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GEFELICITEERD:
JE DOET MEE MET DE

MIJMERING VOOR 2020!

Jarig zijn tussen Kerst en Oud&Nieuw blijft bijzonder.
Als kind had ik altijd vakantie met mijn verjaardag wat
ervoor zorgde dat voor het eerst weer naar school
gaan na mijn verjaardag voelde als een nieuwe start.
Als volwassene hield ik dat gevoel vast door in de
week van mijn verjaardag mijn nieuwe agenda in te
richten: verjaardagen over te nemen, al gemaakte
afspraken
in te plannen. Al bladerend door het jaar dat komen
gaat, mijmer ik altijd een beetje weg: wat staat er dit
jaar te gebeuren, waar wil ik (meer) tijd voor maken. 

 

Komend jaar is een bijzonder jaar: ik word 50
in 2020! En ik vind het geweldig! 

 
Een goede start van het nieuwe jaar kan niet zonder
terugkijken op wat was, voelen wat is en vooruit kijken
naar wat kan zijn. Tof dat je dit jaar mee doet met
deze Mijmering zodat 2020 ook voor jou een
bijzonder jaar wordt!



BENODIGDHEDEN

Een schrift

Tijdschriften om uit te

scheuren.

Pritstift    

Schaar     

Fijne pen

Dagelijks een half uurtje

ongestoorde tijd

Benodigdheden:

 

 

 



HEB JE DE TIJD EN WIL JE JE
EIGEN MIJMERSCHRIFT
MAKEN?

Bepaal welk formaat je je boekje wilt. We
gebruiken 1 pagina per dag. Houd rekening met
de grootte van je handschrift en of je ruimte over
wilt houden om je pagina’s te versieren. 
Karton A4 (21 bij 29,7 cm) om een A5 boekje te
maken of A5 (14,8 bij 21 cm) om een A6 boekje te
maken. Bewaar papieren draagtassen, de doos
van je ontbijtgranen, kartonnen enveloppe van je
brievenbus-bestelling bij een online winkel.
Knip het karton in de juiste afmeting 
15 vellen ongelinieerd of geruit A4 papier voor
een A5 boekje, 8 vellen A4 (geruit, blanco of
gelinieerd) voor A6. Denk aan print papier of
oude schoolschriften die niet helemaal
volgeschreven zijn.
Vouw de blaadjes dubbel en schuif ze in elkaar
zodat je een schrift krijgt. Bind het schrift met een
touwtje samen.
Wil je helemaal los? Houd dan washitape,
gekleurde pennen, potloden, stickers enz. bij de
hand.

 



MIJMEROPDRACHTEN

Mijn fijnste herinnering van 2019 is…   
In 2019 heb ik voor het eerst…
Ik ben het meest trots op… 

1.
2019 is (bijna) voorbij. Laten we eens terugkijken. Vul de
volgende zinnen aan met max 5 regels tekst:  

 
 2.

2019 heeft je een aantal dingen gebracht. Toch zullen
er ook zaken zijn die je liever niet had meegemaakt of
waar je spijt van hebt. Maak een lijst met deze zaken.
 

 3.
Schrijf een brief waarin je afscheid neemt van wat in
2019 mag blijven en een uitnodiging doet aan dat wat
je mee wilt nemen naar 2020, gebruik 2 pagina’s als je
daar behoefte toe voelt.
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Wat is een eerste stap? En de volgende?
Wat betekent dit voor je dagelijks leven? 
Wie of wat heb je nodig om dit te doen of laten?
Heb jij (tussentijdse) beloning of aanmoediging
nodig? Hoe ziet dat eruit? 

4. 
Lees je brief terug. Wat springt er voor 2020 uit? Vat
het in 1 woord samen: 
Schrijf dat woord verticaal in de kantlijn. Zoals het
voorbeeldwoord hieronder
J
A
A
R
W
O
O
R
D
 
Vul elke letter aan met een woord of zin dat
antwoord geeft op de vraag: 2020 wordt voor mij…
 

5.
Beschrijf 3 dingen die je in 2020 wilt ervaren. 



MIJMEROPDRACHTEN

schrijf op de rechterpagina bovenaan het doel
met daaronder de acties die er voor nodig zijn
plak op de linkerpagina de plaatjes die bij dat
doel horen. 

6.
Welk beeld past bij elke afzonderlijke ervaring?
Zoek in je tijdschrift naar woorden en beelden
waarbij je direct aan deze ervaringe denkt. Blader
en kies instinctief. 
Gebruik de 6 volgende pagina’s als volgt: 

 7.
Dit is de laatste Mijmer-dag. Je hebt helemaal voor
ogen waar je het komend jaar tijd en aandacht
aan wilt besteden. Mogelijk ben je zelfs op meer
dan 3 ervaringen gekomen maar hold your horses!
Je voelt je overduidelijk geïnspireerd om lekker aan
de slag te gaan maar heb geduld met jezelf. Zoals
je gister hebt kunnen zien is er het een en ander
nodig om je ervaringen mogelijk te maken.  

 
Vandaag ga je daarom eerlijk zijn met je zelf: wat is

haalbaar?
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Pak je agenda erbij, of dat nou een papieren of
digitale is. Staan de belangrijke afspraken er al in?
Denk aan verjaardagen, evenementen, vakanties,
cursussen voor werk of hobby, schoolvakantie van de
kinderen. 
 
Leg je collage bladzijden open en bepaal wanneer
je welke ervaring wilt hebben. Markeer deze datum
in je agenda. 
Kijk nu naar de eerste stap: plan dit ook in. Plan zo
je volgende stappen in. Nogmaals: Wees eerlijk!
 
Tot slot bepaal je hoe je gebruik gaat maken van je
motivatie.
Maak indien nodig een afspraak met je hulptroepen
om je plan door te nemen. 



BONUS

Wie jarig is trakteert!
 

Meld je aan voor de MijmerMotivatie!
Je ontvangt elk laatste weekend van de maand een
reminder met daarbij een aantal vragen die
betrekking hebben op de ervaringen die je dit jaar
wilt hebben. Plan dus alvast die weekenden een half
uurtje "Mijmertijd" in om pas op de plaats te maken.
 

Bedankt! 
 

Wat fijn dat je meedeed aan mijn Mijmerfeestje. Ik
wens dat 2020 jou de ervaringen zal brengen waar
je tijd en aandacht voor maakt. 
 
Mocht je gemerkt hebben dat je wel weet wat je
wilt maar lukt het niet om de stappen er naar toe te
zetten neem dan contact met me op. In een
vrijblijvend kennismakingsgesprek bekijken we dan
of ik hierin iets voor jou kan betekenen. 

Warmhartige groet,
Esther Berends

esther@kijkpost.nl
06-40224126
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