
Voordeur/Hal
 
◊	 Herfstkrans aan voordeur
◊	 Herfstbloeier bij voordeur of misschien pompoenen
◊	 Zomerjassen uitwassen en opbergen
◊	 Zomerjassen van de kinderen die volgend jaar te klein zijn doorgeven
◊	 Winterjassen bij elkaar zoeken en aan de kapstok hangen
◊	 Paraplu’s checken
◊	 Laarzen voor de hele familie checken (passen ze nog?)
◊	 Winterschoenen opzoeken en klaarzetten
◊	 Zomerschoenen schoonmaken en opbergen
◊	 Zomerschoenen van de kinderen die volgend jaar te klein zijn weer doorgeven
◊	 Check of je voordeur tocht (onderaan de deur, rondom of door de brievenbus) en neem eventueel 

maatregelen.

Woonkamer

◊	 Kaarsjes neerzetten
◊	 Kleed voor op de bank uitwassen
◊	 Bankhoezen en kussenhoesjes uitwassen
◊	 Verlichting checken (doet alles het nog?)
◊	 Brand/rookmelders checken
◊	 Stof achter cv’s halen (kun je met een föhn gemakkelijk wegblazen)
◊	 Verwarming ontluchten
◊	 Palletkachelcontrole (schoorsteen laten vegen)
◊	 Badkamer
◊	 Zonnebrandolie en andere zomerverzorgingsproducten opruimen
◊	 Kijk of je nog natuurlijke verzorgingsproducten voor de winter hebt, indien je die gebruikt.
◊	 Slaapkamer
◊	 Winter- of herfstdekbed op je bed
◊	 Zomerkleding opruimen van het hele gezin (en doorgeven wat niet meer past of wat je niet of  

nauwelijks hebt gedragen)
◊	 Capsule wardrobe maken voor de herfst (of/en winter) voor het hele gezin
◊	 Ventilatoren die je tijdens de warme dagen hebt gebruikt opruimen
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Keuken

◊	 IJsvormpjes opruimen
◊	 Herfstgerechten toevoegen aan je maandmenu (zoals pompoensoep)
◊	 Control journal
◊	 Je sinterklaas-checklijst checken 
◊	 Een lijstje maken met activiteiten die je deze herfst graag wilt gaan doen en deze inplannen zover 

dat mogelijk is.
◊	 Een lijstje maken met persoonlijke doelen voor deze herfst, deze opdelen in mini-doelen en acties 

en deze inplannen.

Tuin 

◊ Bloembollen planten
◊	 Dakgoten leeghalen
◊	 Vogelhuisje / vogelvoeding installeren
◊	 Garage of tuinhuisje opruimen (spullen minimaliseren)
◊	 Fietsverlichting controleren
◊	 Tuinkussens wassen en stofvrij opbergen
◊	 Bloemzaadjes oogsten en opbergen
◊	 Tuinaccessoires voor de zomer schoonmaken en opbergen
◊	 Kinderspeelgoed schiften, schoonmaken en opruimen
◊	 Uitgebloeide éénjarigebloemen in tuin en bloembakken verwijderen en de bloembakken/potten 

schoonmaken en opruimen
◊	 Al het tuingereedschap reinigen. Houten stelen blijven mooier als je ze inwrijft met olie, eventuele 

roestplekken schuur je weg, metalen delen vet je in. 
◊	 Geef aandacht aan je gazon. Verwijder bladeren en mos, maai het voor een laatste keer en strooi 

kalk en mest.
◊	 Planten als lavendel, rozen, vlinderstruiken, beukenhagen en fruitbomen kunnen nog gesnoeid 

worden.


