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Diana Monteny haalt de bezem door je leven

‘Binnendoor’
nieuwe naam pad
na een oproep aan
nieuw-beijerlanders om via
een prijsvraag mee te denken
over een passende naam
voor d’n doelbrug in de wijk
‘aan de kreek’, stroomden
begin dit jaar 216 inzendingen
in korte tijd binnen.
de naam ‘binnendoor’ kwam
als tweede uit de bus en is nu
als straatnaam gekozen voor
het nieuwe fiets- en voetpad. de naam is als tegenhanger van de randweg ‘buitenom’ bedacht. de nieuwe
straatnaamborden zijn inmiddels geplaatst. Het nieuwe
pad biedt een route naar
school, winkels en andere
voorzieningen.
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e Diana Monteny aan de slag bij een klant. FOTO HEIJBLOM FOTOGRAFIE

Uitkijken voor
rattenoverlast
op meerdere plekken in de
Hoeksche Waard kunnen ratten actief zijn, zoals aan de
waterkant van plassen en sloten, maar ook in bewoond gebied. Het advies luidt om
geen voedsel in en om de
woning te laten slingeren en
op te passen met het bijvoeren van vogels. Zo blijven mogelijke ziekten dragende
knaagdieren op afstand en
kabels en isolatiemateriaal
heel. Het handigste is om vogels bij te voeren als het licht
is en het voer weg te halen
zodra de schemering intreedt. overlast van ratten:
melden via 14 0186.
HOEKSCHE WAARD

Open dag bij SSS:
5 tot en met 16 jaar
kinderen in de Hoeksche
Waard hoeven zich op de
eerste dag van de herfstvakantie niet te vervelen. Voetbalvereniging sss zet op zaterdag 22 oktober, als zowel
de mannen- als vrouwenhoofdmacht vrij is, de poort
aan de Jaap kosterstraat
open voor een open dag voor
leden en niet-leden. Jongens
en meiden van 5 tot en met
16 jaar zijn welkom om kennis
te maken met de klaaswaalse
club en om mee te doen met
de voetbalspellen en een penaltytoernooi. de open dag is
van 9.30 tot 12.30 uur.
niet-leden kunnen zich inschrijven via de clubsite.

‘Het zijn niet allemaal
chaoten die dit overkomt’
Elke tijd heeft zo zijn beroepen. Kolenboeren,
letterzetters en lantaarnopstekers, ze zijn
opgeslokt door ‘de vooruitgang’. En de
consumptie- en welvaartsmaatschappij
creëert ook nieuwe. Opruimcoach
bijvoorbeeld. Zoals Diana Monteny, die dolblij
is met een chaotische verzamelaar, want zij
ordent het leven van mensen.

Professional organizer noemt
Diana Monteny zich sinds enkele
jaren, maar eigenlijk was ze het
daarvoor ook al, alleen niet beroepsmatig. ,,Ik ben van nature
een geordend en opgeruimd type.
Als tiener hoefde ik in mijn kamertje echt niet over een berg
kleding te stappen. Het zit ook in
de genen of je ordelijk bent. Ik
kan ook thuis pas ontspannen als
eerst alles netjes is. Maar het is
dus ook aan te leren.’’

Arie Bevaart

Vrije beroep

Oud-Beijerland
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ee, ze tuft niet kriskras door de Hoeksche Waard in een
auto volgeladen met
schoonmaakspullen
en vuilniszakken als een eigentijdse Mien Dobbelsteen. En er zit
ook geen sticker ‘Opgeruimd staat
netjes’ op haar wagen. Wel één
van De Bezem door je Leven, haar
bedrijf. Professional organizers de gangbare term voor opruimcoaches - hebben bestaansrecht,
en dat niet alleen de laatste jaren,
wil Diana Monteny (47) maar laten weten.
,,De NBPO, de Nederlandse beroepsvereniging voor Professional
Organizers, bestaat al 25 jaar’’,
vertelt Monteny. ,,Ik heb in heel
Nederland meer dan 300 collega’s
die onder de vlag van de NBPO
opereren. Dat garandeert een be-

paalde kwaliteit. En er zijn ook
nog veel organizers werkzaam
zonder lidmaatschap. Het is een
relatief nieuw beroep, zou je toch
ook nog kunnen zeggen. Ontstaan als gevolg van de consumptiemaatschappij en de beïnvloeding van de mens door de reclame. We zijn koopjesjagers geworden.’’

SBS6

Ook in de opruimshow ‘Je Huis
op Orde’ van SBS6 wordt zichtbaar welke verfrissende rol een
professional organizer kan spelen
in een huishouden, waar overtollig huisraad voor geestelijke ballast zorgt. ,,Als je spullen niet
meer kunt vinden, raak je het
overzicht kwijt. Het zijn niet per
definitie allemaal chaoten die dit
overkomt, ook door life events zoals een burn-out, de komst van
kinderen of een overlijden kunnen mensen de controle kwijtraken en stress krijgen.’’

Tijdens de eerste coronalockdown
begin 2020 trad ze - na enige introspectie - ‘als vanzelf’ toe tot het
vrije beroep van de professional
organizers. ,,Het soort tv-programma's als Je Huis op Orde
helpt om mensen op de hoogte te
brengen dat we er zijn. Er is best
een hoge drempel bij mensen om
de stap te zetten om professionele
hulp te zoeken. Je moet toch iemand toelaten die in je privéspullen kijkt, en ordent.’’
Rotterdam, Leiden, Schiedam,
haar klanten bevinden zich overwegend buiten de Hoeksche
Waard. ,,Misschien dat er hier een
soort nuchterheid heerst van ‘ik
heb geen coach’ nodig. Dat de invloed van de stad nog slechts
mondjesmaat doorsijpelt. Maar
het aantal professional organizers
werkzaam in de Hoeksche Waard
neemt nog steeds toe, en dat zal
niet voor niets zijn.’’
Van carte blanche tot gezamen-

Tien gouden
opruimregels
1. kleine stappen.
Pak het opruimen niet te
groot aan, maar werk steeds
in kleine stappen.
2. geef spullen een vaste
plek.
3. berg spullen op waar je ze
gebruikt.
4. ruim in categorieën op.
bundel alle spullen in aparte
categorieën.
5. Prop kasten niet vol.
6. geef mooie spullen een
mooie plek.
7. ruim spullen overzichtelijk
op.
8. Leg spullen terug na gebruik.
9. dagelijks opruimrondje.
10. koop geen onnodige
spullen.

lijk optrekken met de klant, de invulling van haar werk en werkzaamheden is divers. En: niet elke
sloddervos zou automatisch bij
haar moeten aankloppen. ,,Als
een sloddervos het overzicht behoudt, prima! Het gaat om die
mensen die het niet meer overzien. Waar het overzicht dus volledig is verdwenen.’’

