
 
 
 
 
 
 

 
VOORJAARSKRIEBELS 

 
 
 
Yes! De dagen worden langer en lichter. Dan krijg ik altijd zin om te poetsen. Een uitgelezen moment 
om te schrijven over schoonmaakmiddelen. Want ook hier krijg ik regelmatig vragen over: Wanneer 
gebruik ik nou soda? Of waarvoor kan ik azijn gebruiken? 
 

Kortom, tijd om eens te schrijven over soda en azijn. Want dat zijn gewoon goede en betaalbare 
allesreinigers! 
 

Azijn & Soda 
Onze supermarkten staan vol met vele verschillende schoonmaakmiddelen. Voor elke klus een 
aparte fles. Het grappige is dat je helemaal niet zoveel verschillende (dure) middelen nodig hebt.  
Met azijn en soda kom je een heel eind. Komen ze:  
 
Schoonmaakazijn 
Schoonmaakazijn is een echte allesreiniger die je voor vele schoonmaakklussen kunt gebruiken. 
Voeg schoonmaakazijn toe aan water en gebruik het voor: 

• Het reinigen en ontkalken van tegels, kranen en de waterkoker. 

• Het lappen van ramen. Let op: schoonmaakazijn kan het rubber van de trekker aantasten.  

• Aanslag in je toiletpot kun je een nachtje laten weken met schoonmaakzijn. Leg eventueel laagjes 
Wc-papier gedrenkt in schoonmaakazijn in de pot. De volgende dag kun je de Wc-pot makkelijk 
schoonschrobben. 

• Gebruik schoonmaakazijn voor vieze en vette pannen en het reinigen van je vette afzuigkap.  

• Blauwe aanslag op roestvrijstalen (RVS) pannen en de aanslag in je rvs-wasbak verwijder je 
gemakkelijk met schoonmaakazijn.  

• Schoonmaakazijn wordt ook gebruikt als wasmiddel of wasverzachter. Wasmachinefabrikanten 
raden dit echter af omdat azijn het rubber aantast. 

 

Schoonmaakazijn is niet geschikt voor:  

• Het reinigen van marmer, graniet. Dat wordt dof door de azijn. 

• Ook hardhoutenvloeren kunnen niet gereinigd worden met azijn. 

• Azijn is ook niet geschikt voor het reinigen van vette vingers van beeldschermen.  
 

Extra tips  
Is je afvoer verstopt? En heb je geen ontstopper bij de hand? Los dan een handje (baking) soda op in 
een kopje water. Giet dit in de afvoer. Giet er meteen een kopje azijn achteraan. Laat dit minimaal 
een uur weken. Spoel na met een flinke hoeveelheid heet water.  
En wist je dat je behang makkelijker verwijdert als je het eerst natmaakt/besproeit met 
schoonmaakazijn?  
 

Schoonmaaksoda 
Ook schoonmaaksoda is een krachtige en goedkope reiniger. Let daarbij op: met baking soda kun je 
wel schoonmaken. Maar met schoonmaaksoda (ook wel zilver-, kristal- of fijne soda genoemd) kun je 
niet koken en bakken! Je kunt soda prima gebruiken voor: 

• Kleding met zweetluchtjes kun je weken in water met soda en daarna in de wasmachine stoppen. 

• Je witte was houd je stralend wit door aan de trommel of het zeepbakje wat soda toe te voegen. 

• En ruikt je wasmachine muf? Draai dan een kookwas met een lege trommel. Ikzelf was dan mijn 
dweiltjes mee.  



 
Soda is een prima schimmelverdelger: 

• Schrob je beschimmelde badkamervoegen en raamkozijnen met een soda-sopje en spoel na met 
water voor een schoon resultaat.  

• Doe was soda in je vaas en vul aan met water. Dan blijven je bloemen langer mooi!  
 

Soda is niet geschikt voor: het reinigen van aluminium (pannen) 
 

Extra tips 
Heb je een aangebrande pan die je niet schoon krijgt? Maak een papje van soda en laat dit een 
nachtje in de pan staan. De volgende dag kun je de aangebrande delen lossteken.  
Wil je een kickstart met zilver poetsen? Doe je zilver in een bak met warm water. Doe er een schep 
soda bij en wat proppen aluminiumfolie. Moet je zie hoe je zilver daarvan opknapt. Spoel daarna je 
zilver af en poets het op.  
 
Wat een mogelijkheden met twee eenvoudige en betaalbare schoonmaakmiddelen. Zoals altijd: doe 
er je voordeel mee!  
 
Meer lezen over schoonmaken? 
Ik schreef al eerder over poetsen en speed cleaning. Ook hier, lees en gebruik de tips die bij je 
passen:  

• Speed cleaning 

• Bling Bling  

• Dweilend de deur uit 

• En vooruit, ook over kleding & de was  
 
Extra Korting 
Kom je niet aan poetsen toe omdat je eerst wilt/moet opruimen? Heb je geen idee waar en hoe je 
kunt beginnen? Kun je wel een kickstart gebruiken? Leg contact en ik denk met je mee. 
Tegenwoordig geef ik 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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