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HARMELEN

Man twee keer van
de weg gehaald
Een automobilist uit Zeist is in de
nacht van zondag op maandag
twee keer aangehouden wegens
rijden onder invloed. De 42-jarige
man moest rond één uur ’s nachts
blazen op de Veldhuizerweg in
Harmelen. Hij bleek vijf keer de
maximaal toegestane hoeveelheid
alcohol te hebben gedronken.
Tegen de man werd op het politie-
bureau proces-verbaal opgemaakt.
Hij moest zijn rijbewijs inleveren
en kreeg een rijverbod. Een half
uur nadat de man het bureau had
verlaten, zagen agenten hem op de
Utrechtsestraatweg rijden. Hij
werd opnieuw aangehouden en
kreeg ook nog processen-verbaal
voor rijden zonder rijbewijs en rij-
den ondanks een rijverbod.

BERGAMBACHT

Psychiatrische patiënt
gebruikt geweld
bij ontsnapping
Na een ontsnapping met een ge-
stolen auto is een 24-jarige inwo-
ner van Bergambacht, psychia-
trisch patiënt in Zoetermeer, uit-
eindelijk in Groningen aangehou-
den. Daar blokkeerde hij met de
auto een rotonde. De man wist dit
weekeinde met geweld te ontsnap-
pen aan vier medewerkers van de
GGZ in Zoetermeer. Op de Brecht-
zijde hield hij een automobiliste
aan en sleurde de 64-jarige inzit-
tende uit haar auto. ’s Nachts om
vier uur werd hij in een buitenwijk
van Groningen aangehouden. De
medewerkers van het psychia-
trisch centrum hebben aangifte ge-
daan van mishandeling.

BOSKOOP

Gestolen auto terecht
Bij een inbraak aan de Burgemees-
ter Colijnstraat is zondagavond
een auto gestolen. De Saab werd al
snel weer teruggevonden op de
Goudse Rijweg. De daders kwa-
men via een raam aan de achter-
kant van het huis de Boskoopse
woning binnen. Behalve de sleu-
tels van de auto, werden ook an-
dere spullen waaronder laptops en
een fotocamera meegnomen.

GOUDA

Auto vernield
Een 26-jarige man is zaterdag-
nacht aangehouden op verdenking
van vernieling. Ook wordt hij ver-
dacht van een poging tot diefstal
van of uit een auto. De politie
kreeg een melding dat een man de
ruit van een auto aan de Hugo de
Vrieslaan had ingegooid en in de
auto zat. Toen de politie aankwam,
weigerde de Gouwenaar uit de
auto te komen. De man is naar het
politiebureau gebracht.

ALPHEN

Ruit Wellant ingegooid
Twee Alphenaren hebben zater-
dagnacht twee 16-jarigen die wor-
den verdacht van vernieling, over-
gedragen aan de politie. Een ge-
tuige belde de politie nadat hij
glasgerinkel bij het Wellantcollege
had gehoord en vier jongens had
zien wegrennen. Met een vriend
sprak de getuige een van de jon-
gens aan op het Amerpad. Daarop
kwamen de andere drie terug.
Twee van hen gingen er weer van-
door toen ze hoorden dat de poli-
tie was gebeld.

Je huis opruimen. Voor de één rou-
tine, voor een ander een crime.
Heel wat mensen kennen het rade-
loze gevoel niet te weten waar te be-
ginnen. Niet voor niets is organizer
een beroep dat sterk in opkomst is.
Een organizer is in feite niets

meer of minder dan een opruim-
coach, die je leert structuur te bren-
gen in kasten en lades. Gemma Hil-
lebrand doet dit werk al vier jaar.
,,Dat komt door mijn schoonvader.
Toen hij naar het verzorgingshuis
ging, heb ik zijn woning opgeruimd.
Dat ging me heel goed af, ik vond
het ook leuk werk,’’ zegt ze. ,,Het is
me op het lijf geschreven. Nu doe ik
ook grote ontruimingen, ik heb
zelfs al eens een villa met twintig
kamers leeggeruimd.’’

Ook Yvonne van Putten merkte
meteen dat het werk van organizer
haar lag. Zij volgde vorig jaar de op-
leiding. ,,In mijn vorige baan was ik
al veel bezig met plannen. Dit past
echt bij mij,’’ zegt ze.

Veel mensen overzien alle spullen
die ze vergaren niet meer. ,,Het is
een snelle maatschappij. We kopen
en consumeren en we zijn niet ge-
neigd iets weg te gooien,’’ zegt
Gemma. ,,Dus slepen we alle spul-
len met ons mee totdat we er last
van krijgen. Dan heb je een organi-
zer nodig.’’
Volgens Yvonne is een opgeruimd

huis goed voor de gemoedsrust.
,,Het ruimt ook op in je hoofd, het
werkt bevrijdend.’’ Soms zijn psy-
chische problemen de oorzaak van
troep in huis. ,,Zelfs opgeruimde
mensen overzien het niet meer bij
ziekte, een scheiding of een overlij-
den. Er kunnen allerlei oorzaken
zijn.’’
Organizers worden ook ingescha-

keld door ouderen die kleiner gaan
wonen. ,,Als ze niet kiezen vóór ze
verhuizen, zadelen ze de kinderen
op met hun spullen,’’ zegt Gemma,
die al heel wat ouderen met raad en
daad heeft bijgestaan. ,,Ik heb zelfs
een echtpaar verhuisd van een een-
gezinswoning naar een éénkamer-
woning. Dat was pas rampzalig.’’
Niet kunnen opruimen komt in

alle lagen van de bevolking voor. ,,Ik
ben bij hoogopgeleide mensen ge-
weest die hun administratie niet
meer overzagen, de post gewoon
niet meer openden,’’ zegt Yvonne.
Wel hebben veel mensen moeite
met de erkenning van het pro-

bleem, zegt ze. ,,Er is veel schaamte,
het duurt lang voordat mensen de
stap nemen ons in te schakelen.’’
De coaches gaan niet zelf aan de

slag met rubberen werkhandschoe-
nen. Ze adviseren, leren hun klan-
tren opruimen. Bij een lade worden
bijvoorbeeld drie mandjes gehan-
teerd. ,,Eén mandje voor de spullen
die terug moeten in de la, één voor
de spullen die ergens anders wor-

den opgeborgen en één voor de
spullen die weg kunnen,’’ zegt
Gemma. En dat werkt: ,,Mijn klan-
ten zeggen: als ik door jouw ogen
kijk is het gemakkelijk. Na één of
twee keer kunnen ze het zelf.’’
Een organizer is niet goedkoop,

Gemma vraagt een uurprijs van 55
euro. ,,Als er resultaat is, is dat niet
duur. Je geeft toch ook geld uit aan
de tuinman?’’

ALPHEN •De lezeressen
van het blad Libelle kun-
nen tegen gereduceerd
tarief een professionele
opruimer aan huis krij-
gen. Organizers Yvonne
van Putten en Gemma
Hillebrand uit Alphen
doen mee.
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Gemma Hillebrand (r.) en Yvonne van Putten gebruiken drie mandjes bij het opruimen van een lade. FOTO ERIC TAAL

Zelfs opgeruimde
mensen overzien het
niet meer bij ziekte of
een echtscheiding.
Yvonne van Putten

Orde scheppen in de chaos
Organizers leren klanten hoe ze hun huismoeten opruimen

Lezers van het blad Libelle kunnen
voor 50 euro een twee uur du-
rende ‘quick scan’ van een organi-
zer boeken. In die tijd worden en-
kele lades of een deel van een kast
opgeruimd. 75 professionals in
Nederland, vertegenwoordigd in
de NBPO, doen eraanmee. Hierbij
zijn de Alphense Organizers, twee
deelnemers in Gouda en één in

Montfoort. Boeken kan op
www.zoekeenorganizer.nl. Op
deze site staan ook de namen
van alle deelnemers. De actie
loopt tot 3mei.
Meer informatie over het werk van
GemmaHillebrand op www.gem-
mahillebrand.nl en dat van Yvonne
van Putten op www.duurzaam-
oporde.nl
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