My weekly 50
Het is alweer bijna het einde van het jaar, en wat is het weer
snel gegaan. Voorheen vond ik mijn dagen nooit zo snel gaan.
Maar sinds Max in ons leven is, gaat het echt veelte snel
allemaal. We gaan dus straks de kerst vieren en we hebben de
kerstboom al staan. Max vind al die lichtjes overal zo mooi,
en soms zitten we op de fiets en hoor je ineens wauw. Nou dat
is zo,n smelt momentje dat hij echt geniet van alle lampjes
die nu overal branden. Geef hem eens ongelijk, het is toch
allemaal prachtig als overal de lampjes branden.

Speciaal op wereldlichtjes dag deze prachtige foto gemaakt.
Wij zetten niet elke dag een kaarsje aan bij Daan, maar als de
dagen donkerder word gebeurd het zeker wel vaker dat er een
kaarsje word aangezet. Maar op dit soort dagen doe ik het
bewust wel, en Max heeft meegeholpen. Max groeit ook op met de
gedachten dat hij een grote broer heeft. Dus wij hebben het

ook gewoon vaak over Daan en dat is ook de enige naam die Max
echt kan uitspreken. Ook omdat er op de groep van het
kinderdagverblijf ook een Daan is waar hij mee speelt.

Ja de doos was prima vermaak toen de kerstboom eruit was
gehaald. Hij had de grootste lol ermee. Een kinderhand is snel
gevuld.

Dat is al erg lang geleden dat ik in Bad ben geweest. Lekker
een olie van Doterra heb ik erin gedaan. En wat ruikt dat
lekker, en zo ontspannen de lavendel olie.

Ik had voor Max een afspraak staan bij de fysiotherapeut, om
zijn voet spieren te versterken. We waren wat vroeg dus we
gingen even een stukje wandelen. Dat vond Max enorm leuk, hij
is ook gewoon het liefste buiten. Maar ik had het echt enorm
koud en Max boeit het echt niet. Daarna dus naar de fysio,
waar hij niet veel zin had om iets te doen. Tot ze besloot
langzaam wat dingen op te ruimen. Toen kwam hij toch wat los.
Helaas moest ik het natuurlijk voordoen, waardoor ik mijn rug
lekker weer eens heb bezeerd. Maar goed alles voor die kleine
aap. Op naar de volgende keer.

Even een relaxte avond, zoals elke avond voor de tv. Maar nu
dacht ik er weer even aan om mijn dufusser te gebruiken. Met
het nieuwste geurtje die ik in huis heb gehaald. En wat is hij
lekker zeg. Dus heb er zeker van genoten.

Het hele weekend, van vrijdag tot zondag was Max logeren bij
opa en oma. Wat kan dat af en toe heerlijk zijn. Wij als
partners even tijd voor elkaar en van de rust in huis.
Zaterdagavond zijn we dan ook lekker uiteten geweest bij de
wok. En heerlijk genoten. Na zo,n weekend is het ook wel weer
heel fijn om dat mannetje op te halen. Wat is het fijn dat hij
zo makkelijk kan genieten bij opa en oma. En dat zij het ook
leuk vinden om op hem te passen.
Wat doen jullie graag als de kids uit logeren zijn?

