
 

 

 
 

 

Vakantie! 

 

Ik merk dat ik veel dingen tegelijk aan mijn hoofd heb; 

Peter en ik kunnen niet meer denken; 

Mijn hoofd doet pijn en allerlei gedachten gaan als een wirwar door mijn hoofd. 

Van belangrijk tot onbelangrijk; 

Wat moeten we eten? 

Heb ik nog tijd om dat te maken, want mijn middelste zoon moet op tijd weg. 

Ik organiseer dit jaar de familiereünie en er komen meer mensen dan er in het 

vakantiehuis kunnen.(36 en er komen er 40) 

Nog een overhemd strijken en mijn man is net ziek thuis gekomen ik hoopte dat 

hij wat van mij over kon nemen; nee dus! 

Een sportief gezin is leuk, maar er liggen dagelijks 3 wassen te wachten om 

opgehangen, opgevouwen te worden en niet te vergeten er weer een in de 

machine te stoppen. 

 

En bij dit alles moet ik er ook op letten dat ik mijn medicijnen op tijd neem 

En zelf voldoende beweeg; anders ga ik achteruit. 

 

Net als de aardappels afgegoten moeten worden, belt mijn moeder voor de 

tiende keer. Ze heeft een nieuwe verwarmingsketel en vindt het koud;'Moet de 

thermostaat nou naar links of naar rechts?' 

 

'Heb je je medicijnen wel genomen?' zeggen mijn huisgenoten dan. 

 

Zou het aan de ziekte van Parkinson liggen dat ik het gevoel heb een burn-out te 

hebben? 

Ik heb laatst gelezen dat je dan ook niet goed meer kan multi-tasken. 

Maar ik vind dat ik gewoon veel te doen heb. 

En ik ben ook nog een sandwichmoeder. 



Zo noemen ze tegenwoordig een moeder met opgroeiende pubers die zelf ouders 

hebben die hulp nodig hebben. 

Nou met mijn Parkinson erbij ben ik meer een dubbele sandwich; zeg maar 

dubbele hamburger. 

Of ik nou een sandwichmoeder of een dubbele hamburger ben, ik wil graag  meer 

tijd voor mezelf; wandelen, rusten als Peter en ik dat willen, zwemmen en met 

aandacht dat eten maken wat ik gezond en lekker vind. 

Toch maar een vakantie geboekt in een hotel en omgeving waar dat allemaal kan, 

Heerlijk! 

 

Wilt u reageren op deze column? 

 

Mail dan naar: heidiblankenspoor@gmail.com 
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