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Rommelzolder wordt
coole chillplek
Een bomvolle zolder verdiende de tweede prijs in
de Wonen&Co-opruimwedstrijd. In minder dan
twee dagen wordt dit een chillplek voor de jeugd,
dankzij de strakke opruimmethode van Heleen
Nienhuis van De Organizing Studio. Voor iedereen
die buiten de prijzen is gevallen: de organizers zijn
ook te vinden op de beurs Wonen&Co.
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D e ontmanteling van de rommelzolder
is een spectaculaire klus. Nadat Tineke
Geerts met haar kinderen Emiel (15)
en Inge (10) een jaar geleden naar een

twee-onder-één-kapper is verhuisd, is ze aan
opruimen niet meer toegekomen. En de kinde-
ren ook niet.
Veel van wat destijds geen plekje in het nieu-

we huis kon vinden, is zolang op zolder gezet.
En daar staat het nog steeds. Het is een bonte
verzameling huisraad, speelgoed en dingen waar
nog iets mee moet. En dan zijn er een stuk of
tachtig spelletjes, een slee en een grote stuiter-
bal.
Tineke ziet er vreselijk tegenop de zolder aan

te pakken. Ze heeft al eens een poging gedaan,
maar die verzandde snel door futiliteiten. Ze
verloor zichzelf in het bekijken van fotoalbums
die opeens tevoorschijn kwamen, of het opspo-
ren van een zoekgeraakt schroefje om een poot-
je onder een kast vast te zetten. De komst van
organizer Heleen is een geschenk uit de hemel.
Heleen gaat voor de grote lijnen, Heleen zorgt

voor overzicht. En ze laat zich ook niet van de
wijs brengen door een zolder die zo vol staat, dat
je er amper een voet kunt zetten.
De professional organizer leert Tineke keuzes

maken. Wat kan weg? Wat mag blijven? Wat kan
naar de kringloop zodat een ander er nog iets
aan heeft? Met name deze laatste optie is voor
de vrouw des huizes een eyeopener, die het ma-
ken van keuzes tijdens het opruimen gemakke-
lijker maakt. Voor elke bestemming zijn grote
dozen ingesteld. Tineke deponeert alles wat ze
aan zolderspullen in handen neemt, in een van
die dozen. Heleen sjouwt volle dozen onmiddel-
lijk het huis uit, voordat Tineke of de kinderen
zich bedenken. Alles gaat haar auto in, om het
later bij de kringloop- of de oudpapier-inzame-
lingspunten af te geven.

Tineke is enorm opgelucht dat het zo snel
gaat. "Ik dacht dat ik er wel een half jaar mee
bezig zou zijn. En daar zag ik tegenop. Maar het
zijn door de hulp van Heleen maar twee dagen
geworden." De spullen die ze besluit te bewaren,
krijgen een overzichtelijke plek in de kasten, die
op zolder zijn afgetimmerd.
Emiel verheugt zich op zijn nieuwe chillplek,

waar hij tv kan kijken en niemand hem aan-
spoort de muziek zachter te zetten. De zolder is
een fijne plek aan het worden, nu hij steeds
leger wordt. Het lijkt opeens wel een skihut,
doordat overal houten betimmering is en ook de
kastjes van hout zijn. Hij heeft al een chillbed,
een zitje en verlichting, maar met posters gaat
nog leuker worden. De basis is er nu, de verdere
aankleding komt nog wel. Alles op zijn tijd.

Heleen op
onze woonbeurs

Meer informatie: www.organizingstudio.nl
www.wonenencodebeurs.nl

De opruimreportages staan niet voor niets in de
woonbijlage. De Nederlandse Beroepsvereniging
van Professional Organizers (NBPO) heeft een
eigen stand op de woonbeurs van Wonen&Co, die
van 14 tot en met 17 maart wordt gehouden in
MartiniPlaza Groningen. Heleen is een van de
vertegenwoordigers van de vereniging die op de
beurs informatie geeft over het beroep. Boven-
dien kunnen beursbezoekers hier inzicht krijgen
in de gang van zaken rond het inhuren van een
prof voor thuis. De woonbeurs beleeft dit jaar
zijn achtste editie en staat in het teken van het
thema Home Sweet Home.

Tips van Heleen
- Hoewel het goed is om kinderen te leren oprui-

men, kun je grote opruimprojecten beter zonder
de jongste gezinsleden doen. Ze staan vaak langer
stil bij alles wat ze tegenkomen. Dat vertraagt het
opruimen.

- Zet dozen voor de kringloop meteen in de auto, in
plaats van ze te stapelen bij de voordeur. Zo komt
niemand in de verleiding er toch iets uit te halen en
hoef je ook niet twee keer te bukken.

- Opbergsystemen - zoals mandjes, ordners en bak-
jes - koop je niet voordat je gaat opruimen, maar er
ná. Dan weet je namelijk precies wat en hoeveel je
nodig hebt.

Heleen Nienhuis pakt stevig door op de voormalige rommelzolder.

En nu: een lekkere plek om te zitten en te chillen.

Een zolder zoals zo veel mensen hem hebben: vol en rommelig.


