
□ Gooi de ramen open (of deu-
ren) voor zover dat kan om lek-
ker te luchten  

□ Begin met overloop, trap en hal  

□ Haal vitrages en gordijnen af  

□ Was de vitrages in de wasma-
chine  

□ Zet 4 dozen of manden klaar  

□ Haal alle kasten leeg  

□ Selecteer alle spullen in de do-
zen/manden; houden, verplaat-
sen, weggeven, weggooien  

□ Doe dit ook met spullen die op 
kasten staan  

□ Sop de binnenkant van de kas-
ten  

□ 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 wasma-
chine  

□ Maak het plafond en de wan-
den stof – en spinnenweb vrij  

□ Sop de lampen  

□ Stof alle hangende spullen af  

□ Stof alle losstaande spullen af  

□ Stof alle planken en/of opper-

vlakten af  

□ Zeem de ramen  

□ Hang de gordijnen uit  

□ Stof de plinten  

□ Begin nu met het toilet  

□ Haal toilet helemaal leeg  

□ Maak het plafond stofvrij of sop 
deze  

□ Sop de wanden  

□ Stof de planken en oppervlak-
ken  

□ Maak de lamp schoon  

□ Zoek spullen uit en doe weg wat 
weg kan  

□ Poets het fonteintje  

□ Maak het toilet grondig schoon  

□ Maak de spullen schoon en zet 
ze terug  

□ Eindig met overloop, trap, hal en 
toilet  

□ Stofzuigen, stofzuig de trap gron-
dig  

□ Dweilen, ook de trap  

□ Hang vitrages en gordijnen te-
rug  

□ Zet de spullen in alle vertrekken 
terug  

□ Neem een heerlijk heet bad  

□ Geniet van de frisheid die al in je 
bovenverdieping aanwezig is  

□ En trakteer jezelf op iets lekkers  
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