
 
 
 
 
 
 

 
BLING BLING 

 
 
 
In de vorige nieuwsbrief sprak ik over speed cleaning. Over hoe je met een snel routinerondje je huis 
aan kant kan krijgen. Dit voor de haastige dagen of wanneer je visite in aantocht is.  
 

Door hierover te schrijven dacht ik ook na over uitgebreid poetsen en schrobben. Ik heb dat deep 
cleaning genoemd. En omdat het de laatste tijd zo droog en stoffig is geweest heb ik een aantal 
poetsklussen over glazen, ramen en spiegels verzameld. Want wat is het heerlijk als dat allemaal 
glimt en blinkt. Ik zie nog weleens tegen deze klussen op. Maar met deze tips zijn deze poetsklussen 
zo gepiept en geniet ik weer van alle bling bling!  
 

Hier alle tips op een rij, pluk eruit wat voor jou werkt: 
 

Glaswerk  
Met deze tips laat je jouw glazen weer fonkelen: 

• (Wijn)glazen krijgen kalkaanslag van de vaatwasser. Deze kalkaanslag zit soms tussen de 
glasdeeltjes, dit krijg je met afwassen niet weg.  

• Was glazen dus met de hand af, met warm water zonder schoonmaakmiddel. 

• Kristal kan breken van heet water. Was kristallen glazen, kommen en ornamentjes af in lauw 
water met wat zout. 

• Glas en kristal droog je af met een schone theedoek. En daarna: poleren maar. 

• Het oppoetsen of poleren van glazen doe je met een schone, warme theedoek. Daarbij raak je het 
glas niet aan. 

Kijk je glazen fonkelen. Laat de gasten maar komen! 
 
Nog even speciale aandacht voor lippenstift 
Lippenstift wordt gemaakt van verschillende vette stoffen en chemicaliën die ervoor zorgen dat de 
lippenstift lang blijft zitten. En dus ook op je glaswerk. Zo krijg je lippenstift er makkelijk af: 

• Lippenstift kun je verwijderen met een stukje vochtige keukenrol met wat zout. 
Lukt dit niet: 

• Maak een warm sopje met afwasmiddel en een paar druppels ammonia.  

• Wrijf de vlek weg met een doekje met het sopje. 
Lukt het nog steeds niet? 

• Doe dan een paar druppels ammonia op het doekje en wrijf nog een keer. 

• Spoel het glas na met ruim schoon water.  
Deze tips kun je natuurlijk ook prima gebruiken voor serviesgoed.  
 
Nog meer glas: ramen lappen  
Hier hik ik meestal tegenop. Terwijl als ik bezig ben het helemaal niet zo veel werk is.  
En daarna geniet ik des te meer van het resultaat. Met deze tips tover je streeploos schone en 
heldere ramen tevoorschijn: 

• Gebruik koud of lauwwarm water met schoonmaakazijn of afwasmiddel. Dat streept minder en is 
minder schadelijk voor de kozijnen. 

• Neem eerst je kozijnen af en ververs je sopje. 

• Sop je ramen in met een spons of microvezeldoekje. 

• Trek de ramen droog met een trekker. Binnen horizontaal en buiten verticaal, dan weet je waar 
de strepen zitten. 

• Neem de randen van het raam en kozijn af met een microvezeldoekje of zeem. 
Zo gepiept en wat een resultaat. Laat het zonlicht maar binnenkomen! 



 
Spiegeltje Spiegeltje 
Ik ben dol op spiegels, maar dan moeten ze wel glanzen en blinken. Zo krijg je dat voor elkaar: 

• Net als bij ramenlappen gebruik je een lauwwarm sopje met afwasmiddel. Je kunt nog een 
scheutje ammonia toevoegen. 

• Poets de spiegel met een microvezel doekje. 

• Neem de spiegel daarna af met een schone doek. 

• Nog strepen of een witte waas? Wrijf de spiegel op met keukenrol. 
Moet jij ’s kijken hoe de spiegel glimt en blinkt! 
 

En glazen vazen dan?  
Van mijn klant Els kreeg ik nog een goede tip voor het reinigen van vazen. De aanslag in een vaas krijg 
je goed weg door een zakje Steradentpoeder in de vaas te doen en deze te vullen met heet water. 
Laat de vaas een tijdje staan en boen de vaas uit. Zo krijg je ‘m weer stralend schoon!   
 
Ga lekker aan de slag en laat je glazen, ramen, spiegels en vazen stralen.  
 
Extra Korting 
Kom je niet aan poetsen toe omdat je eerst wilt/moet opruimen? Geen idee waar en hoe je kunt 
beginnen met opruimen? Kun je wel een kickstart gebruiken? Leg contact en ik denk met je mee.  
In verband met de Corona maatregelen geef ik nu ook online advies. Voor als fysiek contact niet 
mogelijk is. Lees hier hoe het werkt.  
 
Lees je de nieuwsbrief? Dan krijg je nog eens €5 korting op een onlineadvies. Stuur dan even een 
berichtje.  
 
Ik help je graag verder. Dat is mijn vak én ik vind het leuk om te doen.  
 
Succes, Irma 

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