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Geuren verwijderen
Na een fondue- of gourmetavond kan je dikwijls nog lang na genieten van de geur.
Ook kook- en bakluchtjes (kool, stamppot, frites, uien, vis ) blijven soms lang hangen.
Heb je rokers op bezoek (gehad) dan blijft dat ook lang ruikbaar.
Je kunt die geuren op de volgende manier voorkomen of wegwerken:
Neem een klein (steel)pannetje of vuurvast schaaltje
Doe hier een halve theekop azijn in
Plaats dit boven een waxinelichtje, zodat het een beetje warm wordt.
Plaats dit in de buurt van de vervuiler
Laat het heel de avond en nacht staan.
Je zult merken dat de vervelende geuren verdwijnen en wegblijven.

Wijnvlek verwijderen
Je hebt een nieuwe wollen vloerbedekking en er komt een glas rode wijn overheen.
Deze vlekken kun je als volgt verwijderen:
Doe direct na het ongeluk
Dep eerst de wijn zo goed mogelijk op
Overgiet hem daarna royaal met koolzuurhoudend bronwater b.v. Spa
Rood ( dus geen frisdrank met suiker e.d.)
Dep dit goed op
Herhaal dit overgieten en deppen tot de vlek verdwenen is.
Gebruik alleen zuiver koolzuurhoudend water en dep met ongekleurde keukenrollen
of doeken.

Zilverpoetsen
Zilver wordt verloop van tijd wat bruin of zwart door verbinding van het zilver met
zwavel (meestal uit de lucht).
Poetsen is dan een oplossing, maar behalve dat het geen leuk werk is zal veel
poetsen na verloop van tijd slijtage veroorzaken. Vooral bij dure zilveren sieraden en
munten is dat funest.
Beter is de volgende manier:
-

Neem een schaal (geen aluminium) en bedek de bodem met aluminium
keukenfolie.
Vul de schaal met heet water
Voeg daar 1 eetlepel / liter water huishoudsoda (natriumcarbonaat ofwel
sodiumcarbonaat) aan toe.
Leg vervolgens je zilver in de schaal.
Wacht een minuut of tien
Haal je zilver er één voor één uit en spoel dat af
Wrijf het daarna stevig droog met een droge keukendoek.

Voor de liefhebbers hier nog even de scheikundige reactie die er plaats vindt:
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Zoals je ziet wordt het zilver, dat zich met de zwavel tot zilversulfide heeft verbonden,
weer vrijgemaakt en verbindt de vrijgekomen zwavel zich met het aluminium.
Het vrijgekomen zilver blijft dus deel uitmaken van het voorwerp en dat slijt zo niet,
dit in tegenstelling tot poetsen met zilverpoets.

Uiteraard doe je dit niet met complete horloges !
Soms zijn voorwerpen blank gelakt of gelijmd, doe het dan ook niet !

Reigers uit de vijver
Reigers, die op bezoek komen voor een gratis ontbijt uit je vijver, zijn wat irritant.
Om het ze nagenoeg onmogelijk te maken dat ze visjes uit je vijver pikken de
volgende tip:
Span rondom je vijver een draad op 60 cm hoogte en ongeveer 15 cm vanaf de
waterkant, dus boven de droge vijverrand.
Als draad kun je een mooie groene ijzerdraad of nylondraad gebruiken.
De reiger kan nu niet meer het water in daar hij niet over of onder de draad door kan.
Ook visjes vangen vanaf de kant is nu erg het moeilijk voor hem.
Bij mij was het deze zomer een succes.

Mieren verdelgen
Heb je last van mieren op verharde paden en plaatsen dan is zout water een probaat
en onschuldig bestrijdingsmiddel.
Neem een gietertje, doe daar een paar eetlepels (wegen)zout in en voeg daar heet
water aan toe om het zout op te lossen.
Giet dat water in de gaatjes in de mierenhoopjes.
Goedkoop en effectief!
Opmerking:
Gebruik het niet bij plantenwortels. Die kunnen dikwijls niet zo goed tegen zout water.

Fruitbomen snoeien
Op de site houtwal.be vindt men zeer veel gegevens over het snoeien, onderhoud en
vermeerderen van fruitbomen.
Er wordt zeer duidelijk uitgelegd waarom, hoe en wanneer men moet snoeien.
Ook vindt men er een overzichtelijke tuinonderhoudskalender
Een aanrader voor ieder die fruitbomen of struiken in zijn tuin heeft.
Kijk op: http://www.houtwal.be/

Bomen determineren
Het is niet voor iedereen weggelegd om te bepalen wat voor boom men ziet.
In onze contreien zijn tientallen verschillende soorten loof- en naaldbomen te vinden.
Zie je een boom en je wilt weten wat voor soort het is dan kun je dat op
onderstaande site heel simpel te weten komen door achtereenvolgens een stuk of vijf
vragen te beantwoorden. Handig is dan wel als je een boomblad bij de hand hebt.
Kijk op deze site: http://www.koentimmers.be/faunaflora/

