
Opruim
Puilen jouw keukenlaatjes uit van de lege rolletjes plakband, coupons en  

andere zaken die er niet in thuishoren? Bewaar je nu nog steeds die ene losse 

sok en staan al die parfums die je toch niet meer gaat gebruiken nog steeds  

stof te verzamelen in de badkamer? Dan is het tijd om op te ruimen! 

Keuken
Bekraste anti-aanbak- 
pannen
Kapotte keukenspullen
Alle keukenspullen waar 
je er meer dan twee van 
hebt
Keukenspullen die je 
niet meer gebruikt (zoals 
broodbakmachine)
Plastic bakjes zonder 
dekseltje en dekseltjes 
zonder bakje
Ongebruikte kopjes en 
mokken

Badkamer
Uitgedroogde  
nagellakjes
Bedorven parfum
Vies ruikende lippenstift
Oude toiletspullen 
Probeerverpakkingen 
uit tijdschriften
Haarproducten die je 
nooit gebruikt
Uitgerekte haar-
elastiekjes
Armbanden en kettingen 
met kapotte slotjes
De oorbellen waarvan 
de ander al eeuwen 
kwijt is

Linnenkast
Gerafelde handdoeken
Oude kussens
Versleten beddengoed

Kledingkast
Bh’s die hun pasvorm 
verloren zijn
Die gratis T-shirts met 
reclameteksten die je 
nóóit draagt
Kapotte kleding die 
niet meer gemaakt kan 
worden
Oud ondergoed/ bikini’s 
waar alle rek uit is
Oude galajurken
Kleding die je meer dan 
één jaar niet gedragen 
hebt
Kledingstukken die niet 
(meer) passen

Borden, glazen en  
schalen die niet bij de 
rest van je servies  
passen
Ongebruikte vazen
Lege flessen
Alles wat over de houd-
baarheidsdatum is
Schoonmaakmiddelen 
die je toch nooit gebruikt

Roestige sieraden
Medicijnen en vitamines 
die over de datum zijn 
(inleveren bij de  
apotheek) 

Deze 70 dingen  
kun je vandaag nog  

weggooien of weggeven

Papier
Tijdschriften die je al 
gelezen hebt 
Oude kranten 
Reclamefolders 
Oude naslagwerken 
zoals de gemeentegids, 
telefoongids, treinboek-
je (online ook te vinden)
Oud papier 
Gebruiksaanwijzingen 
van spullen die je al 
jaren gebruikt
Handleidingen van  
meubels die allang in 
elkaar gezet zijn

Elektronica
Floppy disc’s wil je 
sowieso niet meer
Dvd’s waar je nooit meer 
naar kijkt
Vergeten elpees
Cd’s waar je nooit naar 
luistert
Cd’s met oude compu-
terprogramma’s
Snoeren van apparaten 
die je niet meer hebt
Oude en kapotte  
apparaten
Lege batterijen  
(inleveren)
Oude telefoons (naar 
het goede doel!)
Kapotte telefoonhoesjes
Leeg de prullenbak van 
je mail eens

Weg met weesjes:  
kledingstukken die ner-
gens anders bij passen
Eenzame sokken
Oude sokken (met 
gaten)
Reserveknopen voor  
kleding die je al lang 
niet meer hebt
Schoenen die je nooit 
meer aantrekt
Sjaals die je toch niet 
draagt 

En ook
Uitgedroogde blikken 
verf
Lege pennen
Oude teken- of  
knutselspullen
Puzzels met  
ontbrekende stukjes
Spelletjes waarvan  
pionnetjes missen
Spullen van huisdieren 
die je niet meer hebt
Speeltjes waar je huis-
dieren toch nooit mee 
spelen
Cadeautjes die je nooit 
leuk hebt gevonden
Kapotte kerstdecoratie
Kerstverlichting die niet 
werkt
Pasjes die je toch niet 
gebruikt
Kleingeld uit een land 
waar je toch nooit meer 
heen gaat
Oude portemonnees

Lege enveloppen
Stukjes cadeaupapier
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