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SIMPLICITY 
IS 
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TO 
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BRUCE  LEE



KOPPIGHEID
houvast in spannende tijden

Stel dat we 80 jaar hebben om er iets van te maken. Dan nader ik 

zowat de helft. Daarvan heb ik 22 jaar over schoolboeken 

gehangen en 12 jaar de verwachtingen ingelost van 2 werkgevers. 
Er blijft dus iets meer dan de helft over om mijn eigen 

verwachtingen op nummer 1 te zetten. Let's get started! 

 

Schoonmoeders jammeren over een ultieme job als ambtenaar. 
Collega’s mompelen dat je zekerheden best niet té snel overboord 

gooit. Echtgenoten beseffen dat de enige optie die van loslaten is. 
Ziehier het moment dat Koppigheid mijn beste vriend wordt. Het 

begin van een dolle freelancersrit. 
 

 

take the risk or lose the chance

CONTACT ME

Punttxt

Warden Oomstraat 12 
8830 Hooglede

0473 47 68 16 
julie@txtcopywriting.be 
www.txtcopywriting.be

ABOUT JULIE

Kreeg een authentieke vorm 

van sales- en 

marketingprincipes met de 

paplepel mee.

Gruwt weliswaar van gladde 

verkoopspraatjes.
Stak al jaren energie in het 
verfraaien van het huis met 
de rode deur en zal dat 
minstens nog jaren doen.

Laat de namen van haar 
kinderen niet rijmen, dat 
doen ze zelf ook niet 
noodzakelijk.

Houdt van bullshitbingo met 
de beste buzzwords uit de 

managementtaal.
Studeerde communicatie- 

management aan de 

Arteveldehogeschool.
Bouwt op 2 stabiele 

werkervaringen. 

Kent hierdoor de ins en outs 
van de uitzendwereld binnen
de muren van 

gerenommeerde industrie- 

bedrijven en de 

marketinginzichten van een 

bedrijfsgerichte 

opleidingsorganisatie.
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JULIE SCHRIJFT -   4- 2017

LOTTE EN JULIETTE

“Toffe dochters”. Juist! Pittig,

dat zeker, volgzame doetjes?

Niet echt, Wel goed voor

tonnen schrijfplezier. 

Een houten plank bedolven 

onder vingerhapjes met de 

beste Picon uit West- 

Vlaanderen op een ijskoude 

decemberavond.

HYGGE AT MY PLACE?  

BEZIELING BRUIST

Een inspirerende werkplek, 

de eindeloze uitgestrektheid 

van de zee, bijkletsen aan de 

oevers van stille rivieren... 

Instant inspiratieboosts!



LIVE, LAUGH, LEARN
Ik hou er niet van om in de spotlights te staan. Tot ik even geleden een professionele fotoschoot 

won. Alle schroom overboord en gáán voor die perfecte kiekjes. Dat leerde mij één ding: Als je 

moet kiezen tussen schaamtelijk enthousiasme of beschamende verlegenheid . Realiseer je dan 

dat er in enthousiasme steeds kostbare aanstekelijkheid schuilt. Verlegen of niet. Hallo sympathie 

en zelfvertrouwen!



JULIE SCHRIJFT -   6   - 2017

Julie gooit het juk van een werkgever van zich af. Haar eigenzinnigheid brengt 

haar er toe om te kiezen voor onvoorspelbaarheid en spanning. Gewapend met 

veel schrijfgoesting, een gezonde dosis talent en onwaarschijnlijk veel werklust 

kiest ze voor voldoening en uitdaging. Op haar maat.  Julie deelt graag de kleine 

kantjes die haar groot maken.  

Mijn gestalte doet vermoeden dat ik 

de wereld aankan. Eén meter 

drieëntachtig is precies die grootte 

waarbij je op netwerkrecepties 

gezellig de gesprekken ónder jou 

waarneemt en probeert om nog net 

de geluiden op te vangen. Je vermijdt 

het om neer te kijken op je nieuwe 

kennissen, hoewel je 

ze zelf ongemakkelijk naar jou 

voelt omhoog kijken. Hakken of geen 

hakken? Er zijn weinig prangender 

vragen in ’t leven dan deze. 

Kritiek kan me raken, kraken en

maken. Eerlijk toegegeven, kritiek

weerhoudt me er soms van om te

scoren. Maar wanneer

nuchterheid zich terug meester

maakt van ontgoocheling, speelt

vastberadenheid de hoofdrol. Laat

dát net de trigger zijn om telkens

een level hoger te presteren. 

Verontwaardiging en

zelfingenomenheid, de grootste

spelbrekers for 'going the extra

mile', toch?! 

Kritiek, een lust of een last?

Ik laat me niet gemakkelijk 

verleiden tot loze verplichtingen. 

Verplichte bezoekjes omdat het 

hoort? Daar bedank ik voor. Een 

huishouden dat perfect onder 

controle is? Alleen terug te vinden 

in de lifestyle magazines op mijn 

rommelige salontafel. Ik scoor wel 

steevast hoge punten op 

onvoorspelbaarheid en creatieve 

oplossingen. Hierbij is dan ook een 

speciale vermelding aan het adres 

van de stalen zenuwen van mijn 

huisgenoten meer dan op zijn 

plaats. 

Buiten de lijntjes 

Bourgondisch leerproces

Sinds ik mijn man leerde kennen 

op mijn negentiende maakte ik 

komaf met onnozelheden als “ik 

lust geen vis” en “ik verfoei kaas”. Ik 

leerde amuses kennen en door 

boterzachte côte à l’os snijden. We 

verdiepten ons in de perfectie van 

bearnaise en de verschillende 

versies van Picon vin blanc. 

Sindsdien vraag ik aan iedereen 

die op zijn 22e gaat samenwonen 

“En? Al een beetje verdikt?” 

" H A K K E N  O F  G E E N  
H A K K E N ? "

-   SNEAK PEEK-

Top Photo
Brugs rood langs buiten, West-

Vlaams karakter vanbinnen

Bottom Photo
 7 cm extra: do or don't?

Als ik later groot ben



JULIE'S TEKSTEN 
 

LEES  MEE  
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ABOUT PAGINA
BOUWCOÖRDINATOR

Kwaliteitsvolle nieuwbouwwoningen, verbouwingen of 

renovaties 

Armaca bouwt uw droomwoning die niet alleen van 

ver mooi oogt, maar ook stevig op zijn fundering staat 

en bovendien naadloos is afgewerkt. We coördineren 

uw nieuwbouwproject van graafwerken tot oplevering. 

Net als bij renovaties of uitbreidingen kiest u voor ofwel

houtskeletbouw of traditionele bouwtoepassingen. U 

kiest in ieder geval voor kwaliteit in élke bouwfase.  

Creatief in ontwerp en materialen 

Welke stijl past bij u? Wat is uw budget? Unieke, 

flexibele ontwerpen volledig afgestemd op uw 

persoonlijke smaak, dat is onze troef. Samen gaan we 

door de ruime materiaalkeuze, de verschillende 

kleurtoepassingen en de mogelijke 

afwerkingstechnieken. Wij goochelen met hout en 

stenen. Uw woning wordt een pareltje en dat binnen 

uw budget.   

Verwacht een persoonlijke aanpak 

Geen voorstudie en ontwerp zonder dat wij de essentie

van uw wensen kennen. Attesten en vergunningen 

aanvragen doen we samen. Steekt u zelf graag de 

handen uit de mouwen? Stelt u graag de afwerking uit 

tot later? Bent u er graag bij als de graafwerken 

starten? As you wish!   

Meer dan 2000 woningen op de teller

De bouwkunst hebben we onder de knie. Meer dan 

2000 bouwprojecten betekent dat wij alle mogelijke 

bouwperikelen moeiteloos het hoofd bieden. Dankzij 

onze ruime ervaring laten wij ons niet ontmoedigen 

door onverwachte tegenvallers. Een snelle en correcte 

oplevering blijft gegarandeerd.  

Bouwcoördinatie in België en Nederland 

De familie Crommen heeft met Armaca zijn 

uitvalsbasis in Maldegem. Al zes generaties lang 

bouwen zij droomwoningen in België en Nederland. 

"Toen we meer dan dertig jaar geleden bouwbedrijf 

Crommen omdoopten tot Armaca trokken we volop 

de kaart van algemene bouwcoördinatie. Vandaag 

staan we garant voor unieke, luxueuze, strakke of 

charmante woningen. Met een nauwgezette opvolging

van a tot z." U bent gerust! 

Opdracht: De troeven uitspelen van 

deze bouwcoördinator op de about-pagina.
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ABOUT PAGINA
FOTOGRAFE  I L SE  VANDAMME

Ik hou van tegenstellingen. 

Noem me groot, maar gezegend met een klein, warm 

hartje. Ik hou van bourgondisch genieten, maar blijf 

liever ver weg van de kookpotten. Ik laat me zowel 

inspireren door de charme van Middelkerke als de 

grensverleggende strakheid van Stockholm. 

 Een vat vol tegenstellingen dus, maar wel rechtlijnig 

creatief. Beeldend in schilderkunst, beeldend met 

muziek en beeldend met mijn camera. 

Verwacht je aan tonnen energie, een hoeksken af en 

oneindig veel creatieve invalshoeken. 

Voor de eerste kiekjes van je kleine spruit. Voor 

eindeloze nostalgie na een huwelijksreportage. En voor

het klikken van kostbaar familiegeluk. 

Benieuwd hoe ik jouw gelukkigste momenten 

verzilver? 

Laat ons samen brainstormen!  

Opdracht: kort en krachtig de veelzijdige en 

creatieve persoonlijkheid van deze fotografe 

voorstellen.
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BLOGGEN
1 2  GEHE IMEN  OM  EEN  PROFESS IONELE  

FOTOSHOOT  EN  MAKE -UPSESS IE  TE  

WINNEN  (PERSOONL I JKE  BLOG )

Je hebt het misschien al gezien. Ik won dit weekend 

een make-up sessie met professionele fotoshoot. Een 

unicum. Wellicht zo ongeveer het eerste wat ik win. (Al 

moet ik eerlijkheidshalve bekennen dat ik eigenlijk 

nooit deelneem aan wedstrijden). En het voelt precies 

een beetje als de Lotto winnen. Al zal ik dát wel nooit 

zeker weten. 

Hoe ik dit voor elkaar kreeg? 

Prioriteiten scherp stellen. :-) 

Bespeur ik daar een vleugje jaloezie? Probeer eens met

volgend stappenplan. Win je er geen fotoshoot mee, 

dan in íeder geval wel een namiddag magisch 

meidenplezier. 

IN 12 STAPPEN NAAR EEN PROFESSIONELE 

FOTOSHOOT 

1. Hou je met stip aan de jaarlijkse verjaardagsdate met

je vriendinnen 

3 schoolvriendinnen, 1 verjaardag: een jaarlijkse 

shoppingdate. Don't skip! (tenzij je hoogzwanger bent 

of net bevallen). 

Meestal Antwerpen, soms Gent, deze keer Brugge. Wat

voor ons een beetje back to the roots betekende. Een 

uitje met iets meer peper, dus. 

2. Vind een leuke lunchplaats 

Place to start was dit jaar Li o Lait in de Dweersstraat. 

Een zeer fijn, authentiek adresje. Ideaal om wakker te 

worden en bij te kletsen. Denk koffie, bagels, cava, 

kranten en sanseveria's. 

Stel vast dat jij weer diegene bent die rennend de 

drempel haalt met lege handen en je collegavriendin 

je achterna komt met een topverjaardagscadeau. 

Shame on me! 
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BLOGGEN
1 2  GEHE IMEN  OM  EEN  PROFESS IONELE  

FOTOSHOOT  EN  MAKE -UPSESS IE  TE  

WINNEN  (PERSOONL I JKE  BLOG  -  VERVOLG )  

3. Bestel tegelijk brunch, lunch, cava en koffie 

4. Bespreek de trends van het moment 

Als West-Vlaamse dorpelinge moet ik toch af en toe 

enige achterstand vaststellen op vlak van (hippe) 

trends.  Smullen dus van de Gentse en Antwerpse 

updates. Ik luister en reproducer later op een moment 

dat me gepast lijkt. Zoals wanneer ik een blogpost 

schrijf bijvoorbeeld :). 

De nieuwe kooktrend? 

Yotam Ottolenghi. Wie? Wel ja, de nieuwe Jeroen Meus.

De nieuwe Jamie Oliver. Check het Jeruzalem 

kookboek (het topcadeau, dus). Of Hemsley Hemsley: 2 

ranke, energieke zusters die blaken van gezondheid 

door hun persoonlijkheid in hun kookkunsten te 

etaleren. 

De nieuwe trend in plantland? 

Het lepelbladplantje. Google of Pinterest gerust. 

De nieuwe interieurtrend? 

Rotan meubelen geflankeerd door weelderige 

kamerplanten (laat me dat nog even nachecken). 

5. Vang de shoproute aan 

6. Stop bij een beauty-/ make-upstore 

… En laat je gaan... 

Geluksbrenger dit jaar: Body Shop Brugge. Op zoek 

naar de all-time favourite deo. 

Of we we ons wilden laten schminken? Wel ja, de 

traditie wil dat we ons zonder schroom laten gaan. 

Hoezo weerstand? Primer, oogschaduw, eyeliner,

mascara, foundation, blush, olie, crème, lipstick. De 

hele rimram. Een pluim voor de aanpak van de 

verkoopster trouwens. En ja, zoals de verkoopstrategie 

het wil, lieten we ons wel degelijk ook in onze 

portemonnee gaan. 

Last, but nog least? 

Eens afgerekend kwam de '5 jaar Body Shop in Brugge-

Wedstrijd' op de proppen. Ik doe normaal dus niet aan 

wedstrijden, maar iets in mij begon zowaar de takjes 

lavendel te onderzoeken in de hoop het juiste aantal in 

het boeket te raden. 
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BLOGGEN
1 2  GEHE IMEN  OM  EEN  PROFESS IONELE  

FOTOSHOOT  EN  MAKE -UPSESS IE  TE  

WINNEN  (PERSOONL I JKE  BLOG  -  VERVOLG )  

7. Ga langs in dé interieurwinkel in Brugge: Frederiek 

Van Pamel en stel vast dat je een maandloon of twee 

moet neertellen voor een zetelsprei. Laat het niet aan je

hart komen, maar dompel je onder in een wonderlijke 

sfeer van bloemenpracht en frambozenrode kleuren. 

8. Doe eens een boetiek. 

Boetiek Ruth in de Sint-Jakobsstraat verleidt je met 

karaktervolle, gemakkelijk draagbare stuks van stijlvolle 

Scandinavische merken. 

Ok, op dát moment heb ik het mij ingeprent als 

minimaten met maxiprijzen. Maar eerlijk, mijn 

objectiviteit was ver zoek. Hou rekening met een 

ingebouwd verdedigingsmechanisme om zo mijn 

budget onder controle te houden. 

9. Nestel je in de koffiebar en bestel uiteraard de 

verkeerde koffie 

De hippe koffiecultuur en mezelf zijn geen goeie 

match. Al moet ik misschien maar eens moeite doen 

om de latté's en macchiato's deftig uit elkaar te 

houden. Bestel jij zonder verpinken de perfecte koffie? 

Dan ben je op je plaats in 'I love coffee' in de Sint 

Jakobsstraat. 

I 

10. Loop nog twee keer langs de Body Shop en zwaai 

naar de verkoopster alsof je een kleuter bent die eerder 

een lolly kreeg 

11. Rond nostalgisch af met een spaghetti in Joey's Café 

in het Zilverpand. Kroeg en bruin.  Word in één hap 16 

jaar terug gekatapulteerd. Onwaarschijnlijk hoe een 

smaak zo intens verbonden kan zijn met een 

levensfase. 

12. Geniet nog dagen na van nostalgie, 

 vriendinnenenergie en make-uptips. 

En laat je 4 weken later verrassen door het winnende 

smsje. 

'De hoofdvogel' zei de verkoopster. Een make-upsessie 

en professionele fotoshoot. 

But first, werk maken van die overtollige kilo's. Een 

nieuw doel is geboren! 

I'll keep you in touch, ladies! 
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IF MARKETING 
IS FLIRTING, 

 
COPYWRITING 

IS FLATTERY 
 

JODY  MORELL


