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Je zou denken dat over opruimen 
alles wel is geschreven.  Toch zegt de 
Belgische ‘minimaliseercoach’ Anne-
lies Mentink dat haar boek Opruimen 
maakt gelukkig iets toevoegt aan de 
stapel.  

Wat onderscheidt jouw boek van de 
rest?
‘Ik geef concrete stappenplannen voor 
verschillende klussen zoals het oprui-
men van de zolder en het uitzoeken 
van de administratie. Bij de admini-
stratie bijvoorbeeld, beginnen veel 
mensen mensen met het kopen van 
nieuwe ordners, terwijl je beter eerst 
kunt kijken of en hoe lang je documen-
ten moet bewaren?’

Hoe minder spullen, hoe beter? 
‘Nee, dat verschilt per persoon. Je moet 
bij jezelf nagaan hoeveel spullen je 
nodig hebt om gelukkig te zijn. Rommel 
is pas rommel als het jou frustreert.’

Wat is de grootste fout die mensen 
maken bĳ  het opruimen?

‘Dat ze zomaar ergens aan beginnen 
zonder rekening te houden met de 
tijd die ze ervoor hebben. Ze blade-
ren bijvoorbeeld door oude foto’s en 
bedenken: ik ga een fotoalbum maken. 
Vervolgens zijn ze de hele middag 
bezig met het ophalen van herinnerin-
gen. Dan is het zo weer een paar uur 
later, moeten de kinderen opgehaald 
worden van school en is er nog niets 
gedaan. Je kunt beter een afgebakende 
tijd uittrekken voor een klus.’

Is je eigen huis lekker opgeruimd?
‘Vrij opgeruimd. Bij mij zie je geen al-
legaartje op de vensterbank, ik heb een 

minimalistische inrichting. Maar het 
ziet er niet altijd spic en span uit hoor. 
Ik heb twee kleine kinderen. Overi-
gens kunnen ook zij goed opruimen. 
Dat zal de invloed van hun moeder wel 
zijn.’ (GO)

 Eigen Huis Magazine  geeft vĳ f 
boeken weg. Kans maken? Mail uw 
adresgegevens voor 1 november naar: 
redactie@eigenhuis.nl en zet in het on-
derwerpveld: Opruimen maakt gelukkig 

 Opruimen maakt gelukkig; Annelies 
Mentink; Uitgever: Manteau; ISBN 
9789022334072; 14,99 euro

‘Rommel is pas rommel als het jou frustreert’ als het jou frustreert’
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Het risico op bubbels op de overver-
hitte huizenmarkt in steden als Am-
sterdam en Utrecht stĳ gt. Daarvoor 
waarschuwt de Rabobank in haar 
kwartaalbericht. Dat komt vooral door-
dat mensen meer eigen geld inbren-
gen voor de aankoop van een huis.

Kopers gebruiken dat geld vaak niet 
om hun schuld laag te houden, maar 
om een huis ver boven de vraag-
prijs te kopen. Dat ze zo op verdere 
prijsstijgingen speculeren, is volgens 
economen van de bank een teken van 
het ‘blazen’ van bubbels. 
Ook dat steeds meer kopers een 
tweede of derde huis kopen om te 

verhuren speelt een rol. Zij kopen 
deze huizen vaak met eigen middelen 
en hoeven niet aan fi nancieringseisen 
te voldoen. Veelal kopen ze boven 
de vraagprijs, en hopen dit terug te 
verdienen met huurinkomsten. Ze 
zorgen dus mede voor de hogere hui-
zenprijzen, ook zijn hierdoor minder 

koopwoningen te koop. De Rabobank 
waarschuwt dat bubbels een risico 
zijn voor de economie en de fi nanci-
ele stabiliteit. ‘Hoe groter de prijs-
stijgingen, hoe groter de potentiële 
prijsdalingen daarna’, aldus de bank. 
En dat kan weer zorgen voor huizen 
die ‘onder water staan’ en grote ver-
mogensverliezen.
In 2017 verwacht de bank een stijging 
van de huizenprijzen met 7,6 procent. 
In 2018 zullen de huizenprijzen iets 
minder hard stijgen, met 7 procent. 
De regionale prijsverschillen zijn 
volgens de Rabobank groter dan ooit 
en zullen de komende jaren alleen 
nog maar groter worden. (IA)

Rabobank vreest voor nieuwe bubbel huizenmarkt

Goed ventileren, juist nu het 
kouder wordt! 

De oplossing voor een gezond huis. 
Nu het kouder wordt gaan uw ramen en deuren weer dicht. Daarom is het juist nu nóg belangrijker om te ventileren. 
Zo worden vocht en vuil uit uw woning afgevoerd. Dit zorgt voor gezonde lucht in huis tijdens de koude maanden. 
Heeft u een ventilatiesysteem in huis? Laat deze dan regelmatig reinigen. Feenstra kan u hierbij helpen.    

Ventilatie-onderhoud door Feenstra: 
✓ Minder risico’s op schimmels en vocht
✓ Altijd schone, frisse lucht in huis
✓ Professionele reiniging en deskundig onderhoud 

Kijk voor meer informatie op eigenhuis.nl/feenstra-ventilatie of bel 088 8455 000.
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