NEE, NEE, NEE, NEE, NEE. Get the
picture? Heb je hier nog wat moeite mee, zeg dan: fijn dat je aan me gedacht hebt,
maar omdat ik bijna op vakantie ga heb ik nu mijn handen vol aan mijn eigen taken.
Misschien heeft Pietje ruimte voor je?
Zo lastig is het echt niet. Het woordje NEE werkt erg bevrijdend en kan ook zeker
vaker gebruikt worden, ook als je niet op vakantie gaat. 

Afwezigheidsmelding

We zijn er bijna. Je hebt al je taken netjes afgehandeld dan wel overgedragen. Ruik je
de vakantie al? Het enige wat nog rest is je afwezigheidsmelding aan te zetten.
Beschrijf duidelijk dat je er de komende tijd niet bent (vergeet niet die 2 extra dagen
mee te nemen), en bij wie men terecht kan voor vragen. Dat heb jij mooi even gefikst!
Een hele fijne vakantie gewenst!



10 tips voor meer rust in je hoofd

 

Leven in het nu zorgt ervoor dat je meer ontspannen
in je leven staat en je minder zorgen maakt. 
Maar hoe doe je dat nu eigenlijk, want met alle
drukte in jouw leven is het nog een behoorlijke
uitdaging om een moment van rust te vinden. 
Hier volgen 10 tips die je gemakkelijk kunt
toepassen  zodat ook jij voortaan meer ontspannen
kunt zijn.
 1

2

3

Door je aandacht naar je ademhaling te brengen ben je
automatisch in het nu. Adem rustig in en uit en voel hoe je
lichaam beweegt. Geniet van het moment en kom even
helemaal tot rust .

4

Richt je op de taak waarmee je bezig bent en wees alleen
daar mee bezig. Of je nu de afwas aan het doen bent, iets
onderneemt met je kind of werkt aan een klus van je
werk, zorg ervoor dat je er met je volledige aandacht bij
bent en je zult zien hoeveel je in korte tijd gedaan kunt
krijgen met meer ontspanning.  

5

Maak een wandeling. Wandelen is bij uitstek geschikt om
even helemaal tot rust te komen en de stress in je lichaam
los te laten. Heb oog voor de omgeving en geniet van de
beweging die je maakt. Je komt altijd beter terug van een
wandeling. 

6

Als je merkt dat je hoofd overvol is doe dan een
breindump. Schrijf alles op wat er in je opkomt zonder je
druk te maken of het wel of niet logisch is. Door alles aan
het papier toe te vertrouwen zorg je ervoor dat je hoofd
het los kan laten. Dit geeft veel rust. Je kunt altijd nog
bedenken wat je ermee gaat doen, gewoon als een prop
in de prullebak kan ook erg bevrijdend werken. 

Span je lichaam eens helemaal aan, houd dit een aantal
tellen vast en laat dan alles los. Op deze manier kan alle
spanning uit je lichaam weg en voel jij je een stuk meer
ontspannen. Herhaal deze oefening een aantal keer voor
een goed resultaat.

Wanneer je je zorgen maakt bedenk je dan of dat gaat om
zorgen van nu of zorgen voor zaken die nog staan te
gebeuren. Weet dat je geen invloed hebt op zaken die of
al zijn geweest of nog moeten komen. Je hebt geen
glazen bol en de dingen lopen toch altijd anders dan
gedacht. 



8 Wanneer je merkt dat je hoofd overvol is is het
belangrijk om in beweging te komen. De letterlijke
beweging zorgt er namelijk voor dat je schakelt van
je ratio naar je creatieve brein. Wip bijvoorbeeld van
de een op de andere been of ga even springen.
Herhaal dit meerdere keren per dag, het geeft een
groot resultaat. 

Stop met het luisteren naar je gedachten. Bedenk dat
er gemiddeld 60.000 gedachten per dag voorbij
komen. Het is ondoenlijk om je hiermee bezig te
houden. De meeste gedachten komen dagelijks
weer terug. Zeg tegen jezelf: het is maar een
gedachte en laat het los. Door jezelf te bevrijden van
je gedachtes geef je jezelf de ruimte om meer te
onstpannen. 

9

10 Door beter te kiezen waar jij aandacht aan geeft, kan
je stress verminderen. Je krijgt meer plezier in je
werk, bent effectiever en creatiever. Ook kan je meer
aan en heb je minder lichamelijke (stress)klachten. 
De kunst is om je aandacht alleen te schenken aan
die zaken die belangrijk voor je zijn. Dat vergt wel
even wat hard werken, maar als je eenmaal scherp
hebt waar jij je aandacht aan wilt geven betekent dit
dat je een hoop andere dingen kunt schrappen. 
 
Bedenk eerst wat je belangrijk vindt in je leven en
wie daarin belangrijk voor je zijn. Krijgen deze
mensen en activiteiten nu voldoende aandacht of
gaat jouw tijd op aan minder belangrijke zaken? 
Kijk hoe je deze zaken kunt integreren in je dag en
week. De rest organiseer je daar dan weer omheen.
Dat betekent dus ook dat je soms moet schrappen.
Ergens een dikke streep doorheen zetten kan zeer
bevrijdend werken. 

Doe even helemaal niks. Ga ergens lekker liggen of
zitten en staar gewoon voor je uit. Doe dit minstens 10
minuten. Dit is mijn favoriete ontstresser en ik ben er
inmiddels een kei in geworden. 

7



Online training Van chaos naar overzicht
Een overvol hoofd is niet fijn. Het beïnvloedt je leven op een negatieve manier.
Misschien ken je het wel; je kunt je steeds minder goed concentreren en je merkt dat je
de laatste tijd van alles vergeet. Dat gebeurde je eerder nooit en is behoorlijk
frustrerend. Het lijkt wel of er simpelweg niks nieuws meer in jouw overvolle hoofd past.
Vooral als je 's avonds op bed ligt begint het gepieker en kun je maar moeilijk in slaap
komen. Je voelt je de laatste tijd dan ook flink vermoeid en dat komt je werk en je
humeur niet bepaald ten goede. Zou het niet fijn zijn om te leren je hoofd leeg te
maken? 
 

Daar kan ik je in deze training mee helpen
 
Je leert hoe je je hoofd weer kunt leegmaken en hoe je anders om kunt gaan met je
stress. Aan de hand van opdrachten krijg je praktische tools aangereikt die makkelijk zijn
in te passen in je dagelijkse leven en die veel verschil gaan maken. 
Lekker je hoofd opruimen en niet langer meer druk zijn met piekeren. 
Zodat je leven weer meer ontspannen is en jij je weer lekker voelt.  

€ 27
Ik help jou graag bij het toevoegen van meer ontspanning aan je

(werk) leven!
 
 

Klik hier voor meer info

https://www.energiqueenzo.nl/chaos-naar-overzicht


Kijk voor meer informatie op www.energiqueenzo.nl
of neem contact op via: info@energiqueenzo.nl
 

Volg je Energique al op social media?

"Als je voor jezelf blijft kiezen

valt automatisch alles af wat niet bij je past"

https://www.facebook.com/energiqueenzo
https://www.instagram.com/energiqueenzo/
https://www.linkedin.com/in/miranda-de-groot/
http://energiqueenzo.nl/

