
 
 
 
 
 
 

 
DANK VOOR EEN INSPIREREND 2018! 

 

 
 

Nog ruim een week en dan proosten we alweer op het nieuwe jaar 2019!  
Voor mij altijd weer een moment van bezinning en terugkijken. Ook dit jaar heb ik weer met fijne 
mensen opgeruimd en georganiseerd. Deze ervaringen deel ik graag met jullie. Dit had ik voor geen 
goud kunnen missen: 
 

 
Alle vragen die jullie in de workshops of via de mail hebben gesteld. Die zetten 
mij altijd aan het denken. Soms komt er zelfs een hele nieuwsbrief met tips en 
lijstjes uit voort.  
 

De Workshops voor 2019 over Opruimen, Administreren en de Mailbox staan 
trouwens alweer voor je klaar. Kijk op de site voor de planning en schrijf je in. 
Bij veel animo plan ik er meer bij! 

 
 

 
Alle momenten waarop bij jullie het kwartje viel. Van ‘Oh, zo kun je ook 
opruimen.’ tot ‘Ik gebruik je tips en het lukt!’. Het was een eer bij te dragen 
aan de zoektocht naar opruimmethodes die bij jullie passen.  
 

En na elke sessie reed ik weer met een tevreden gevoel en een volle auto 
naar het milieuplein en de tweedehandswinkel. Ik heb heel wat kilo’s weg 
gebracht! 
 

 
 

In 2018 heb ik de leergang Senior Professional Organizer afgerond. Daar ben 
ik heel blij mee. Alle kennis en ervaring die ik daar heb opgedaan ga ik in 
2019 uitwerken en inzetten. 
 

Naast de vertrouwde opruimsessies en workshops ga ik mijn online 
bereikbaarheid verbeteren. Want vele van jullie hebben vragen of een 
duwtje in de rug nodig en dat kan prima online! Wordt vervolgd.  

 
In 2019 ga ik natuurlijk gewoon verder met jullie helpen en ondersteunen met het organiseren van 
een opgeruimd huis en een werkbare werkplek. Want je bent het waard & opruimen en ordenen 
blijft mijn vak! 
 

Ik ga genieten van mijn vrije (feest)dagen. Doen jullie dat ook? Vanaf 7 januari ruim ik weer op. 
Wil in het nieuwe jaar ook met me aan de slag? Mail of bel gerust voor een vrijblijvend gesprek en 
wie weet ruimen we samen op in 2019! 
 

Ik wens jullie fijne feestdagen en een goede start van een opgeruimd 2019! 
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