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VEEL GOEDS VOOR 2014
Het weekend kan beginnen! Ik moet nog een artikel voor december inleveren; ondertussen laat
ik de dag nog even langs me heen gaan, weer zoveel leuke diverse mensen in de winkel gehad.
Het begon met mensen uit de Achterhoek. Ze
hadden deze zomer leuke dingen gezien en kwamen daar op terug. Verder een echtpaar dat al jaren even gezellig een kopje koffie komt drinken
en even komt bijkletsen. Moeder met dochtertje
die mij een doosje bonbons cadeau geeft voor
het goede advies. Mensen die binnenkomen
voor een paar kussens, tegen een eethoek aanlopen, en dan maar meteen beslissen dat ze die
nemen. Ook mensen die misschien al wel voor
de zesde keer voor iets komen kijken en nu de
knoop doorhakken, geven me een goed gevoel
omdat ze tevreden zijn met hun beslissing.
Ik blader eens door mijn agenda en wordt me be-

wust van het grote aantal verschillende mensen
en huizen waar ik de laatste tijd geweest ben:
villa’s met verwarmde oprijlanen, rijtjeshuizen,
vakantiehuizen, verbouwde boerderijen, nieuw
gebouwde moderne huizen, appartementen,
penthouses, directiekantoren en bedrijven. Ik
bedenk me dat het juist die afwisseling is die het
zo boeiend maakt. De uiteenlopende wensen
van mensen passend bij hun leefwijze, huis en
budget. Iedere keer weer een uitdaging om met
een passend idee te komen.
Gelukkig horen we de laatste tijd ook meer
positieve geluiden omtrent de economie. Er is
zelfs een groei van 0,1%. U en ik weten dat we
er nog niet zijn, maar we moeten ons toch aan
het positieve optrekken en weer vertrouwen
hebben in de toekomst. Ik heb dat zeker. Ik heb
alweer volop mooie spullen voor het nieuwe jaar

ingekocht, die ik gelijk na de Kerst in de winkel
presenteer. Ik ga met volop nieuwe inspiratie
en vol vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet.
Graag nodig ik u uit om ideeën op te doen voor
het nieuwe jaar wat voor ons ligt. Bovendien wil
ik u al het goeds en veel gezondheid toewensen
voor 2014.
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