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Een nieuwe dag, een nieuw jaar.  
Misschien zal niet elke dag een 
goede dag zijn, maar in elke dag 

schuilt wel iets goeds.  
Gelukkig nieuwjaar!

ZATERDAG 1 JANUARI

Nieuwjaar

 Week 52 



Je kunt niet vroeg genoeg starten met goede  
voornemens. Ik heb het daarnet besproken met 
mijn baby en we zijn het eens over haar goede 

voornemen: 

meer slapen!

ZONDAG 2 JANUARI
 Week 52 



Zo, de feestdagen zijn 
weer voorbij. Tijd voor 

mijn winterslaap! 
Maakt iemand mij 

wakker als de lente in 
het land is? 

Slaapwel

MAANDAG 3 JANUARI
 Week 1 



Ouder zijn = 
accepteren dat de dingen in een 
andere volgorde gebeuren dan je 
in gedachten had.

DINSDAG 4 JANUARI
 Week 1 



Een van de lastigste dingen 
aan het ouderschap? 
Het is zo dagelijks ...

WOENSDAG 5 JANUARI
 Week 1 



Driekoningen: mama koopt 
een taart voor vier tot zes  

personen. De kinderen zijn 
helemaal enthousiast en  

maken ruzie over wie eerst 
een stuk mag kiezen.  

Vervolgens vindt iemand de 
BOON. Meteen daarna stopt 

iedereen met eten. En dus eet 
moeder maar een volledige 

taart …

DONDERDAG 6 JANUARI

Driekoningen

 Week 1 



Mama: 

‘Ik ga dat zo meteen 
doen!’ 

Louis (6) kijkt mama strak aan  

en vraagt heel serieus: 

‘Mama, weet jij 
eigenlijk wel wat dat 
betekent, meteen?’

VRIJDAG 7 JANUARI
 Week 1 



Superkracht van 
kinderen:  

in één oogopslag een 
stukje peterselie van  
1 mm2 detecteren in 

een grote berg puree.

ZATERDAG 8 JANUARI
 Week 1 



Ik hou van jou  
met heel mijn kont. 

Ik wou zeggen  
‘met heel mijn hart’,  

maar mijn kont is  
gewoon groter.

ZONDAG 9 JANUARI

Einde kerstvakantie

 Week 1 



Voor wie dit nodig heeft: 
Misschien heb je het gevoel dat je niet 

goed bezig bent, dat je je geduld veel te 
snel verliest, dat je huis en je hoofd één 

chaos zijn, dat je niet weet hoe je kinderen 
moet aanpakken. Weet dat dit een  

moment is, een fase die weer zal overgaan. 
Weet dat je niet alleen bent.  

We zitten allemaal in dezelfde club.

MAANDAG 10 JANUARI
 Week 2 



Weet je wat ik doe als ik me 
verveel? Dan stel ik op een  
forum voor ouders de vraag 
hoeveel cola een driejarige  
na 21 uur nog mag drinken.

DINSDAG 11 JANUARI
 Week 2 



Twee of meer 
kinderen hebben = 
je dagelijks afvragen hoe het  
mogelijk is dat je zulke  
verschillende mensjes/karakters 
hebt kunnen produceren.

WOENSDAG 12 JANUARI
 Week 2 



Hoe meer geld je uitgeeft aan 

kleren, hoe minder je het aan 

ongezond eten kunt uitgeven. 

Shoppen is dus eigenlijk heel 

gezond!

DONDERDAG 13 JANUARI
 Week 2 



Het is heel belangrijk  
om rituelen te hebben 
wanneer de kinderen 
gaan slapen. 
Daarom doen wij  
altijd een fles wijn 
open als ze in bed  
liggen.

VRIJDAG 14 JANUARI
 Week 2 



Kan iemand even uitleggen 

aan mijn baby dat 4 uur  

’s nachts niet het geschikte 

uur is om een babbeluurtje 

te starten?

ZATERDAG 15 JANUARI
 Week 2 



Ken je dat constante dilemma, waarbij je 
heen en weer wordt geslingerd tussen  
‘Ik moet echt een beetje sparen’ en  
‘Och ja, we leven maar één keer’?

ZONDAG 16 JANUARI
 Week 2 



Zo, we beginnen aan de  
tweede werkweek van het jaar 

na de kerstvakantie.  
Die paaseitjes mogen dan  

komen, zeker?

MAANDAG 17 JANUARI
 Week 3 



I’m just a girl,  
standing in front of a 
Tuesday, asking it to be  

a Friday.

DINSDAG 18 JANUARI
 Week 3 



Er zijn echt duizend-en-één redenen om niet  
aan kinderen te beginnen.  

Te weinig slaap, te weinig tijd, te weinig geld,  
te weinig me-time, te weinig us-time, minder  
vrijheid, veel meer verantwoordelijkheden … 

Maar: het zijn mijn allerliefste mensjes. 
Onvoorwaardelijk. Voor altijd.

WOENSDAG 19 JANUARI
 Week 3 




