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Corona-bingo 
 

 

Kruis elke dag 1 opruimklus af (dagelijkse opdrachten tot einde paasvakantie). 

Elke opdracht duurt maximum 15 minuten. 

Heb je 1 rij OF 1 kolom volledig af, dan win je… rust in huis en ruimte in je hoofd      . 

2020 
       

Check je medicijnkastje 

en breng naar de 

apotheek wat vervallen 

is. 

Organiseer de inhoud 

van je koelkast. 

Check hoeveel 

linnengoed je hebt. 3x 

aantal huisgenoten is 

écht voldoende. 

Zoek al je 

cadeaubonnen bijeen 

(deel 1). 

Verzamel je gebruikte 

batterijen en neem ze 

mee naar de winkel om 

te recycleren. 

Poets je zilveren juwelen 

met zilverpoets. 

Haal de ‘Geen reclame’-

sticker op het 

gemeentehuis en plak 

op je brievenbus. 

       

Ruim het interieur van je 

wagen op. 

Mest 1 rommelschuif uit 

(moest je er meerdere 

hebben…). 

Ruim je besteklade op. Ruim je toilet op (en 

nee, niet volstouwen 

met WC-papier).  

Draai een volle 

wasmachine met azijn 

en baksoda ipv een 

chemisch wasmiddel. 

Ruim je nachtkastje op     

(zen in de slaapkamer). 

Geef alle schoenen in 

huis een grondige 

poetsbeurt. 

       

Maak je portemonnee 

leeg (van onnodige 

zaken, hé). 

Gooi alle schrijfgerief 

weg dat niet meer 

schrijft/niet goed in je 

hand ligt. 

Selecteer 5 

kranten/tijdschriften/ 

boeken/strips die weg 

mogen. 

Doe alle sokken/panty’s 

die je niet (meer) 

aandoet (gaten, 

eenzame sokken) weg. 

Maak een 

maaltijdplanning voor 1 

week op. 

Maak een lijstje met 

niet-materiële cadeau’s 

die jij zou willen krijgen 

met je verjaardag/Kerst. 

Zet een timer op 15’, 

pak een doos en 

verzamel zoveel 

mogelijk dat weg kan. 

       

Delete apps die je niet 

(meer/regelmatig) 

gebruikt. 

Delete 50 foto’s op je 

smartphone. 

Digitaliseer je 

klantenkaarten en 

gebruik een app 

(Stocard, MyShopi,…). 

Schrijf je voor 10 mails 

uit via de uitschrijflink. 

Zet een alarm in je GSM 

1 maand vóór de 

vervaldatum van elke 

cadeaubon (deel 2). 

Ruim het bureaublad 

van je computer op 

(daar mag bijna niets 

staan).  

Schoon op wie en wat je 

volgt op sociale media 

(FBgroepen, IG,…). 

       

Lees 1 hoofdstuk uit 

“Opruimen maakt 

gelukkig! Handige 

stappen van A tot Z.”  

Like Annelies 

Minimaliseert op 

Facebook zodat nóg 

meer mensen dit zien. 

Stel jouw specifieke 

opruimvraag in de gratis 

groep op FB ‘Opruimen 

maakt gelukkig’. 

Zet van 1 van deze 

opdrachten een voor- 

en na-foto in de 

FBgroep ‘Opruimen....’ 

Stuur deze Corona-

bingo aan minstens 1 

iemand door die het kan 

gebruiken. 

Boek(t) jij/een kennis ‘n 

online gesprek met mij 

(40€), dan krijg jij mijn 

opruim-e-book gratis! 

Lees mijn blog van 

‘Mevrouw Even’ op 

www.anneliesminimalise

ert.be  
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