
□ Open je ramen om lekker te luch-
ten  

□ Haal eventueel vitrage of gordij-
nen af  

□ Verwijder alle textiel; badmat, dou-
chegordijn, handdoeken  

□ Maak de afvalemmer leeg  

□ Was vitrages in de wasmachine  

□ Gooi ontstopper in alle afvoeren  

□ Maak plafond stof – en spinnenweb 
vrij 

□ Sop eventueel het plafond  

□ Zet 4 dozen of manden klaar  

□ Haal alle kasten leeg  

□ Selecteer alle spullen in de dozen/
manden; houden, verplaatsen, 
weggeven, weggooien  

□ Doe dit ook met spullen die op kas-
ten staan  

□ Sop de binnenkant van de kasten  

□ Zet de spullen in de doos/mand 
‘houden’ terug  

□ Breng de doos/mand met 
‘verplaatsen’ naar de juiste ruimte  

□ Breng de doos/mand met 
‘weggeven’ en ‘weggooien’ naar 
de schuur  

□ Hang de vitrages uit  

□ Was de gordijnen in de wasmachi-
ne  

□ Haal hangende spullen van de 
wanden  

□ Sop alle wanden, gebruik eventu-
eel antikalk  

□ Maak de lampen schoon  

□ Maak de hangende spullen 
schoon en hang terug  

□ Zeem de ramen  

□ Was de kozijnen en vensterbanken  

□ Sop de afvalemmer  

□ Reinig en desinfecteer de tanden-
borstel -houder  

□ Schrob en ontkalk de douchecabi-
ne  

□ Schrob en ontkalk het bad  

□ Hang de gordijnen uit  

□ Was het overige textiel; badmat, 
douchegordijn  

□ Poets de spiegel en wastafel  

□ Sop de buitenkant van de kasten  

□ Maak het toilet grondig schoon  

□ Maak eventueel de plinten schoon  

□ Spoel alle afvoeren door  

□ Droog badmat en douchegordijn  

□ Stofzuigen  

□ Dweilen  

□ Hand de vitrages en gordijnen te-
rug  

□ Zet alle losse spullen terug  

□ Hang het douchegordijn terug  

□ Leg de badmat terug  

□ Gooi de benen omhoog, pak een 
boek en neem een heerlijke kop 
thee!  
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