
Slaapkamer

Zet alle ramen open en laat je huis eens goed 
verluchten

Reinig je tapijten
Tapijten krijgen heel wat te verduren. Zeker als je 
kinderen hebt rondhuppelen. Onze tapijten 
worden 1x per jaar opgehaald voor een grondige 
wasbeurt. (Je kan in een doe-het-zelf zaak ook 
een industriële reiniger huren en je tapijten zelf 
behandelen.)

Was de gordijnen 
De meeste gordijnen kunnen zonder probleem in 
de wasmachine. Zware of delicate gordijnen kan 
je ook laten reinigen bij de droogkuis. Je zal het 
verschil niet alleen zien, maar ook ruiken!

Trek die 'brol'kast open en selecteer de 
rommel. 
Elk gezin heeft een kast waar alle rommel in lijkt 
te verdwijnen. Van usb sticks, tot lege batterijen, 
balpennen of gsmladers. Breng het overzicht 
terug in dit kastje. Smijt alle rommel in de vuilbak. 

Woonkamer Keuken

Neem je kleerkast onder handen
Ga hierin grondig te werk. Kleren die langer dan 
een jaar onaangeroerd in je kast hangen, ga je 
heus niet meer dragen. Geef deze kleren een 
nieuw leven en schenk ze aan goed doel. 

Draai je matras om zodat je de ondersteuning 
blijft behouden.  

Breng je matrasbeschermer, donsdeken en 
kussens binnen bij de droogkuis 

Behandel je matras met een product tegen 
huisstofmijt

Badkamer

Maak het terras klaar voor de zomer 
Met een hogedrukreiniger ontdoe je het terras in 
no time van mos en aanslag.
 
Breng een bezoekje aan het tuincentrum en 
start met het planten van bloembollen

Maai en verticuteer je gras. Bemest eventueel 
en behandel met (een ecologische en veilige) 
onkruidverdelger.

Tuin

Kieper je handtas uit en ontdoe het van 
lijstjes, bonnetjes en andere zooi  

Ontdoe het wasbakje van je wasmachine 
van zeepresten
Luiewijventruc: het wasbakje kan je eruit 
nemen in in je vaatwasmachine steken  

Laat je wasmachine een rondje draaien op 
95° met een portie sodakristallen 

Controleer de houdbaarheidsdatum van 
medicijnen. Vervallen of lege medicijnen kan 
je binnensteken bij je apotheek.

Ontkalk je kranen en douchekop door ze een 
nachtje te laten weken in azijn

Onderwerp je nagellakcollectie aan een 
grondige selectie. 
Nagellak verliest snel z'n vloeibaarheid, en dat 
ene kleurtje dat al jaren onaangeroerd in je kast 
staat? Weg ermee!  

Gooi je make-up tasje ondersteboven.
Oja, make up bederft. Foundation en mascara 
hou je best niet langer dan 6mnd. Het wordt 
een broeihaard van bacteriën en verliest z'n 
textuur. 

Reinig je sieraden met een geschikt product 
(en laat je trouw- en/of verlovingsring opblinken 
bij de juwelier)

Varia

Mest je diepvries uit en laat deze 
ontdooien

Reinig je koelkast grondig en controleer de 
vervaldatum van je etenswaren

Controleer je voorraadkast of berging op 
vervallen producten. 

Reinig je dampkap met een geschikt product

Maak alle lades en kasten leeg en reinig 
deze met een natte doek. 

Checklist lente / herfst schoonmaak 
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