
VAKANTIEPERIODE!! 

 

Zo, de vakantie is weer voorbij. We zitten weer in het vaste ritme. Gewoon weer lekker alles 

normaal.  ’s Morgens na het opstaan direct aan het werk, tot half acht, dan naar binnen om gezellig 

met zijn allen te ontbijten, waarna de kids naar school gaan en ik en Angela weer gewoon aan het 

werk.  

Een lange vakantie heeft er voor mij als boer nooit in gezeten. Dat heb ik eigenlijk ook nooit gewild, 

want zodra ik een paar dagen weg was, begon het al weer te kriebelen. Dan wilde ik weten hoe het 

er thuis op het bedrijf voor stond. Hoe het met de varkens ging.  

Tot een paar jaar geleden beperkte de vakantie zich dan ook tot één week. Dan huurden we een 

stacaravan op een vakantiepark in Nederland. Mijn vader hield in die week de boerderij dan bij, 

samen met een neefje.  

De weken rondom die week vakantie waren altijd heel hectisch. Voordat we vertrokken, wilde ik het 

zware werk klaar hebben, zodat mijn vader dat niet meer hoefde te doen. En als we terugkwamen, 

was er altijd wel wat werk dat was blijven liggen. Die week was het altijd alle zeilen bijzetten. 

Meestal was je na die week weer hard als ooit aan vakantie toe.  

En ik niet alleen. Want de kinderen hadden zo van die week genoten, dat ze meestal niet mee naar 

huis wilden. En dan waren het de dagen erna thuis niet altijd meer die lieve, vrolijke, zorgzame 

kinderen die het normaal altijd zijn ;-) 

Twee jaar geleden hebben we een oplossing gevonden: we hebben een caravan gekocht en zijn gaan 

kamperen. Nooit gedacht trouwens dat ik dat ooit nog eens zou gaan doen, creperen op een 

Nederlandse camping, met slecht weer – want dat is het hier toch altijd – in zo’n klein friemelhuisje 

op een koude, modderige camping.  

Intussen wil ik niet meer anders! 

Voor het tweede jaar op rij, stonden we dit jaar 3 weken op de camping in Vinkel. Dat wil zeggen: 

Angela stond daar 3 weken met de kinderen. Ik zat daar ‘maar’ één week. De andere twee weken 

pendelde ik op en neer: ’s morgens vroeg uit de campingveren, naar huis, aan het werk en ’s avonds 

weer terug naar de caravan. Als je dan 20 minuten later de poort van de camping door rijdt, dan zit je 

gelijk weer in de vakantiemodus. Alles even een tandje rustiger, potje voetballen met de kinderen, 

beetje buurten, wat rondblieken, pilsje erbij. Heerlijk! 

Op de drukke dagen, bleef ik thuis, zodat ik het werk kon doen dat ik moest doen. Zonder stress. En 

zonder dat ik met iets of iemand rekening hoefde te houden.  

Ook voor Angela en de kinderen is die caravan een uitkomst. Want als vrouw van een boer weet je 

dat het huishouden en alles daaromheen vooral iets van jou is. Drie weken de boel de boel laten is 

dan toch wat lekkerder dan dat je dat maar één weekje kunt doen. En de kinderen? Die vinden drie 

weken eigenlijk ook nog te kort ;-) 



Kortom, kinderen blij, Angela blij, boer Marcel blij! En de varkens dan? Die ook? Ja, die ook. Die 

hebben het misschien wel het best getroffen van ons allemaal. Die hebben het hier zo goed, die 

hebben het hele jaar door vakantie! 

 

 

Boerengeluk is: Zelf je tijd kunnen bepalen voor dingen die je graag wil doen. 

 

 

 


