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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Kabels, Afstandsbedieningen e.d.!
Vandaag ga je korte metten maken met de wirwar aan kabels in je 
woonkamer,  onderzetters die overal en nergens liggen en 
sturingsnummers die je niet kunt vinden wanneer je ze nodig hebt.

STAP #1 
We beginnen klein; zoek alle afstandsbedieningen van de apparaten die in de woonkamer staan of 
zijn bij elkaar.

STAP #2 
Je mag jezelf een aantal vragen stellen:  
- Op welke plek precies gebruik ik de afstandsbediening?  
- Wat zou de ideale plek zijn om ze te bewaren?  
- In hoeverre kan ik op die plek ruimte creëren?  

STAP #3 
Wanneer je eenmaal de plek bepaald hebt breng je de afstandsbedieningen naar deze plek.  
 
Om deze plek duidelijk te markeren kun je eventueel een mooie schaal of mandje gebruiken om ze 
in te leggen.  

STAP #5 
STAP #1 t/m #3 kun je ook gebruiken voor de onderzetters. 

STAP #4 
Nu je toch bezig bent; zoek de papieren met inloggegevens en storingstelefoonnummer van je 
internetprovider op en berg deze zo dicht mogelijk bij je tv of modem op.  

STAP #6 
Een aantal kleine ergernissen zijn nu verholpen. Nu begin je met een wat grotere en wellicht 
lastigere klus: de kabels.  
De eerste stap hierbij is ervoor zorgen dat je voldoende ruimte hebt, dus meubels aan de kant!  
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STAP #7 
Check eerst of alle kabels die door je woonkamer liggen nog gebruikt worden. In de loop der jaren 
heb je misschien apparatuur weg gedaan en uit gemak de kabels maar laten liggen.   

De opdracht is duidelijk: kabels die geen functie meer hebben, weg ermee!  

STAP #8 
De kabels die nog wel functioneel zijn probeer je zo ‘recht’ mogelijk en uit de knoop langs elkaar te 
leggen.  

STAP #9 
Mocht je langs de muur kabelgoten hebben, dan zou je deze los kunnen halen en de kabels 
erachter leggen. Hiermee zijn ze nagenoeg compleet weggewerkt.  
 
Als je dat niet hebt, zijn er verschillende mogelijkheden:  
Maak de kabels om de ca. 30-50 cm aan elkaar vast door middel van een tyrap.  
Eventueel kun je hiervoor ook een touw of vuilniszakloodje gebruiken.  

TIP 
Misschien vind je het prima om de bij elkaar gebonden kabels voor je plint neer te leggen.  
Wil je ze liever op de plint bevestigen dan kan dat door middel van speciale ‘haakjes’ die je 
hiervoor kunt aanschaffen. Je kunt ook spijkers of haakjes gebruiken.  
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Alleen met schriftelijke toestemming van Opgeruimd Jezelf Zijn mag dit Stappenplan vermenigvuldigd en gedeeld worden.
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