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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Haltafel!
Er zijn een aantal manieren om de entree van je huis, de hal, altijd perfect in 
orde te hebben: alleen wonen, niets bezitten, of kinderen een aparte ingang te 
geven.  
Accepteer dat je hal nooit perfect zal blijven!   

Maar, met opruimen verbrand je calorieën, dus heb jij een mooie haltafel?  
Ga dan nu aan de slag!  

STAP #1 
Wat staat en ligt er zoal bij jou op de haltafel? 

Pak alles er af en beoordeel of dit wel of niet thuishoort op je haltafel. 

STAP #2 
Plaats decoratieve objecten op je haltafel of muurplank om te voorkomen dat hier jassen of 
tassen op gedumpt worden. Deze behoren aan de kapstok.  

STAP #3 
Binnengekomen post neem je direct mee naar binnen, open je en besluit wat je hiermee mag 
doen: 

– Actie ondernemen 
– Lezen 
– Opruimen.  

STAP #4 
Sleutels, zonnebrillen en dergelijke berg je op in een lade.  

Heeft jouw haltafel of muurplank geen lade, wellicht kun je dan een bakje neerzetten voor dit soort 
items.   

Autosleutels laat ik zelf overigens nooit in de hal achter, deze berg ik elders in huis op. Just in 
case!  
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STAP #5 
Plaats verschillende, gelabelde, bakken of manden onder de tafel of muurplank: één per persoon 
om tassen, sjaals, wanten en dergelijke in te doen.   

Of, je plaatst bakken of manden per item; waar iedereen zijn of haar tas in doet en een andere bak 
voor alle sjaals en wanten. Net wat voor jou het handigst is!  

STAP #6 
Plaats ook een decoratieve mand of bak om post die direct bij het oud papier mag in te 
deponeren.  

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