
Hoe deed je moeder vroeger de was?  
En je grootmoeder? 

Wat betekent het spreekwoord  
‘Een kind kan de was doen’? 



Noem 5 wasmiddelen voor kleurwas,  
5 voor witte was,  

5 merken wasverzachter. 

Heb je thuis een vaste ‘wasdag’?  
Hoeveel keer per week doe je de was? 



Wie doet bij jou thuis de was?  
Waarom hij/zij? 

Heb je een wasmachine?  
Waar heb je die gekocht?  

Welk merk? Welke programma’s?  
Ben je tevreden over je wasmachine?  

Is die al stuk geweest?



Wat doe je naar de droogkuis,  
de chemische reiniging? 

Heb je de was al eens  
gedaan in een wassalon?  

Hoe gaat dat? Hoeveel kost het?  
Is het fijn? Vertel. 



Hang je soms was op een droogrek? 
Buiten aan een wasdraad? 

Heb je een droogkast?  
Waar heb je die gekocht?  

Welk merk? Welke programma’s?  
Ben je tevreden over je droogkast?  

Is die al stuk geweest?



Leg uit hoe je een vers gewassen  
laken opvouwt. 

Wat was je met de hand?  
Wat is ‘delicate was’? 



Is er bij jou al iets gekrompen  
in de was? Vertel. 

Waar of niet waar:  
azijn is een prima wasverzachter  

en ook een anti-kalkmiddel? 



Waarom legden mensen  
vroeger wasgoed op het gras?  

Doe jij dat nu nog. 

Hoe sorteer je de was?  
Wat mag samen gewassen  

worden en wat niet?  
Heb je al ongelukjes gehad?



Heb je een stoomstrijkijzer?  
Welke functies?  

Waar heb je het gekocht?  
Ben je er tevreden over?

Wie doet thuis bij jou de strijk?  
Waarom hij/zij? 



Hoe deed je moeder vroeger de strijk? 
En je grootmoeder? 

Was jij graag?  
Strijk jij graag?  

Wil jij werken in een strijk-winkel? 



Leg uit hoe je een  
damesbloeze/ herenhemd strijkt. 

Kan de ‘nieuwe man’ wassen en strijken? 
Wat kan hij nog? 



Hoe krijg je kauwgom uit kleding? 

Wat doe je best een rode wijnvlek  
op een wit tafelkleed? 



Ken je deze symbolen?

 

 
 

Wat betekent dit etiket? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ken je deze symbolen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Wat betekent dit etiket? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ken je deze symbolen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat betekent dit etiket?



Hoe lang deed je moeder voor jou de 
was? Zou jij haar was willen doen? 

Waar of niet waar:  
sommige stoffen kan je best 

binnenstebuiten draaien  
om te wassen?



Waar in huis staat je strijkplank?  
In welke kamer strijk je?  

Waarom daar?  
Kijk je tegelijkertijd tv?  
Luister je naar de radio?

Was/droog/strijk jij milieubewust? Heb 
je tips om energie/water te besparen?  

Gebruik je milieu-vriendelijke 
producten?



 / koken / boodschappen doen / 
/ poetsen / wassen / strijken /

Rangschik de huiselijke taken:
1 is wat je het liefste doet,

5 wat je echt niet graag doet.

Welke soort wasknijpers gebruik je?  
In plastic? In hout? 



Legt bij jou thuis iedereen zijn/haar 
vuile was in de wasmand?

Legt iedereen zijn/haar propere was 
weer in de kast?

Wat zijn ‘weduwsokken’? 



Wat betekent  
‘De vuile was buiten hangen’? 

Wat zijn de voordelen en de nadelen  
van een droogmolen?

 

 
 
Wat zijn de voordelen en de nadelen van 

een droogmolen? 
 

 
 

Wat betekent  
‘De vuile was buiten hangen’? 

 
 
 
 
 


