
Wat Hoe Waarmee
Barbecue Barbecue vuil en vet (inspuiten, even laten intrekken en schoonvegen) WD40
Adem  - In plaats van een pepermuntje zorg jij de volgende keer voor een frisse adem met je oude theezakjes. 

 - Laat oude theezakjes opnieuw weken in kokendheet water. 
 - Laat dit afkoelen en gebruik de lichte thee daarna zoals je mondwater gebruikt: beetje spoelen, beetje gorgelen en je bent klaar om de deur uit te gaan!
Tip: gebruik pepermunt thee.

Theezakjes

Afvoerputje Voorkom en/of verhelp verstopping in de afvoer. Giet een half koffiekopje baking soda in het afvoerputje en spoel daarna goed na met een flinke hoeveelheid kokend 
heet water. En de afvoer loopt weer goed door!

Baking soda

Afwas Vul de wasbak met water, leg de vieze vaat erin en doe er een aantal oude theezakjes bij. Laat het een half uurtje weken en je zult zien dat het meeste vet is 
opgenomen door de theezakjes.

Theezakjes

Bloed Bloed verwijderen van bijv. kleding, bloed lost op met cola Coca-cola
Bloedvlekken Laat textiel met bloedvlekken een paar uur weken in een bak met koud water waaraan baking soda is toegevoegd. Was het textiel daarna op de manier die je bent 

gewend en wég is de vlek.
Baking soda

Bloemenboeket Voeg een theelepel baking soda toe aan een vaas met snijbloemen. Dan blijven de bloemen langer mooi. Baking soda
Bouillon Gebruikte theezakjes zijn bijzonder geschikt om andere etenswaren meer smaak te geven. Hang wat zakjes in de pan terwijl je water aan de kookt brengt. Als je daar 

vervolgens pasta of rijst in kookt krijgt dat een subtiel smaakje mee. Experimenteer er in dit geval op los met verschillende thee soorten.
Theezakjes

Buitenspiegels. zwarte buitenspiegels en geeft deze weer glans en kleur. WD40
Dashboard.  lederen beklede dashboards, vinyl bumpers en buitenspiegels. WD40
Deodorant Je kunt zuiveringszout zelfs gebruiken in plaats van deodorant. Meng een mespuntje baking soda met water en breng het mengsel aan onder de oksels. Als het 

mengsel niet goed bindt, voeg dan nog een beetje maïzena aan het mengsel toe.
Baking soda

Douchedeuren Houdt glazen en kunststof douchedeuren vrij van watervlekken. WD40
Duct tape insmeren met WD40 WD40
Duiven Houdt duiven van het balkon, ze haten de lucht WD40
Groene vingers Als je groene vingers hebt, moet je je theezakjes ook absoluut niet weggooien. Als je de inhoud van de oude theezakjes bewaart en deze op je composthoop gooit of 

zelfs in de aarde bij je planten dan zorgt dat voor een boost van mineralen die je planten nodig hebben. In de thee zit namelijk veel stikstof die de koolstof die planten 
uitstoten kan balanceren.

Theezakjes

Groente en fruit wassen. Baking soda over groente en/of fruit strooien, scrubben en afspoelen met koud water. Baking soda

Haren Giet je na je shampoo en conditioner ritueel een plens koud theewater over je haren dan kan je een instant glans boost verwachten. Ook geeft de thee je lokken 
meer volume en als kers op de taart promoot de cafeïne in de thee de natuurlijke haargroei.

Theezakjes

Hondenpoep Haalt hondenpoep van je schoenen (eerst goed schoonvegen, inspuiten met WD-40 en na twee minuten onder de kraan afspoelen). WD40
Huidirritaties Heb jij te lang in de zon gelegen en ben je verbrand? Gestoken door een mug of last van een koortslip? Thee is heel geschikt om lichte huidirritaties mee te verlichten. 

Koel een gebruikt theezakje af en leg dit vochtige theezakje op de plek waar je last van hebt. Er zitten ook stoffen in thee die de bloedvaten vernauwen waardoor je 
een blauwe plek sterk kunt verminderen.

Theezakjes

Huidproblemen -bijen- en 
insektensteken

Huid, ruwe, jeukende of verbrande huid. Met baking soda kun je de huid van je roodverbrande schouders kalmeren. Meng de soda met water en leg het mengsel met 
een washandje op de zonverbrande huid. Ook helpt dit volgens de American Academy of Dermalotology bij jeukende insectenbeten, bijensteken en uitslag.
Baking soda neutraliseert de prikkelende huid en herstelt de pH-waarde.Een ruwe huid maak je weer lekker zacht door een scrub te gebruiken van baking soda en 
een beetje water. Wrijf het mengsel op je ellebogen, voeten, handen en andere ruwe plekken. Laat een paar minuten zitten, scrub, en spoel vervolgens schoon. 
Gebruik de scrub niet op een beschadigde huid.

Baking soda

Inkt Inkt uit tapijt (Spuit wat WD-40 op de vlek en laat vijf minuten intrekken. Neem een beetje warm water en een spons en dep hiermee de vlek in het tapijt. Spoel het 
daarna af met warm water en laat het drogen).

WD40
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Insectenbeet Gebruik dan een pincet of vingernagel om de angel uit de huid te halen.
Koel de plaats van de insectensteek af met ijs om zwelling, jeuk en pijn te beperken. Een jeukwerende lotion of zalf kan ook helpen.
Ga naar een huisarts als de steekplaats erg dik wordt.
Ga direct naar een huisarts of ziekenhuis indien het slachtoffer in de mond of keel is gestoken. Laat evt. op een ijsblokje (of waterijsje) zuigen om de zwelling tegen te 
gaan.

kakkerlakken Je kunt kakkerlakken vangen door ‘s nachts een vochtige dweil op de vloer te leggen. De beestjes kruipen eronder, klaar om de volgende ochtend opgeveegd te 
worden. Je kunt ze dan doodtrappen en in een dichtgebonden plasticzakje weggooien.

Kauwgom Kauwgom in je haar? Besprenkel je haar met cola en je veegt de kauwgom er weer gemakkelijk af. Coca-cola
Kauwgom Kauwgom aan je schoenen. Wanneer je in de kauwgom hebt gestaan. Zet je je schoen in een laagje cola. Na een minuut of vijf veeg je het er zo af. Coca-cola

Keukenvloeren Teer en schaafplekken van keukenvloeren, ramen open. WD40
Koelkast Het is een feit dat koelkasten na een periode kunnen gaan stinken door alle etenswaren die daarin hebben gestaan. Soda helpt ook goed tegen die geur maar een 

bakje gevuld met oude gebruikte theezakjes werkt misschien nog beter.
Theezakjes

Koffie- en theeaanslag Maak het schoon door baking soda op een natte spons of doekje te strooien, naspoelen met water Baking soda
Krassen Krassen uit lak auto/camper/caravan WD40
Kwallenbeet.  Vervelend, als je in zee bent gestoken door een kwal. Maar wanneer je cola bij je hebt, kun je de pijn snel verzachten. Laat de cola over de gebeten huid lopen en het 

gif zal geneutraliseerd worden, waardoor de pijn vermindert.
Coca-cola

Lijmresten Lijmresten- inspuiten WD40
Lippenstik Lippenstikvlekken WD40
Magnetron / oven Aanslag verwijder je makkelijk met wat baking soda en water. Baking soda
Marinade Cola kan in veel gerechten worden gebruikt. Bijv in de marinade: drie delen ketjap manis, één deel cola, djahé (gemberwortel), djintan, ketoembar, sambal peper en 

zout.
Coca-cola

Marinade Niet alleen je pasta kan op smaak gebracht worden met thee, maar ook je biefstukje. Oude thee is een prima marinade voor allerlei soorten vlees. Laat het een paar 
uur in thee of zelfs thee met wijn liggen, voordat je het vlees in de pan gooit en het is helemaal op smaak. Daarnaast zorgt de thee ervoor dat het vlees heerlijk mals 
en zacht wordt

Theezakjes

Marters Marters: Steenmarters en andere knaagdieren zijn gek op de electrischiteitskabels van auto’s en camper. Een oude wc-blokhouder gevuld met mottenballen onder 
de motorkap helpt. Ook zou het helpen de leidingen in te smeren met Tobasco. Ook wordt vaak het advies gegeven om gaas onder de motor te spannen of te leggen. 
Thuis is dat mogelijk een oplossing maar voor onderweg?

Matrassen Een matras fris je op door er een kleine hoeveelheid baking soda over te strooien. Laat een paar uur liggen en zuig vervolgens op met de stofzuiger. Baking soda is 
ook een goedkope manier om nare geurtjes uit schoenen te verdrijven.

Baking soda

Medicijn Cola werkt tegen opkomende misselijkheid, diaree en een zere keel. Reizigers wordt bovendien vaak geadviseerd om na elke maaltijd een blikje cola te nemen. Coca-cola

Mieren Een mier maakt een spoor met geurstof zodra een miertje voedsel heeft gevonden. Dit spoor wordt gevolgd door de hele kolonie en die komen dus allemaal in je 
camper terecht. Je kunt de insecten op het verkeerde been zetten door het spoor te doorbreken.
Last van mieren, Strooi bakpoeder op de gangen van het mierennest, de mieren nemen het mee in het nest en eten ervan, ze zullen allen sterven door uitzetting.
Leg een zakje muntthee of komkommmerschijfjes op het spoor.
Ook werken uienpoeder, knoflookpoeder of koffiedik.
boen het spoor met zeep.

Muggenbeet Gebruik een icepack, dit zorgt voor minder pijn en minder jeuk.
Honing /azijn /baslicum /citroensap hebben elk een verzachtende werking als je dit op de plaats van de beet smeert.
Ga niet krabben, je kan beter slaan op de plek van de beet
Gebruik een bananenschil om vocht weg te nemen uit de beet
Gebruik een koud theezakje, hiermee wordt de zwelling namelijk minder.
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Muizen Kijk goed waar muizenkeutels liggen en gebruik muizenklemmen of vallen. U moet dan niet bang zijn als een muis nog leeft nadat het gevangen is. Gif kan natuurlijk 
ook, maar pas daar mee op in de camper

Nagels Verkleurde nagels laten je handen er ouder uitzien. Maak ze weer mooi met een pasta van waterstofperoxide en baking soda. Wrijf dit met een borsteltje onder en 
op je nagels. Laat een paar minuten zitten en spoel af onder de kraan. Blijft de gele kleur aanhouden? Ga er dan mee naar de huisarts, want er kan sprake zijn van 
een schimmelinfectie.

Baking soda

Pannen Pan, aangebrande. Doe cola in de pan, laat het een paar uur staan en maak de pan daarna verder schoon. Coca-cola
Pannen Wrijf je pannen na het wassen in met een gebruikt zakje zwarte thee. De tannine in de thee zorgen voor een beschermend laagje op je pan die roest in het vervolg 

tegen gaat.
Theezakjes

Potten en pannen. Strooi baking soda op een natte spons of doekje en maak schoon, goed afspoelen met water. Baking soda
Prullenbak Wanneer je een laagje baking soda op de bodem van de prullenbak strooit, verdwijnen alle vieze luchtjes. Dezelfde truc kun je ook toepassen bij de vuilcontainer. Baking soda

Ramen en Spiegels Ook je ramen krijg je handig schoon met oude theezakjes. De truc is om hele lichte thee te zetten met je oude theezakjes en dit vervolgens op je ramen te sprayen. 
De thee ervoor zorgen dat de vlekken al een beetje losweken en vervolgens makkelijk te verwijderen zijn met een doekje!

Theezakjes

Ramen en Spiegels Microvezeldoekjes zijn handig om te gebruiken want u hoeft hierbij geen schoonmaakmiddelen te gebruiken. De doekjes zijn ook ideaal voor bij het schoonmaken 
van uw ramen met glasreiniger (glasreiniger niet op camper en caravanramen gebruiken). Uw ramen zullen weer gaan stralen en ze laten geen strepen achter!

Microvezeldoekjes

Ratten Ratten kunnen net als muizen met een rattenval gevangen worden. Er zijn klemmen en inloopvallen.
Ritsen Maakt ritsen soepel. WD40
Roest Zet het metaal (ijzer of chroom) een nacht in de cola en de roest kan er de volgende ochtend zo af worden geborsteld. Je kunt ook het metaal steeds spoelen met 

cola en met een pannenborsteltje boenen.
Coca-cola

RVS spoelbak Vlekken uit rcs spoelbakken WD40
Schoenen Leg een paar sterk ruikende theezakjes in de stink schoenen en laat ze daar een nacht zitten. De dag er na ruiken je schoenen niet meer naar zweet. Theezakjes

Schoolborden . Reinigt schoolborden WD40
Snijplanken Een snijplank wil nog weleens onfris ruiken nadat je ‘m hebt gebruikt. Geurtjes haal je weg door er baking soda op te strooien, even goed te schrobben en af te 

spoelen.
Baking soda

Splinters (verwijderen) Er is een eenvoudige manier om kleine splinters te verwijderen, die je niet 1-2-3 met een pincet te pakken krijgt. Maak een kleine hoeveelheid pasta van baking soda 
en water. Smeer dit dik op de plek met de splinter en dek af met een pleister. Zuiveringszout laat de huid zwellen waardoor de splinter aan de oppervlakte komt. Na 
ongeveer 24 uur kun je de splinter er gemakkelijk uittrekken met een pincet. Lukt het niet? Herhaal dan het proces.

Baking soda

Stickerresten Stickers zijn soms lastig te verwijderen, maar met baking soda is het een fluitje van een cent. Maak een pasta van water en baking soda en wrijf over de lijmresten. 
Neem daarna af met een vochtige warme doek - Of - inspuiten met WD40 en verwijderen.

WD40 -Baking soda

Stickers Stickers zijn soms lastig te verwijderen, maar met baking soda is het een fluitje van een cent. Maak een pasta van water en baking soda en wrijf over de lijmresten. 
Neem daarna af met een vochtige warme doek - Of - inspuiten met WD40 en verwijderen.

Baking soda - WD40

Tapijt Als je de thee uit de gebruikte zakjes haalt en de losse (droge!) blaadjes over je tapijt strooit dan heb je in no time een heerlijk fris kleed. Geef de thee een minuut of 
vijftien om zijn werk te doen. Als je de losse bladeren na die tijd weer opzuigt, heb je een schoon en fris ruikend tapijtje.

Theezakjes

Teer Teer van de auto WD40
Teken Ik las ergens in een artikel over teken dat je na het wandelen ook met een pak roller over je huisdier en jezelf kunt gaan om te kijken of er geen teekjes zitten

Theepot.  Aanslag in de theepot verdwijnt door de theepot te vullen met cola en laten weken. Coca-cola
Tomaatvlekken Tomaatvlekken uit kleding WD40
Tuingereedschap Tuingereedschap roestvrij WD40
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Vieze geurtjes Cola is actief tegen stank, doe een flinke scheut cola in een emmer water en gebruik het als schoonmaakmiddel. Laat het een paar minuten intrekken. Hou er wel 
rekening mee dat cola plakkerig is.

Coca-cola

Vieze handen Vieze handen na het tuinieren? Strooi wat baking soda op je natte handen en wrijf ze schoon. Spoel daarna je handen goed af. Baking soda
Vissen.  Spuit een beetje op aas of kunstaas en u vangt veel meer vis WD40
Vliegen Vliegen van de auto WD40
Vliegen Een bakje met water en wat hele kruidnagels, gegarandeerd geen vliegen meer in huis!

Hang een zakje water op. Het zakje moet doorzichtig zijn. bv een brood/diepvries zakje.
Een schaaltje gevuld met schoonmaakazijn. En weg zijn de insecten en vooral vliegen.

Vliegen  - Een plastic zakje gevuld met water in het midden van het geopende raam hangen. Dit schijnt vliegen en muggen buiten te houden.  
 - Wierook helpt ook.
 - Een stuk of 20 kruidnagelen in een appel steken en op tafel zetten helpt ook tegen vliegen.
 - Snijd een colafles doormidden. Doe een stukje leverworst en/of een dun laagje limonadesiroop in de onderkant en zet de bovenkant op zijn kop in de onderkant. 
De   vliegen kunnen wel in de fles, maar kunnen de uitgang niet meer terugvinden. Deze vliegenval dien je overigens beter in je tuin zetten dan binnenshuis, want de 
inhoud kan op den duur gaan stinken.
 - Een hekel hebben vliegen ook aan azijn. Wie deze insecten wil verjagen, kan azijn verwarmen, en die in een kommetje op diverse plaatsen in de camper zetten.

Vloerbedekking / 
vloerkleed

Vieze vloerbedekking of vloerkleed? Bestrooi met baking soda en laat het een nacht intrekken. Veeg de baking soda de volgende ochtend weg en zuig na met de 
stofzuiger.

Baking soda

Voeten Verwen je voeten door ze in een warm badje met oude theezakjes te weken. Je voeten worden er zacht van, kunnen veel voedingsstoffen uit de thee opnemen en de 
thee zorgt ervoor dat stinkvoeten weer fris ruiken!

Theezakjes

Voeten, zweetvoeten Schone voeten er mee inwrijven en ook wat in de sokken strooien. Het helpt echt Baking soda
Wallen Leg een paar gebruikte theezakjes in de koelkast. Leg vervolgens de gekoelde theezakjes voor 10 minuten op de huid onder de ogen. De combinatie van kou en 

theïne zorgen ervoor dat de zwelling en verkleuring bij de wallen afneemt.
Theezakjes

Wegwerpdoekjes Maak volop gebruik van wegwerpdoekjes. Je hebt ze voor het toilet, de keuken, badkamer en voor meubels. Zonder enige moeite veeg je zo de viezigheid weg. Wegwerkdoekjes

Wespen/wespenvanger Eerste hulp bij wespensteken. 
De plek zo snel mogelijk verhitten. Eerst een beetje boter op de plek smeren en dan een theelepeltje aan de holle kant gedurende 3 a 4 seconden verwarmen met 
een aansteker en op de gestoken plek houden. Is het te heet dan maar 2 a 3 sec verwarmen. Dit gedurende 3 minuten volhouden en je hebt nergens last van. Voor 
de rokers onder ons; dit kan ook door de gloeiende punt van een sigaret enkele millimeters boven de gestoken plek cirkeltjes te draaien. Wat je namelijk doet is een 
eerste graad brandwond creëren. Een brandwond trekt vocht aan vanuit het lichaam en concentreert daarom het gif op de gestoken plaats. Dit uit praktijkervaring na 
gestoken te zijn door een hornaar (killerbee) waarna een Duitse arts mij op deze manier heeft geholpen. Hij had nogal wat tropenjaren achter de rug.(van een 
camperraar of het werkt?)
Wespenvanger -Zo maak je goedkoop en eenvoudig een wespenvanger: Snij, zaag of knip een frisdrankfles op tweederde deel (vanaf de onderkant gezien) in tweeën. 
Giet een laagje zoete limonade o.i.d. in het onderste deel. Zet het bovenste deel (zonder dop uiteraard) er op z’n kop in.

Zilver Beschermd zilver tegen aanslag WD40
Zilveren sieraden Zilveren sieraden die dof zijn geworden fris je weer op met baking soda. Giet water, dat nog net niet het kookpunt heeft bereikt, in een kleine kom en doe de 

sieraden erbij. Voeg een eetlepel baking soda en een vel aluminiumfolie toe. De combinatie van water en zuiveringszout helpt de aanslag van de sieraden te 
verwijderen door het vuil aan de folie te verbinden. Draai daarna de sieraden rond, zodat ze allemaal contact maken met de aluminiumfolie. Spoel de sieraden na 
onder de kraan en wrijf ze droog met een zachte doek.

Baking soda
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