
 
 
 
 
 
 

 
OVER KLEDING KOPEN, DRAGEN & AFSCHEID NEMEN 

 

 
 
Begin 2017 schreef ik mijn allereerste nieuwsbrief ‘In 7 stappen naar een opgeruimde kledingkast’. 
Eigenlijk was dit helemaal niet waar, want de nieuwsbrief staat ramvol met 32 ministapjes en 
instructies. Allemaal handig en toepasbaar, maar wel heel veel!  
 

Ondertussen is het nieuwe modeseizoen 2018 alweer in volle gang. En heb ik ettelijke klanten 
geholpen met de mottenjacht en het uitzoeken en opbergen van kleding. Ik heb ook weer veel 
bijgeleerd: van Cécile Narninx, moderedactrice bij de Volkskrant. Van Karin Frenay, imago styliste bij 
Soulstyling, maar ook van Joke van Dijk modestyliste en verzamelaar van kleding uit de 20ste eeuw. 
 

Hier alle tips die ik de loop van het jaar heb verzameld. Laat je inspireren en verrassen! 
 

Kopen 
Cécile en Karin zijn daar heel duidelijk over. Koop iets omdat: 

 Het je staat én iets voor je doet. En zelfs dan: wordt je er blij van als je het aan hebt? 

 Je het kunt combineren met minstens 3 andere stukken die je al hebt. 
Maak foto’s van favoriete kledingstukken zodat je deze kunt raadplegen bij het winkelen. 
Of neem het kledingstuk mee naar de winkel.  

 Koop een maat die goed past én staat. Niet de maat die je wilt hebben. 

 Bereken de ‘price per wear’. Hoe vaak ga je dit kledingstuk dragen en is dat de investering waard?  

 Voel je je er goed in? Is het te combineren én betaalbaar? Koop er dan 2. 

 Investeer in een goede neutrale handtas en jas. 
Dus koop niet omdat: 

 Je zin hebt om iets te kopen. 

 Omdat het goedkoop of betaalbaar is.  
 

Dragen 
Investeer in een goede basis: 

 Koop gladde en passende BH’s. Vermijd plastic schouderbandjes. 

 Koop goed zittende slips zonder naden, randjes en kantjes. 

 Onder doorschijnende witte bovenkleding draag je huidkleurig ondergoed. 

 Vermijd dikke glanzende panty’s. Zijn blote benen geen optie? Draag dan een onzichtbare, matte 
dunne panty. Of draag een panty met een sunkissed gloed die past die bij jouw huidtype. 

 Kijk eens goed door je kledingkast. Wat hangt en ligt er allemaal in? Zijn er nog andere 
combinaties mogelijk? Maak daar foto’s van.  

 Bij het aankleden: bedenk dan wat je wilt uitstralen die dag. Zakelijk? Casual? Sportief? Feestelijk? 
Of laat je alles even een dagje waaien? Dat is natuurlijk ook prima.  

 

Verzorgen 
Berg je kleding zorgvuldig op: 

 Gebruik houten of plastic hangers die de schoudernaden goed steunen. 

 Hang en leg al je kleding op kleur. 

 Weinig ruimte? Verpak de (seizoens)kleding die je niet draagt vacuüm. Of gebruik doorzichtige 
stapelbare plastic bakken. 

 Cécile raadt aan om kleding niet te vaak te wassen maar veel te luchten. Breng tere kleding naar 
een goede stomerij of investeer in een goede handstomer.  

  

https://www.mijnhuisoporde.nl/clientdata/169/media/pdf/jan-en-apr-2017-In-7-stappen-naar-een-opgeruimde-kledingkast.pdf
https://www.mijnhuisoporde.nl/clientdata/169/media/pdf/jan-2018-Motten.pdf
https://www.soulstyling.nl/
https://couturage.nl/
https://www.pantyshoppen.nl/beenmode-advies-informatie/shop-by-skin-tone/
https://www.salamandres-steamers.nl/?gclid=EAIaIQobChMIto_lqaqh3gIVUed3Ch2iiA69EAAYASAAEgKP6PD_BwE


Afscheid nemen 
Wil je kleding uitzoeken en opruimen? Volg dan de weg van de geleidelijkheid: werk plank voor 
plank en roede voor roede je kasten door. Hierdoor houd je overzicht en is het makkelijk om te 
stoppen zonder dat er chaos overblijft. 
 

Werk binnen je energie, dus zet een wekker en ruim op tijd op. Plan een dag/moment waarop je 
weer verder gaat.  
 

Heb je het moois er vanaf gedragen? Of wordt je er niet meer blij van als je het aantrekt? Neem 
afscheid van: 

 Alles wat te groot, klein, afgedragen of beschadigd is. 

 Alles wat je 1 seizoen niet hebt gedragen.  

 Maak meteen een verlanglijst van kledingstukken die je wilt vervangen. 
 
Is het een designersstuk? Leuke (ver)koop- en weggeef adressen zijn: 

  thenextcloset 

 Joke van Dijk van Couturage verzamelt kleding die daarna nog echt wordt gedragen. 

 Doe mee aan een kledingruil(feest) er worden er steeds meer georganiseerd! 
 
Is de kleding van goede kwaliteit? Verkoop ze zelf of via een tweedehandswinkel. Ga voor een mooie 
prijs en niet voor de winst.  
 

Met bovenstaande tips en die uit de eerdere nieuwsbrieven over het opruimen van je kledingkast en 
het bestrijden/voorkomen van motten kun je zelf aan de slag. 
 

Lukt dit niet?  
 

In oktober – november 2018 heb ik een leuke aanbieding voor het opruimen van je kledingkast.  
Ik help je met het opruimen en afvoeren van de kleding die je niet meer draagt.  
 

Bel of mail gerust voor informatie en een afspraak. Dan ga we samen aan de slag in je kledingkast. 
Dat is mijn vak én ik vind het leuk om te doen! 

  
Mail  irma@mijnhuisoporde.nl 
Website www.mijnhuisoporde.nl 
Telefoon 023 7852345  
 
 
Bron Een goede beha is de basis Cécile Narninx Volkskrant Magazine 8 september 2018 

Opruimtips voor je kledingkast Karin Frenay Soulstyling 
Website Couturage  Joke van Dijk Couturage  

https://thenextcloset.com/
https://couturage.nl/
https://www.happinez.nl/favorites/garderobe-kledingruil-agenda/
https://www.mijnhuisoporde.nl/blog/nieuwsbrief-kledingkast-opruimen.html
https://www.mijnhuisoporde.nl/blog/er-zitten-twee-motten.html
https://www.mijnhuisoporde.nl/professional-organizer/korting-op-kledingkast-opruimen.html
https://www.mijnhuisoporde.nl/contact-.html
mailto:irma@mijnhuisoporde.nl
http://www.mijnhuisoporde.nl/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/een-goede-beha-is-de-basis-en-andere-tips-van-cecile-narinx-~bd04de18d/
https://www.soulstyling.nl/
https://couturage.nl/

