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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Accessoires en Kachel!
Misschien heb je geen kachel en denk je dat deze module niet voor jou 
bestemd is, maar waarschijnlijk heb je wel accessoires in je woonkamer.  
Ik wil je dan ook vragen toch deze module helemaal door te nemen. 

STAP #1 
Ik zie om me heen dat steeds meer mensen weer een hout- of palletkachel in huis hebben en zie 
dan ook de ‘worsteling’ met “waar laat ik het hout / de pallets en bijvoorbeeld de pook?”  

Wellicht een open deur maar het antwoord kan vrij simpel zijn: zo dicht mogelijk bij de kachel.  

STAP #3 
Accessoires, de één heeft er veel, de ander weinig. Misschien heb je alles in de woonkamer 
uitgestald, misschien werk je al met een wisselcollectie.  

Over het algemeen geldt in de woonkamer dat het rust geeft als je niet te veel accessoires hebt 
staan en hangen én ze enigszins bij elkaar passen.  
Heb je bijvoorbeeld herfstaccessoires in de woonkamer aangevuld met strandspulletjes dan mag 
je nu, met je ogen dicht, voelen of dit wel echt oké voor je voelt.  

STAP #2 
Kijk of je voor het hout of de pallets nog een mooie, stevige mand of bak in huis hebt.  
Anders kun je er één, binnen je budget, aanschaffen. Zo maak je van een noodzakelijk iets een 
accessoire die mooi is om te zien en handig te gebruiken.  

Voor de pook en dergelijke kun je een stevige ‘vaas’ of mooie grote fles gebruiken.  

STAP #5 
Zitten er accessoires bij die je eigenlijk helemaal niet meer mooi vindt of misschien zelfs kapot 
zijn? Weg ermee!  

STAP #4 
Wanneer je te veel accessoires in je woonkamer hebt ga je nu bepalen welke accessoires 
momenteel bij je passen.   
 
De rest pak je bij elkaar en zet je even apart. 
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STAP #6 
Pak een paar dozen, manden of kratten waarin je accessoires, die momenteel niet in je 
woonkamer passen / horen maar die je nog wel mooi vindt, kunt doen.  
Heb je een wisselcollectie kussenhoezen of dekens, probeer je deze hierbij op te bergen.  
Of anders zo dicht mogelijk erbij in de buurt.  

STAP #7 
Berg deze dozen op.  
Dat is een plek waar je misschien niet a la minute bij kunt maar waarbij je ze wel binnen 5-10 
minuten tevoorschijn kunt halen.  

STAP #8 
Bloemvazen. Kijk eens kritisch naar je collectie: hoeveel vazen heb je nodig? Meestal heb je er aan 
2, hooguit 3, ruim voldoende.  

Welke vaas gebruik je het meeste of vind je het mooist?  

STAP #9 
Geef deze vazen een plekje in je berging waar je er makkelijk bij kunt.   

Heb je geen berging? 
Berg je ze dan op in een keukenkastje of woonkamerkast.  
Wanneer je daar geen plaats hebt kun je ze, bij wijze van uitzondering, ook bovenop een kast 
zetten. Maar alleen als je ze echt heel mooi vindt!  

TIP 
Wissel af en toe van accessoires, bijvoorbeeld per seizoen.  
Zo komen al je accessoires die je wilt bewaren aan bod en haal je telkens een stukje hernieuwde 
energie in je woonkamer.  
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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Accessoires en Kachel! (2)

Alleen met schriftelijke toestemming van Opgeruimd Jezelf Zijn mag dit Stappenplan vermenigvuldigd en gedeeld worden.

mailto:francien@opgeruimdjezelfzijn.nl

