Luister eens naar oma
Tip als u bent gestoken door een wesp
Verpulver een aspirientje of een paracetamol. Doe er een druppeltje water bij en smeer
het papje op de pijnlijke plek. De pijn verdwijnt en u heeft ook minder last van een
zwelling.

Oma’s auto rook altijd naar snoepjes. Niet naar ingedroogde pizza of natte
hond. Blinken deed hij ook, dat autootje. Maar oma gaf haar zuurverdiende
centen niet uit aan de wasstraat. Nee, dat was voor luie types. Hoe deed ze
dat toch?

Weg met dat vocht in uw auto
Een vochtige auto is vervelend. Uw ramen beslaan onder het rijden. U kunt natuurlijk
een speciale vochtvreter in de auto zetten. Maar oma heeft een goedkopere oplossing:
zout of kattengrit in een pantykousje!

Zo zorgt oma voor een frisse wind in de auto
•
•
•

•
•

Vlekken in de bekleding? Even poetsen met schoonmaakazijn of Vanish.
Een luchtverfrisser ruikt soms wel erg sterk. Leg wasdrogerdoekjes onder uw stoel of de
achterbank.
Nog steeds een vieze lucht in de auto? Oma spuit altijd water met schoonmaakmiddel in het
roostertje van de luchtinlaat (bijvoorbeeld bleekwater of dettol – ongeveer 1 op 10 met water).
De luchtinlaat vindt u vaak onder de motorkap, net onder de voorruit.
Een stinkende asbak? Gooi er even wat koffieprut in. En weg is de rooklucht!
Lederen bekleding houdt u mooi met een halve emmer water en een scheutje zonnebrandolie.
Doop de spons erin en wring hem flink uit, de bekleding mag niet te nat worden.

Oma’s tips voor de buitenkant
•
•

•

Heeft u de auto gewassen? Dan even naspoelen met glansspoelmiddel voor de vaatwasser.
Nadrogen hoeft niet, uw auto droogt diepglanzend op.
Bah, al die vieze insecten op de voorruit. Gewoon even voorweken door een natte doek op de
ruit te leggen. Of doe een sinaasappelnetje om de spons. Je haalt de insecten er dan heel
makkelijk af.
Uw autobanden kunt u natuurlijk met een speciale reiniger schoonmaken. Maar oma gebruikt
gewoon cola. Dat werkt prima en is goed voor de portemonnee.

