
 

OPGERUIMD
STAAT NETJES

Elk moment is een goed moment 
om met schoonmaken te 
beginnen. Start dus nu en voor je 
het weet blinkt je huis als nooit 
tevoren.

Goed schoonmaken kan alleen 
als alles is opgeruimd. En hoe 
minder spullen je hebt, hoe 
minder je hoeft op te ruimen. 
‘Ontspullen’ dus. Zet drie dozen 
of tassen neer met etiketten 
erop: ‘houden’, ‘weggeven’ en 
‘weggooien’. Wees streng voor 
jezelf en vraag je bij alles af: 
heb ik dit echt nodig? Deze hele 
week ga je met de drie dozen alle 
kamers af, zodat straks alleen die 

spullen overblijven die je echt 
graag om je heen hebt. Natuurlijk 
vink je ook de gebruikelijke dag- 
en weekklusjes af. Doe die elke 
week trouw, en het schoonmaken 
wordt een eitje.
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water en wat allesreiniger (of 
koop een kant-en-klare) en een 
schone doek en sop de tafels, 
vensterbanken, kastdeurtjes en 
eventuele spiegels. Ververs het 
water van de bloemen. Loop de 
krantenbak na en breng oude 
kranten en tijdschriften naar de 
oud-papierbak. Lege batterijen 
kunnen naar de batterijbak. 
Pak de stofzuiger en zoek 
alle hoekjes op. Vergeet de 
stofwolken rond stoelpoten niet. 
Zet de stoelen op tafel en dweil 
de vloer. Gooi alle natte lappen 
bij de wasmachine - niet in de 
wasmand, dan gaat het stinken.

Nu alles is weggegooid, 
weggegeven of opgeruimd, kun 
je goed aan de slag. Deze week 
doe je dat in de woonkamer.

Begin met de planten: haal dode 
blaadjes weg en geef de planten 
water. Neem een licht vochtige 
doek en neem al het stof af. 
Maak je doek tussendoor steeds 
schoon en knijp hem goed uit 
voor je verdergaat. Voor je tv en 
beeldschermen gebruik je een 
zacht, droog doekje, eventueel 
gecombineerd met een speciaal 
schoonmaakmiddel voor 
schermen.
Neem een sprayflacon met 

DE WOONKAMER
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Deze week neem je de keuken 
onder handen. Doe je wekelijkse 
rondje van opruimen en 
weggooien wat weg kan, en het 
schoonmaken kan beginnen. 

Heb je plantjes in de keuken, 
haal dan dode blaadjes weg en 
geef de plantjes water. Stof af 
wat afgestoft kan worden. Voor 
de ovendeur en magnetronruit 
gebruik je keukenpapier en 
een ruitenreiniger. Voor de rest 
gebruik je een sprayflacon met 
allesreiniger en water (of een 
kant-en-klare schoonmaakspray). 
Vergeet niet de kranen schoon 
te maken en een scheutje 
afvoerreiniger door de gootsteen 
te druppelen.

DE KEUKEN
Leg een doormidden 
gesneden citroen in 
de magnetron en laat 
het apparaat zeker 
vijf minuten op vol 
vermogen draaien. 
Gooi de citroen weg 
en neem met een nat 
doekje de binnenkant 
van de magnetron af. 
Doe hetzelfde met de 
oven. Laat drogen met 
de deur open.

TIP
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