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W I E ?
Ik ben Anja, opruimcoach uit het team van Nele Colle & Co, en aan de hand van deze checklist neem

ik jou mee doorheen je hele huis. Per ruimte kan je simpelweg afvinken wat gepoetst werd en zo

krijg jij - na het opruimen - ook een fris huis.

 

Je zal zien dat poetsen met deze checklist niet alleen eenvoudig is, maar zelfs leuk!

 

Veel poetsplezier!

Anja

 

 

ANJA



W A A R O M ?

Een beetje wel.

Vroeger in de tijd van onze grootouders en ouders werd er elk jaar een grote schoonmaak of

lenteschoonmaak georganiseerd. Mensen waren daar toen veel stipter in dan onze huidige

generaties. Bij het zien van de eerste zonnestralen, meestal iets voor Pasen, werd de grote

lenteschoonmaak georganiseerd. Kamer per kamer werd volledig onder handen genomen om tegen

het begin van de lente in een fris en opgeruimd huis te kunnen vertoeven.

 

Maar eigenlijk is het doen van een grote schoonmaak een héél goed idee. Je hoeft het niet alleen

te doen. Je kan het samen doen met een aantal gezinsleden, familieleden of vrienden. Vele handen

maken het werk een stuk lichter. Voor mijn ouders bijvoorbeeld, organiseren wij als kinderen

jaarlijks een grote   schoonmaak. Iedereen doet zijn deel en er wordt hard gewerkt, maar tegen het

einde van de dag zitten mijn ouders in een proper, fris huis en hebben wij eigenlijk een hele dag

plezier gehad. Dus toch even over nadenken om zo een jaarlijkse schoonmaakdag te organiseren.

 

DE GROTE SCHOONMAAK, IS DAT NIET
'IETS VAN VROEGER'? 

Omdat je dan veel meubels en materiaal kan buiten plaatsen zodat het makkelijker is om binnen

schoon te maken. Gordijnen en lakens kan je buiten hangen te drogen,...

Als een kamer redelijk leeg is, kan je bv van de gelegenheid gebruik maken om een nieuwe verflaag

aanbrengen aan de muren of eens opnieuw behangen. Maar het hoeft niet zo groots, gewoon al

eens grondig poetsen is eenvoudiger en leuker wanneer kamers leger zijn, en ramen en deuren

kunnen opengezet worden.

WAAROM IS DE LENTE HET IDEALE
MOMENT VOOR DE GROTE
SCHOONMAAK??



V O O R B E R E I D I N G
Als men in het voorjaar een paar dagen zonnig weer geeft, is dit het ideale moment om de

schoonmaak in te plannen. Na de lange wintermaanden geeft het zien van de eerste zonnestralen je

energie, maakt je blij. Profiteer van dit gevoel om aan de grote schoonmaak te beginnen.

MENTALE VOORBEREIDING

Maak vooraf een   lijst met alle schoonmaakproducten die je denkt nodig te hebben en zorg dat je

die allemaal in huis hebt tegen het moment dat de grote   schoonmaak begint. Zo hoef je op de dag

zelf geen tijd te verliezen met naar de winkel te lopen. 

Maar dit lijstje hebben wij alvast voor jou gemaakt! (zie verder)

PRAKTISCHE VOORBEREIDING

Als alles reeds op orde ligt en alle dingen liggen op hun vaste plaats dan kan je veel makkelijker  de

ruimtes gaan schoonmaken. Stel je tijdens het opruimen de vraag of je de spullen nog nodig hebt, en

doe weg wat overbodig is. 

Gebruik hiervoor drie verschillende dozen: doos containerpark, doos kringloop en doos

'verplaatsen naar andere ruimte'.   Dit is hét  moment om afscheid te nemen van spullen. Doe het

grondig en doe het goed. 

Soms is het echter niet zo eenvoudig om afstand te doen van je spullen. Met de hulp van een goede,

maar objectieve vriend/vriendin of ons team van opruimcoaches (www.nelecolle.be) lukt dit

wonderwel veel gemakkelijker.

ONTSPUL EN RUIM OP!



V O O R B E R E I D I N G

Sta ‘s morgens vroeg op, dan heb je nog veel energie. Je start met een goed ontbijt, doe foute kledij

aan die makkelijk zit en waar er al een plek of scheur in mag komen, je zet een leuk muziekje op met

wat ritme en je bent vertrokken . 

 

Als je echt alles wenst schoon te maken, dan kan de grote schoonmaak meerdere dagen in beslag

nemen. Deze dagen hoeven niet aansluitend te zijn, of zelfs geen volledige dagen. Dit kan de

drempel om eraan te beginnen namelijk erg groot maken: niet iedereen kan zomaar een dag

vrijmaken. Wat wel kan is af en toe één of meerdere uurtje vrijmaken voor een afgebakende taak.

Hiervoor is deze checklist een super handig middel!

Je doet beter alles wel op 1 dag als er mensen zijn die je willen komen helpen en jullie er een

gezellige  vrienden of familie schoonmaakdag van maken. Als je het samen doet met anderen dien je

wel goed af te spreken wie wat zal gaan doen zodat jullie elkaar niet voor de voeten lopen en alles

georganiseerd en gestructureerd verloopt.

DE DAG ZELF



C H E C K L I S T
❏     emmer

❏     dweilen

❏     2 schuursponsen

❏     5 houtvezeldoekjes (de ecologsiche versie van de microvezeldoekjes)

❏     azijn

❏     sodakristallen

❏     antikalkmiddel

❏     allesreiniger 

❏     trekker voor de ramen

❏     trekker voor de badkamer

❏     zeemvel

❏     stofzuiger

❏     stofdoekjes (vb. oude flanellen lakens)

❏     aftrekker 

❏     schuurborstel 

❏     pledge of boenwas voor deuren en meubels

❏     babylotion of voedende lederlotion

❏     baking soda

❏     citroenen 

❏     borstel voor het verwijderen van spinnenwebben

❏     radiatorborstel

VOOR JE BEGINT: BENODIGDHEDEN

tip!
W I J  Z I J N  F A N  V A N  C O L O G I S C H E

P O E T S P R O D U C T E N .
D e z e  k a n  j e  k o p e n ,  m a a r  o o k  z e l f

m a k e n .  R e c e p t e n  v i n d  j e  o . a .  i n  d e
b o e k e n  v a n  A n n e  D r a k e .



C H E C K L I S T
❏     zet alle ramen open om de frisse lucht binnen te laten

❏     Doe de gordijnen af en steek ze in de wasmachine 

❏     was alle kussentjes en dekentjes

❏     was het plafond, de geverfde muren en de lusters af met  allesreiniger

❏     verwijder spinnenwebben

❏     doe overal het stof af met nat 

❏     geef de living een grondige stofzuigbeurt, ook onder alle kasten de meubels

❏     smeer houten deuren en meubelen in met boenwas of pledge en blink ze op 

❏     Stofzuig je stoffen salon of was deze af met marseillezeep indien het een lederen salon betreft

en smeer ze daarna in met voedende melk (eventueel nivea crème of babylotion)

❏     ontstof alle schilderijen en kaders

❏     maak spiegel schoon met water en  azijn en droog met een doek

❏     maak alle kasten van de binnen - en buitenzijde schoon

❏     maak de stopcontacten schoon

❏     maak de ramen schoon met water en azijn tegen de strepen

❏     reinig het tapijt

❏     wrijf de plinten proper

❏     dweil de vloeren

WOONKAMER



C H E C K L I S T
❏     zet alle ramen open om de frisse lucht binnen te laten

❏     doe de gordijnen af en steek ze in de wasmachine

❏    was de matrasbeschermers, de dekbedden en de hoofdkussens. Je kan deze drogen in de

droogkast samen met tennisballen zodat ze terug opnieuw luchtig en dik worden. Je kan je dekbed

ook naar de wasserij brengen.

❏     was het plafond, de geverfde muren en de luster af met  allesreiniger

❏     verwijder spinnenwebben

❏     doe overal het stof af met nat

❏     maak de spiegels schoon met water en azijn en maak droog met een doek

❏     geef de kamer een grondige stofzuigbeurt ook onder kasten en onder het bed.

❏     stofzuig je matras langs beide zijden en draai de matras om

❏     stofzuig de lampenkappen 

❏     reinig de binnen- en buitenkant van de kleerkast en van de nachtkastjes

❏     maak ook achter de kleerkast schoon en vergeet de bovenzijde van de kast niet.

❏     maak de ramen schoon met water en azijn tegen de strepen

❏     wrijf de plinten proper

❏     dweil de vloer

 

KLEDINGKAST
❏       kledingkast uitruimen

❏      eventueel leg je winterkleding achteraan in de kast of op de bovenste planken en de lente

kleding op de makkelijkst bereikbare planken en hangers

❏        doe kleding weg met vlekken, die je niet meer draagt, die te klein of te groot zijn, die je niet

meer leuk vindt ,....

❏     heb je het moeilijk met het selecteren en organiseren van je kleren, dan zijn er onze

opruimcoaches om je te helpen

SLAAPKAMER



C H E C K L I S T
❏     maak alle kasten vanbinnen en vanbuiten schoon

❏     verwijder vuile siliconen en vervang door nieuwe

❏         was het plafond en de tegeltjes met allesreiniger en maak deze droog met een trekker en wrijf

ze daarna droog met een doek

❏     verwijder spinnenwebben

❏     verwijder eventueel schimmel aan de voegen

❏     was de badkuip en de wastafel

❏     maak de spiegels schoon met water en azijn en wrijf droog met een  doek

❏     kranen en douchekop met water en azijn ontkalken

❏     reinig het douchegordijn (de meeste kan je in de wasmachine steken)

❏     steek de badmatjes in de wasmachine 

❏     wrijf de plinten proper

❏     stofzuig de vloer

❏     dweil of schuur de vloer

BADKAMER

❏     was het plafond en de tegeltjes met allesreiniger

❏     verwijder spinnenwebben 

❏     maak de spiegel schoon met water en azijn en wrijf droog met een doek

❏     binnenzijde toilet ontkalken en desinfecteren

❏     buitenzijde desinfecteren

❏     indien mogelijk toiletbril losmaken en alles goed desinfecteren

❏     wrijf de plinten proper

❏     stofzuig het toilet

❏     dweil of schuur het toilet

TOILET



C H E C K L I S T
❏     was het plafond en de muren met ontvetter en allesreiniger

❏     verwijder spinnenwebben

❏     haal alles uit de koelkast en controleer de voedingswaren op houdbaarheidsdatum

❏     reinig de koelkast

❏     haal alles uit de keukenkasten en reinig met ontvetter en allesreiniger

❏     reinig de deuren van de keukenkasten zowel binnen als buiten

❏     reinig de tegels aan de muren en op het werkblad met ontvetter

❏     verwijder eventueel stopcontactdozen want  ook daarachter kruipt vet en vuil

❏     reinig de filters van de dampkap. Sommige filters steek je gewoon in de vaatwasser

❏     reinig je vaatwasser

❏     reinig de oven en microgolfoven 

❏     reinig de kranen met antikalk

❏     verwijder siliconen en vervang door nieuwe

❏     fornuis ontvetten en schoonmaken

❏     was de ramen met water en azijn en wrijf droog met een doek

❏     wrijf de plinten proper

❏     stofzuig de ruimte

❏     dweil de vloeren

 

OVEN
❏          doe bij de baking soda een héél klein beetje water en maak een soort papje. Wrijf deze

mengeling aan de binnenkant van de oven (niet op het verwarmingselement en niet op de grill). Laat

een half uurtje inwerken en schrob daarna schoon met een schuursponsje

 

MICROGOLFOVEN
❏         vul een bakje met citroenschijfjes en water, zet dit minstens 5 minuten in de microgolfoven op

de hoogste stand. Verwijder het vuil met een vochtig doekje

 

VAATWASSER
❏          doe er een ruime portie sodakristallen   in en besprenkel ruimschoots de wanden , hemel en

bodem met azijn. Laat draaien op de warmste stand.

KEUKEN



C H E C K L I S T
DIEPVRIEZER
❏     schoonmaken doe je het beste in de winter. Als het vriest zet je de inhoud van de vriezer buiten

en kan de vriezer ontdooien. Nooit het ijs proberen los te steken maar de vriezer zelf op het gemak

laten ontdooien. De vriezer maak je schoon met allesreiniger maar wel goed naspoelen.

 

KOELKAST
❏        maak schoon met allesreiniger en spoel goed na. Afloop condenswater extra schoonmaken

zodat dit  niet verstopt.

 

KOFFIEMACHINE / WATERKOKER
❏         volg de handleiding van toestel voor het ontkalken. Azijn is hiervoor een goed middel maar is

vaak niet krachtig genoeg voor de meer complexe toestellen. Dan is sulfaminezuur een krachtiger

middel.

 

FRITEUSE
❏     verwijder uw vuil frietvet en vul de ketel  met water tot iets boven de rand tot waar je frietvet

kwam. Doe er een vaatwastablet en een beetje sodakristallen in en verwarm tot 100 graden

gedurende 15 à 30 minuten.  Verwijder het mengsel en dan schoonmaken met gewoon warm water. 

Als de binnenkant van de frietketel in inox is, kan je een grove staalwol gebruiken om schoon te

maken. Staalwol zeker niet gebruiken bij andere materialen.



C H E C K L I S T
❏     maak de binnen en buitenkant van je wasmachine proper

❏     draai een lege wasmachine en doe een goede scheut azijn in het zeepbakje

❏     reinig de filter van je droogkast

 

WASPLAATS

❏     plafonds en muren afwassen

❏     spinnenwebben verwijderen

❏     legplanken leegmaken en schoonmaken

❏     vloeren stofzuigen

❏     vloeren dweilen 

❏     garagepoort afwassen

KELDER EN GARAGE

❏      vergeet niet van de radiatoren schoon te maken. Indien mogelijk kan je ze wegnemen zodat je

ook achter de radiator eens grondig kan schoonmaken. Er bestaan ook speciale, fijne, flexibele

borstels om het stof uit je radiotoren weg te borstelen. 

Indien je verwarmt met andere vuren dan kan je de mantel van deze vuren verwijderen en ook eens

grondig gaan schoonmaken met een stofzuiger en een vochtige doek.

VERWARMING



S U C C E S !
Moét je alles van deze lijst doen? Natuurlijk niet, maar ze toont jou wel wat je kan doen om - stap

voor stap - een frisse woning te creëren!

En ze maakt het ook gemakkelijker om de taken te verdelen ;)

 

Veel plezier! En vergeet niet te genieten van het resultaat!

Anja

& team Nele Colle & Co

VEEL POETSPLEZIER!

We zijn geen poetshulpen, maar wij helpen jou wel ervoor te zorgen dat jouw huis eenvoudig

gepoetst kan worden. Dat is namelijk niet zo gemakkelijk wanneer er nog te veel chaos is.

Kan je wat hulp gebruiken bij het opruimen en organiseren van je woning, of je werkplek?

Contacteer ons vrijblijvend en we zien wat we voor jou kunnen doen!

 

Meer info: www.nelecolle.be

 

HULP AAN HUIS?


