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Kamers
Alles wat je nooit hebt willen weten
over het huishouden, en nog véél meer!

Afwasmiddel
Niet alleen voor de vaat, maar ook om moeilijke
vlekken in textiel te verwijderen of in plaats
van allesreiniger.
Allesreiniger
Een sopje van allesreiniger en je huis ruikt weer
helemaal fris.
Bleekmiddel
Verwijder met bleekmiddel hardnekkige vlekken
op een witte ondergrond of gebruik het om
bijvoorbeeld het toilet mee te desinfecteren. Net
als ammonia is het een sterk ruikend goedje en je
kunt het beter niet mengen met andere middelen.
Dweil
Maak de vloer schoon met een dweil. Was een dweil
na gebruik uit op minstens 60 °C.
Emmers
Koop een paar emmers. Eén is echt niet voldoende.
Glasreiniger
Voor het schoonmaken van glazen platen, ruitjes,
spiegels en de deuren van de douchecabine. Maar
ook het aanrecht gaat ervan glimmen.
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je Basismateriaal

Poetsen

(tot je erbij neervalt)
Stof, vuil en stank zijn de vijand van iedere
huisman/-vrouw. Dat wordt poetsen! Je kunt vast
een hoop dingen verzinnen waar je liever je tijd
aan besteedt, maar met deze tips en trucs is het
eigenlijk zo gepiept.
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Badkamer
Gek eigenlijk, dat de plek waar je jezelf
schoonmaakt zo snel vies wordt. Terwijl je juist
deze plek graag schoon hebt. Maar ja, het water
uit de douche laat kalkvlekken na, de zeepresten
slaan geel uit, de schimmel viert een feestje
in de voegen van de tegels, de afvoer loopt niet
goed door en de toiletpot zit vol eh … aanslag.
Laat het zo ver niet komen en houd je badkamer
schoon met deze tips.
Douchedeur
Wrijf de douchedeur in met wat glansspoelmiddel
voor de vaatwasser. De deur glimt weer als nieuw
en beslaat minder snel.
Douchegordijn
Hang het douchegordijn altijd breed uit na
het douchen. Zo voorkom je schimmel en die
muffe lucht. Was het ook regelmatig uit, als
dat kan. Kijk op het wasetiket hoe heet het
douchegordijn gewassen mag worden en hang het
daarna nat op. Als je in de wasmachine een paar
handdoeken meewast, wordt het douchegordijn goed
schoongeschuurd. Voeg ook wat azijn toe in de
wasmachine, die verwijdert eventuele kalkvlekken.
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kaart hier afscheuren

Ik voel me zo ...
zen als ik strijk,
heerlijk!

Keuken
De keuken is ook al zo’n plek die troep en vuil
aantrekt als een popster een tienermeisje. Maar
het is ook de plaats waar je je eten bereidt, dus
er valt veel voor te zeggen om hem een beetje
schoon te houden. Aangebrande pannen, een vieze
oven en plakkerige keukenkastjes, met de volgende
tips ben je er zo vanaf!
Aangebrande pannen
* Doe water met wat soda in een aangebrande pan.
Breng dat aan de kook en laat het even doorkoken.
Je kunt ook heet water met soda in een pan doen
en dit een nachtje laten staan. Je mag overigens
geen soda gebruiken bij aluminium pannen. De soda
tast namelijk het aluminium aan.
* Je kunt ook een laagje cola in een aangebrande
pan doen en dit een half uur op een laag vuurtje
laten staan. Zet het vuur dan uit en laat de cola
afkoelen. Verwijder dan de losgeweekte viezigheid
met een schuursponsje.
* Smeer een aangekoekte braadpan of ovenplaat
royaal in met groene zeep en doe ze samen met
een schaaltje ammonia in een vuilniszak. Maak die
dicht en laat hem een dagje buiten staan. Je kunt
de pan en de plaat daarna gewoon afwassen en ze
zien er weer als nieuw uit.
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Afzuigkap
Maak de afzuigkap regelmatig schoon. Dit kan met
een vetoplossend middel. Heb je een afzuigkap
met filters, vervang deze dan ongeveer elke drie
maanden. Moderne afzuigkappen hebben filters die
je kunt afwassen of in de vaatwasser kunt doen.
Diepvries
Zet een bak met heet water in de diepvries en die
zal snel ontdooien. Doe de deur dicht en dweil
het dooiwater weg. Leg handdoeken op de vloer
voor de vriezer om het dooiwater op te vangen.
De spullen uit de diepvries kun je inpakken
in krantenpapier en in de koelkast leggen. Ze
zullen dan niet ontdooien. Smeer de wanden van
de vriezer na het ontdooien en schoonmaken in met
glycerine. Zo hecht het ijs minder goed en kun
je de diepvries de volgende keer gemakkelijker en
sneller schoonmaken.
Geurtjes
Verdrijf vieze geurtjes tijdens het koken door
een steelpan met een laagje azijn op een laag
vuur te zetten. De azijn verdampt dan langzaam en
neemt de vieze geur weg.
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Huiskamer
Lekker chillen op de bank is er niet bij als er
simpelweg geen ruimte meer voor je is. Of als je
onpasselijk wordt van de geur van verschaald bier
na een feestje. Tja, om je te kunnen ontspannen
moet je je soms eerst even inspannen. Poetsen
maar weer, in de huiskamer dit keer …
Beeldschermen
Maak het beeldscherm van de televisie schoon met
ruitenreiniger. Doe dit echter niet met plasmaof lcd-schermen. Maak deze beeldschermen ook niet
schoon met een synthetisch wonderdoekje. Daardoor
wordt het scherm statisch en trekt het meer stof
aan.
Geurtjes
Zet voor het slapengaan een bakje spiritus neer
als er gegourmet is en het hele huis daarnaar
ruikt. De volgende ochtend is de vette lucht
verdwenen. Natuurlijk werkt goed luchten,
tijdens het gourmetten, ook goed. Leg vochtige
doeken neer voordat je gaat slapen als je een
feestje hebt gehad. De doeken nemen de lucht van
sigaretten en verschaalde drank op en de kamer
ruikt de volgende dag weer fris. Zet diepe borden
met schoonmaakazijn en eventueel wat citroen op
de verwarming om vieze geurtjes te verwijderen.
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Probeer het wel eerst uit op een onopvallend
plekje om de kleurechtheid te testen. Alcohol is
brandgevaarlijk.
Ammonia
Ammonia is een oplossing van een gas en een
vloeistof, namelijk ammoniak en water. Deze
oplossing is een redelijk sterke base en
werkt vetoplossend. Je kunt er vieze ovens mee
schoonmaken of schilderwerk mee ontvetten.
Ammonia is giftig en bijtend op de huid.
Azijn
Azijn is water met ongeveer 8% azijnzuur. Met
kleurloze schoonmaakazijn ontkalk je tegels en
ander sanitair. Ook verwijder je er tal van
vlekken mee uit textiel en tapijt.
Bleekmiddel of natriumpercarbonaat
Met bleekmiddel of chloor kun je vlekken
wegbleken, vooral op een witte ondergrond.
Meng chloor niet met andere schoonmaakmiddelen,
anders kunnen er giftige dampen ontstaan.
Spiritus
Spiritus is een alcohol die je kunt gebruiken bij
het ramen lappen. Spiritus ontvet namelijk goed.
Spiritus is brandbaar en giftig. Let op voor
giftige dampen.
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Steeksleutels
Met een steeksleutel zet je bouten en moeren
met een zeskantige kop vast, net als met een
ringsleutel. Een steeksleutel is aan één kant
open waardoor je ermee op moeilijke plekken
kunt komen. Hierdoor is de sleutel wel minder
stevig dan een ringsleutel. Een steeksleutel
kan verschillende maten hebben. Vaak zie je
combinaties van beide soorten sleutels, met aan
de ene kant een ringsleutel en aan de andere kant
een steeksleutel.
Waterpas
Met een waterpas kun je zien of iets exact
horizontaal of verticaal is. De waterpas bestaat
uit een starre ondergrond of behuizing met daarin
een ovaal, kunststof buisje. Dit buisje is gevuld
met gekleurde vloeistof en een luchtbel. Als
de luchtbel in het midden van het buisje zit,
meestal tussen twee lijntjes, is iets waterpas.
Waterpomptang
Met een waterpomptang kun je iets met kracht losof vastdraaien. De tang heeft aan de voorkant
een getand vlak waarmee je dingen stevig kunt
vasthouden. Het ovale gedeelte is ook getand en
hiermee kun je buizen en andere ronde voorwerpen
vasthouden. Het scharnier kun je verstellen.
Het ene been heeft een sleuf en het andere been
een soort schroef waarmee je het bereik van
de tang kunt stellen. De tang geeft echter wel
beschadigingen omdat hij getand is. Dit kun
je voorkomen door er plakband of een oude doek
tussen te doen.
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Inderdaad mam ...,
je kind kan de
was doen!

Bout of moer vast
Spuit of smeer de bout of moer in met smeer- of
kruipmiddel, meestal krijg je de bout daarna wel
los. Je kunt ook de kop van de bout een tik met
de hamer geven; doe dit wel voorzichtig.
Buiten schroeven
Gebruik messing schroeven als je buiten schroeven
in hout draait. Smeer deze schroeven ook in met
vaseline. Dit houdt de roest tegen en de schroef
kan er later makkelijker uit.
Hardnekkige schroeven verwijderen
Drenk keukenpapier in schoonmaakazijn en leg dat
op de schroef die vastzit door kalkaanslag. Laat
dit een nachtje weken en de volgende dag haal je
de schroef er zo uit. Zet een schroevendraaier op
de kop van de vastgeroeste of geverfde schroef
en geef er een paar flinke tikken met de hamer op.
Hierdoor trilt de schroef los en draai je hem er
zo uit.
Lange schroef vastdraaien
Boor eerst even voor voordat je een lange schroef
ergens in draait. Vet de schroef dan in met
vaseline, daardoor draait de schroef makkelijker.
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Help, ik ben
een klusser!

Niets (nou ja, bijna niets) is zo bevredigend
als een goed gelukte klus! Behangen, schilderen
en laminaat leggen kun je prima zelf, helemaal met de uitgebreide instructies die in dit
hoofdstuk staan. Bel snel een goede vriend(in),
trek iets ouds aan, slaak een diepe zucht en
go for it!
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Draai de kraan een aantal keer dicht en helemaal
open. Controleer of de lekkage is verholpen en
plaats het kraanzeefje terug.
Toilet loopt door
Sluit de watertoevoer af door de stopkraan
dicht te draaien en spoel het reservoir door.
Haal het doorspoelmechanisme voorzichtig uit
elkaar en vervang de bodemklep; die is meestal
de boosdoener. Neem de bodemklep mee naar de
doe-het-zelfzaak om er zeker van te zijn dat je
de juiste koopt.
Toiletreservoir
Controleer het membraan van de vlotter als de
stortbak traag of lawaaierig volloopt of als de
vlotterkraan hard dichtslaat. Meestal is het
membraan dan vies of versleten. Maak het schoon
of vervang het.

ook zo gefikst
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Zorgen
voor
je wheels
Ook je wheels hebben aandacht nodig, of ze nou
een motor hebben of niet. Onderhoud je auto en/
of (elektrische) fiets goed, zodat je er zo min
mogelijk gedonder mee hebt. Veel van die klusjes
zijn supermakkelijk. En het is best tof, toch,
om je eigen olie bij te vullen of je fietsketting
schoon te maken?

89

zorgen voor je wheels

95

Je buitenruimte
Lekker buiten in het zonnetje de krant lezen en
al je vrienden uitnodigen voor een BBQ — met een
balkon of een tuin kan het. Niets is fijner dan
een buitenruimte, zelfs een paar stenen in de
schaduw zijn een heus terras, als ze maar van
jou zijn! Helaas zorgt zelfs dat postzegeltje
buitenruimte voor allerlei gedoe dat jou weer
eens uit je hangmat haalt. Want wat doe je tegen
muizen? En hoe maak je je barbecue schoon? Eerst
leren, dan chillen …
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Barbecue schoonmaken
Gebruik messing schoonmaakborstels om het rooster
schoon te maken. Die zorgen ervoor dat er niets
beschadigt. Je kunt complete sets bijna overal
kopen. Met een zeephoudend, fijn schuursponsje,
mild afwasmiddel en een spons of vaatdoek maak
je het rooster verder schoon. Je kunt het
rooster ook een nacht op vochtig gras leggen of
insmeren met groene zeep en dan een nacht in een
vuilniszak doen. De volgende ochtend is dan het
vuil losgeweekt. Vergeet niet het deksel en de
binnen- en buitenkant van de barbecue schoon te
maken. Haal vetdruppels er na gebruik meteen af,
die kunnen de lak aantasten. Gebruik een milde
zeep en spoel het oppervlak goed af. Gebruik geen
ruwe sponzen of borstels en schoonmaakmiddelen op
citroenbasis, die kunnen de toplaag van de verf
kapot maken.
Fruitvliegjes
Kijk waar de fruitvliegjes vandaan komen en maak
die bron, bijvoorbeeld plakkerige flesjes of
de fruitschaal, goed schoon. Zet een bakje met
azijn en een druppel vloeibare zeep neer en de
fruitvliegen verdwijnen in een mum van tijd.
Gft-bak
Zet de gft-bak met warm weer op een kier. Zo
voorkom je dat er een wolk fruitvliegjes in je
gezicht slaat als je de bak opendoet. Doe onderin
de bak een laag stro. Dit absorbeert het vocht en
is biologisch afbreekbaar.
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Ik ontbijt
elke ochtend!
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Energie (en geld!) besparen, wie wil dat niet?
Speel het slim en doe jezelf en het milieu een
plezier. Hier volgen allerlei tips en tricks die
je bij elkaar honderden (ja, echt!) euro’s per
jaar opleveren, om over je gemoedsrust nog maar
te zwijgen.
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