
 
 
Beste vrienden, 
 
Het is een tijd om warm en knus binnen te zitten terwijl het buiten kouder wordt. 
Toch zijn er altijd klusjes die moeten opgeknapt worden.  
Hierbij denken wij aan volgende winterklussen: 
 
- Openhaard uitkuisen 

Dit is zeer belangrijk bij het eerste gebruik van de openhaard bij het begin van de 
wintermaanden of na een langere periode van afwezigheid. 
 

- Verwarming ontluchten en bijvullen 

Soms is er te veel lucht aanwezig in de leiding en waardoor jouw verwarming niet optimaal 
werkt. Je kan dit eenvoudig oplossen door je radiotoren te verluchten maar vergeet deze dan 
niet ook bij te vullen. 
 

- Ventilatierooster vervangen 

Tijdens de koude maanden is het nodig om voldoende te verluchten. Eenvoudig je raam open 
zetten is soms voldoende. Maar vergeet ook je roosters niet te poetsen of indien nodig te 
vervangen. 

- Dakgoot schoonmaken 

Jammer genoeg zijn er ook tijdens de wintermaanden de nodige regenbuien. Aangezien de 
herfst net voorbij is, kan het zijn dat er ook bij jou heel wat bladeren op het dak terecht zijn 
gekomen. Het best onderhoud je jouw dakgoten jaarlijks, om verstoppingen te voorkomen. 

- Tochtstrippen plaatsen 

Goed isoleren is de voorbije jaren een vereiste geworden. Desondanks heb je altijd 
koudebruggen, denk maar aan een spleet onder je deur. Dit kan je deels oplossen door een 
tochtstrip te plaatsen. Het is niet alleen beter voor je portemonnee maar ook aangenamer als 
er binnen  geen kleine tocht  is. 

- Gazon kalken 

Bij een gazon kan de grond verzuren, dit veroorzaakt dat het gras minder vol terug komt en 
veel mos in  je gazon zal zitten. Dit kan je dit verhelpen door tijdens de wintermaanden kalk op 
je gazon te strooien. Ook voor sommige planten zoals, buxus, rozemarijn, lavendel en druif, is 
dit beter. Deze planten zijn namelijk kalkminnend. 

- Winterklaar 

Verder kan je in de tuin weinig verrichten tijdens de wintermaanden buiten zorgen dat deze 
klaar staat voor de lente.  
Wil je graag een (moes)tuin aanleggen dit jaar? Deze periode is ideaal om ideeën te 
verzamelen, uit te tekenen. Maak eventueel een beplantingsplan.  
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Als laatste kan je nog nestkastjes ophangen, klaar voor de lente. Vergeet ook geen 
zadenbollen op te hangen. De vogeltjes zullen je dankbaar zijn   
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Ben je bekend met bovenstaande klusjes of schakel je hiervoor liever iemand anders voor 
in? 
Ons platform is er voor jou. 

 
 

Meer weten 
Vind alle info over Helpende Handjes op onze website: 
https://helpendehandjes.net 
Volg ons op Facebook: www.facebook.com/helpendehandjes.net  
 

Disclaimer 
Stuur dit bericht gerust door aan vrienden en bekenden. 
Wens je deze berichten niet meer te ontvangen, laat het weten aan info@helpendehandjes.net  
 
 
Helpende Handjes is een initiatief van Steunpunt Welzijn vzw met steun van LEADER Vlaamse 
Ardennen. 
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