
 
 
 
 
 
 
 

OH MOEDER WAT IS HET HEET! 
 
 
 
Normaal schrijf ik nieuwsbrieven met tips waarmee je echt aan het werk kunt. Maar de hitte en droogte 
blijven aanhouden. Dus dit keer een nieuwsbrief vol tips voor een koel en relaxed huishouden.  
 

Want tijdens deze warme dagen doe je het vooral rustig aan en laat je los. Kies uit onderstaande tips en 
maak je eigen hitteplan. 
 
1. Doe alleen het hoogst noodzakelijke  
Houd je keuken bij. Het is warm, daar voelt ongedierte zich prima bij.  
 Bewaar geen restjes buiten de koelkast. 
 Houd je aanrechtblad en snijplanken schoon. Zeker als je ook vlees bereidt.  
 Werk de afwas meteen weg. Ongedierte is dol op etensrestjes, dus houd ook de afwasmachine in de 

gaten of draai eerder een kort programma. Het is droog: meer waterbespaartips bij punt 3. 
 Hang je ’s avonds voor de TV? Doe je klusjes tijdens de reclameblokken. Ik sta er iedere keer weer 

versteld van wat ik in die tijd kan uitzoeken, opruimen en wegleggen. 
 

Ook belangrijk: 
 Houd het toilet schoon. Ook dit is een klein klusje dat prima tussendoor kan.  
 

2. Laat de boel de boel 
Geniet van het mooie weer. Je leeft nu meer buiten, dan mag het binnen best wat verstoffen.  
Vermijd warme klussen: 
 Heb je stapels strijkgoed liggen? Laat lekker liggen. Strijk dat wat je nodig hebt.  
 Uitgebreid stofzuigen? Doe een globaal rondje van boven naar beneden of veeg en bezem de keuken 

en woonkamer. De rest komt later. 
 Wil je echt soppen en dweilen? Sta op tijd op en doe dit ’s morgens vroeg.  
 

3. Raak niet van de kook 
Geen zin/puf om te koken maar wil je wel gezond eten?  
 Doe je boodschappen ’s morgens vroeg. 
 Kook vroeg op de dag en kook extra. Vries maaltijden in en ontdooi naar hartenlust. 
 Maaltijdsalades of (koude) soepen zijn altijd goed en zo klaar. Broodje erbij en (diepvries)fruit toe. 

Helemaal lekker! 
 

4. Wees wijs met water 
Het blijft voorlopig droog. Mijn waterbedrijf PWN stuurde een nieuwsbrief met handige water 
spaartips. Want op warme dagen gebruiken we 20% meer water! Hier komen ze: 
 Douche niet vaker dan normaal en houd het kort. 
 Gebruik de (vaat)wasmachine bij voorkeur overdag of na 23:00 uur. 
 Geef in de tuin alleen de planten water die het nodig hebben en gebruik hiervoor liefst een gieter.  

Ik haal zelf het water uit de sloot achter ons huis. ’t Is even sjouwen, maar ik gebruik geen schoon 
drinkwater. 

 Gebruik de spoelonderbreker op het toilet als het kan. 
 Sla de wasbeurt van de auto een keertje over als het niet per se hoeft. 
 Laat de kraan niet lopen tijdens het tanden poetsen. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wees ook wijs met energie: 
 Hang je was overdag buiten te drogen, dan kan het zo weer droog en fris de kast in. 
 Lucht je huis door ’s morgens vroeg en ’s avonds laat. Op het heetst van de dag houd je de zon en 

warmte buiten met de deuren, ramen en gordijnen dicht en de zonnewering uit.  
 

5. Geniet  
En het allerbelangrijkste: maak je niet druk, neem af en toe een siësta. GENIET van het weer en geniet 
van elkaar! Voor je het weet zitten we weer aan de stamppot, met spekjes enzo…. 

 
Deel deze nieuwsbrief met anderen, daar is ie voor bedoeld! Meer nieuwsbrieven met gratis tips vind 
je op mijnhuisoporde.nl onder Blogs 

 
Wil je weten wat ik als professional organizer voor je kan betekenen in je huis of op je werkplek?  
Bekijk het filmpje van de NBPO en neem gerust contact op.  

 
Mail  irma@mijnhuisoporde.nl 
Website www.mijnhuisoporde.nl   Telefoon 023 7852345  
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