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OP ORDE

Deze ACHT STAPPEN helpen je om voortvarend aan de 
slag te gaan:

>> 1. RESERVEER nu alvast 1 dag (bijv. in de 
herfstvakantie);

>> 2. Bedenk wat je allemaal al hebt en waar het zich bevindt: 
in de kast, op zolder of gekregen kleding. VERZAMEL het 
allemaal op één plek.

>> 3. Pak alle kledingstukken één voor één 
in je handen. Past het, is het mooi, is het van 

goede kwaliteit, draag je het vaak en is het met meerdere 
kledingstukken te combineren, dan zeker BEWAREN. 

Maar wees ook eerlijk en vraag aan jezelf: Heb ik dit het 
afgelopen seizoen gedragen? Zo niet, WEGDOEN. Pak stap 3 
rustig aan, doe plank voor plank en zorg dat je direct stapels 
maakt: weg, bewaren voor volgend jaar, bewaren voor een 
jonger kind en terug in kast.

>> 4. Nu geef je de kast een lekker 

SCHOONMAAKBEURTJE.

>> 5. De kleding die blijft, leg je 
weer TERUG IN DE KAST. Als je 
ruimte hebt in de kast is het prettig om stapels te 
maken met dezelfde items, bijv. shirts, truien, broeken. 
Zo zie je ook snel wat je nog BIJ MOET KOPEN.

>>6. Berg nu de kleding op die je wilt bewaren voor een 
volgende zomer of een jonger kind. DOORZICHTIGE 

PLASTIC DOZEN met een label zijn hiervoor erg 
praktisch. De andere kleren geef je weg of breng je naar de 

KRINGLOOP.

>> 7. Als je klaar bent schrijf je (per kind) op een BRIEFJE 
wat je nog nodig hebt voor het nieuwe seizoen. Deze inkopen 
kun je ook zonder kinderen doen als je een goed passend 
kledingstuk meeneemt en zorgt dat het aan te schaffen 
kledingstuk dezelfde grootte heeft.

>> 8. CHECK ook je ondergoed, sokken, maillots, pyjama’s, 
zwemkleding, jassen, mutsen, sjaals, wanten, schoenen en 
laarzen.

VEEL SUCCES met de kledingwissel!
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Erna Verheij en Christa van Dieren zijn in het dagelijks 
leven Professional Organizers. Een betrekkelijk nieuw 
beroep, maar wel een beroep met toekomst! Want wie 
heeft er nooit eens te maken met chaos in het hoofd, een 
woonomgeving die uitpuilt, of een overvol(le) agenda/
bureau? Om jou te helpen meer rust en ruimte in huis en 
hoofd te krijgen, geven ze jou handige tips om telkens weer 
een nieuw onderdeel van je leven ‘op orde’ te krijgen. Wil 
je thuis of op het werk met hen aan de slag, kijk dan voor 
meer info op: www.Opgeruimd.org of www.OrganieQ.nl

Kledingkast
Aan het einde van de zomer begint het misschien alweer in je hoofd te zoemen: de 

kledingwissel komt er aan! Voor jou persoonlijk misschien iets om tegenop te zien, maar 

als je kinderen hebt is de klus nóg uitdagender. Wat kun je doen om niet in paniek te raken 

en lukraak (overbodige) kleding te kopen voor het nieuwe seizoen?

op orde


