61 ‘leuke’ taken voor een fris, proper en hygiënisch huishouden
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Huiskamer opruimen
Meubilair stofzuigen en proper maken
Tapijten stofzuigen en proper maken
Vloer dweilen en laten drogen
Licht schakelaars afstoffen en
opblinken
Glazen tafels afkuisen en
vingerafdrukvrij maken
Familiefoto’s polijsten
Decoratieve elementen afstoffen en
proper maken
Gootsteen desinfecteren en proper
maken
Lampenkappen opblinken en afstoffen
Neem het fornuis af met het een sopje
Veeg het aanrecht af
Verwijder kruimels op en rond de
eettafel
Maak het emmertje met het
groenteafval leeg
Doe de afwas of ruim je vaatwasser in
Ruim de salontafel op
Leg kranten en tijdschriften op een
stapel
Spoel de wastafel en douche uit
Spiegels reinigen
Maak de bedden op
Linnen goed verversen
Laat alle kamers minimaal een
kwartier luchten
Gooi rondslingerende kleren in de
wasmand of berg ze op in de
kledingkast
Zet de wasmachine aan en laat
kleding drogen in de wastrommel of op
een droogrek
Rolluiken en lamellen afstoffen
Leeg de prullenbakken in huis "1
Geef de planten water
Ververs het beddengoed
Maak het toilet schoon en controleer
het wc-blokje net als de voorraad
toiletpapier
Was de wc-mat
Reinig de spiegels
Ontkalk de kranen
Verwijder spinnenwebben
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Stof je meubels en decoratiestukken
Swiffer de vloer
Stofzuig de bank
Dweil de vloer
Strijk de was
Reinig de oven
Maak de afzuigkap schoon en vervang
of reinig de filters
Ontkalk het koffiezetapparaat en de
waterkoker
Reinig de vuilnisbak met een sopje
Gebruik een scheutje afvoerreiniger in
keuken en badkamer
Reinig je toetsenbord van je computer
met een kwast
Neem je telefoon af met een vochtige
doek
Reinig de kastdeuren in je keuken en
badkamer met een vochtige doek
Neem deuren en deurposten af met
een vochtige doek
Hang je dekbedden buiten het raam
om te luchten
Lap de ramen
Vervang de stofzuigerzak en zuig een
beetje waspoeder (dit geeft een frisse
geur)
Haal de badkamerkasten leeg en
reinig ze met een sopje
Reinig de randen van de vaatwasser.
Maak de keukenkasten leeg en reinig
ze met een sopje
Tafels en stoelen afstoffen en proper
maken
Vul de voorraadkasten aan (kleine
boodschappen)
Poets het koper- en zilverwerk op
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57. Vuilnisbakken leegmaken en

vuilniszakken verwijderen
58. Neem de radiatoren onder handen en
maak ze ook binnenin stofvrij
59. Reinig de luchters
60. Schappen en kasten reinigen
(binnenkant en buitenkant
61. Vuilzakken buitenzetten

