
Maak van je bureau 
een minimalistische werkplek 
waar het maximale van jezelf tot uiting komt.
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BEWUST BUREAU 
blad



Functie & schoonheid verbonden, bewust gemaakt, ingetogen luxe

Bewuste Bureau Accessoires
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Houd je ook van items die onderdeel uitmaken van je dagelijkse leven?
Producten met een ingetogen ontwerp & van hoge kwaliteit.

Die je een gevoel van welzijn geven, tevredenheid en na verloop van
tijd 

je lievelings items worden.
Daar houd ik ook van!
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Hi,

Kopje koffie of thee binnen handbereik?

Wat zijn je vakantieplannen voor dit jaar? Ga je (eindelijk) weer naar het buitenland? 
Na 2 jaar Nederland, ga ik met m'n gezin deze zomer weer naar Noorwegen. Niets leukers

dan vakantie voorpret met reisgidsen en (digitale) landkaarten om al onze wensen in een

rondreis van 3 weken te passen. 

Het boek van Monocle is zeker geen reisgids, veel te groot en dik, maar heerlijk om door

te bladeren ter inspiratie. Ik ben fan van Monocle, een uitgeverij van reisgidsen,

koffietafelboeken en maandelijks hun gelijknamige tijdschrift. Ze zijn ook een

radiozender, en verkopen een gecureerde selectie kleding, meubels en schrijfwaar. Ik

lees graag hun dagelijkse nieuwsbrief en op zondag staat er altijd een recept in, dat is het

eerste waar ik naar op zoek ga! Een aanrader. 
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In het hoofdstuk Bewust Lezen, vind je 3 artikelen met verschillende thema's: filosofie,

routine en productiviteit. Het laatste artikel gaat over je werkplek verbeteren =

geïnspireerd werken. Stel dat je er niet uit komt, hoe je je werkplek kunt verbeteren, dan

vind je onderaan de nieuwsbrief een button voor meer informatie. Je mag me altijd

mailen met een vraag, ik help je graag. 

Verder in de selectie, Leuke Links: drink je graag alcoholvrij zoals ik? Met Seedlip kun een

fantastische cocktail maken zonder dat je iets mist. Ik heb Seedlip een aantal jaar geleden

ontdekt in Engeland toen we daar op vakantie waren. Inmiddels is het ook goed

verkrijgbaar in Nederland en op de website staat er een uitgebreide categorie cocktails

inclusief methodes. 

Je kunt van alles zeggen over social media en het verschrikkelijke algoritme wat

daarachter zit, soms kom je pareltjes tegen, of in dit geval stenen. Ik houd van gestreepte

stenen, mijn vensterbank ligt er vol mee. Als ik wandel speur ik net als onze teckel Tess

de grond af naar gestreepte steentjes. Dit jaar ben ik begonnen met het wandelen van het

Pieterpad, van een gewandelde etappe mag ik van mezelf één steentje meenemen, het

zijn dankbare souvenirs. ik word er vrolijk van, jij vast ook!

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTU1NjYxMzQyNDcxODg3MTkyJmM9ZThmNCZiPTk3MjQxNzk3MiZkPW85djNiM2g=.imkpnWNJTk4c5FpFyWh4GFziosL4HZERSLTV7QFnRqs
https://monocle.com/
https://bygitte.nl/
https://pieterpad.nl/
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Als je al langer mee leest, weet je dat ik schrijven op het allerhoogste plan heb staan.

Niets gaat erboven, nou ja, samen met lezen op nummer één 😃. Vaak schrijf ik een

concept versie van een blogpost met pen en papier, wat gestreep of een tekeningetje met

potlood daar tussendoor en daarna moet ik alles overtikken op m'n laptop, of met een

app een transcript maken wat nooit helemaal lekker gaat... Ik heb al ervaring met een

digitaal notitieboek en een bijbehorende pen, maar deze remarkable lijkt me echt een

uitkomst. Heel anders dan een tablet en de sensatie van schrijven ligt veel dichter bij het

echte werk. Ik ga geen afscheid nemen van mijn vulpen (de handgeschreven kaartjes bij

bestellingen blijven!), mijn Morning Pages schrijf ik in mijn Leuchtturm1917, waar sinds

kort een brede versie van de penhoes met elastiek aan hangt, handig voor als je een set

hebt. Mijn Lamy vulpen en potlood zijn nu echt onafscheidelijk. 
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Mocht je nog tips hebben voor onze vakantie in Noorwegen, ik houd me aanbevolen!
Ik wens je een fijne dag.
Veel leesplezier en tot volgende maand.

Groet, Gitte

P.s. Is er iets wat je me wil laten weten, stuur me een mail, ik help je graag!

https://bygitte.nl/
https://www.leuchtturm1917.com/
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LEUKE LINKS
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Seedlip is op een missie om de manier waarop de wereld

drinkt te veranderen met alcoholvrije opties van de hoogste

kwaliteit. Bekijk

Inspired by the shoreline. Pebble fisher, seashore hound,

wave watcher. Pockets always full of sand.. Bekijk

The Monocle Book of the Nordics uncovers the folks, firms

and stories that help the region rank highly in everything

from art and architecture to eating and living well. Bekijk

The next-generation paper tablet. Replace your notebooks

and printed documents with the only tablet that feels like

paper. Bekijk

CosNOpolitan

Stripeypebbles

The Monocle Book of the Nordics

reMarkable 2 

Cocktail

Julia Sugden

Julia Sugden

Digitaal schrijven
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https://www.seedlipdrinks.com/nl-nl/cocktails/cosnopolitan/
https://www.instagram.com/stripeypebbles/
https://monocle.com/shop/product/2066359/the-monocle-book-of-the-nordics/
https://remarkable.com/
https://bygitte.nl/
https://www.seedlipdrinks.com/nl-nl/cocktails/cosnopolitan/
https://www.instagram.com/stripeypebbles/
https://monocle.com/shop/product/2066359/the-monocle-book-of-the-nordics/
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTU1NjYxMzQyNDcxODg3MTkyJmM9ZThmNCZiPTk3MjQxNzk5MCZkPWoxcjFsMnM=.rCKyRR0EU8rrorOCQYnUZN0K9TjHFzvwyQAH2FilYuo
https://remarkable.com/
https://www.seedlipdrinks.com/nl-nl/cocktails/cosnopolitan/
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTU1NjYxMzQyNDcxODg3MTkyJmM9ZThmNCZiPTk3MjQxNzk4NyZkPWw1czV0MG4=.Wi_xAmFMmJZ_fnBlAJZJLJsiOEL_uV0rooFH-Te06A0
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTU1NjYxMzQyNDcxODg3MTkyJmM9ZThmNCZiPTk3MjQxNzk5MyZkPWo3ejVoM2o=.ihDfuv9foYWChqjzNXypCGQfqPgv77fVEPUAoEMLQc8
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTU1NjYxMzQyNDcxODg3MTkyJmM9ZThmNCZiPTk3MjQxNzk5MCZkPWoxcjFsMnM=.rCKyRR0EU8rrorOCQYnUZN0K9TjHFzvwyQAH2FilYuo
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTU1NjYxMzQyNDcxODg3MTkyJmM9ZThmNCZiPTk3MjQxNzk5MCZkPWoxcjFsMnM=.rCKyRR0EU8rrorOCQYnUZN0K9TjHFzvwyQAH2FilYuo


Bewuste Bureau Accessoires

Waar is m’n pen?

Zul je nooit horen met deze hoes voor aan je bullet
journal!

Altijd je favoriete pen vlakbij je favoriete notebook.

In deze brede versie kunnen zelfs 2 pennen.
Altijd je pennen binnen handbereik voor snelle notities!

Geschikt voor A5 notebooks, bijvoorbeeld
Leuchtturm1917.

Verkrijgbaar in naturel & zwart leer

€ 65,00

bygitte.nlbygitte.nl

PEN HOES ELASTIEK BREED

SHOP DE PEN HOES
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https://bygitte.nl/shop/pen-hoes-elastiek-breed/
https://bygitte.nl/
https://bygitte.nl/
https://bygitte.nl/shop/pen-hoes-elastiek-breed/


BEWUST LEZEN

bygitte.nl

Een derde optie?

Werkplek verbeteren =
geïnspireerd werken

Voorbereiding bespaart tijd

filosofie

productiviteit

routines

Je hebt iets bedacht. Je vraagt bevestiging aan een ander, en

die blijkt een heel andere gedachte daarover te hebben…

Lees verder

Wat doe je om beter werk te leveren, om productiever te

zijn? Een werkplek op zo’n manier inrichten, dat het in

dienst staat van je productiviteit.

Lees verder

Op een rustig tijdstip in het weekend je werkweek

voorbereiden, levert tijd op tijdens je werkweek. Beslissingen

nemen in het moment zelf kosten tijd en energie.

Lees verder
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https://bygitte.nl/kiezen-voor-een-derde-optie/
https://bygitte.nl/werkplek-verbeteren-geinspireerd-werken/
https://bygitte.nl/voorbereiding-bespaart-tijd/
https://bygitte.nl/
https://bygitte.nl/kiezen-voor-een-derde-optie/
https://bygitte.nl/werkplek-verbeteren-geinspireerd-werken/
https://bygitte.nl/voorbereiding-bespaart-tijd/


Werkplek verbeteren = geïnspireerd werken

Je hebt een werkkamer, maar het is het net
niet…

Je wens is een werkplek waar je geïnspireerd en
in flow kunt werken, zodat jouw werktijd hier
welbesteed is.

Je werkplek ondersteunt het behoud van
energie & productiviteit, waardoor je die
optimaal kunt inzetten.

Klinkt dit als jouw ideale werkplek en wil je dit
ook?

Maak van je bureau een
minimalistische werkplek waar het
maximale van jezelf tot uiting komt.

Je werkplek is die creatieve inspirerende
omgeving, waarin jij je beste werk kunt
doen!

Ik help je om van je bureau een
minimalistische werkplek te maken, waar
het maximale van jezelf tot uiting komt.

Ik creëer een inspirerende uitgebalanceerde
werkomgeving voor je, waar jouw energie in
harmonie is met jouw werkplek.

Jouw inspirerende werkplek binnen
handbereik!

bygitte.nlbygitte.nl

Ja, graag!Ik wil meer informatie.Klik hier.
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https://bygitte.nl/
https://bygitte.nl/
https://bygitte.nl/contact/
https://bygitte.nl/contact/


DANK JE WEL
v o o r  j e  a a n d a c h t  e n  t o t  d e  v o l g e n d e  k e e r !

w w w . b y g i t t e . n l

p o s t @ b y g i t t e . n l

w w w . i n s t a g r a m . c o m / b y g i t t e
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https://bygitte.nl/
mailto:post@bygitte.nl
https://www.instagram.com/bygitte/
https://bygitte.nl/

