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Als de weerman mooie temperaturen aan-
kondigt voor het weekend, dan worden 
er grote plannen gesmeed. We gaan met 
z’n allen de tuin in, barbecueën, genieten. 
Maar tegelijkertijd ook klusjes! Want zeg 
nu zelf: als je tuinhuis of je gevel er netjes 
bij staat, organiseer je met plezier een  
tuinfeestje.

De buitenplekken in dit magazine zijn al-
vast de moeite! Elk met hun verhaal, met 
hun achtergrond, met hun kleurkeuze. 
Maar met één gemene deler: mensen die  
kiezen voor kwaliteit en met advies van 
onze colora coaches aan de slag gaan.  
Extra budgetvriendelijke tip in de Doe-
gids: creëer je eigen pingpongtafel. Leuk 
voor de papa’s, de kinderen, de vriendjes 
en de mama’s . En een hele zomer bui-
tenplezier gegarandeerd!

Niet onbelangrijk: deze keer geven we nog 
aan hoe je ideeën kan sprokkelen om de 
kamer of de gevel van je dromen te reali-
seren. Via een creatief moodboard dat je 
zelf bij elkaar kleeft maar evengoed online 
op Pinterest. Dit als voorbereiding van een 
bezoek aan een colora winkel. Want daar 
begint het pas écht! 

Fijne zomer,
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Souhaitez-vous le colora magazine en français ? Envoyez un mail à info@colora.be et nous ferons le nécessaire.

Griet Slos, hoofdredactrice
Je kan mij mailen op
griet.slos@colora.be

Welkom
Naar buiten!
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Een potje tafeltennis in de stralende zomerzon is dé 
ideale buitenactiviteit. Op werkdagen vrolijk je er jouw 

lunchpauze mee op en in je vrije tijd zijn je kinderen 
uren zoet. Bovendien maak je zo'n pingpongtafel  

makkelijk zelf dankzij de instructies in de Doe-gids  
middenin dit magazine. Zorg gewoon voor een  
waterbestendige houten plaat en de juiste verf.  

Ready? Set! Go!

Speeltijd!
DO iT yOuRSELF
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MAKE-OVER

de fun van een make-over:
hemelsblauw op de vloer

evelien de bruyne (27) gaf de houten vloer van haar logeer-
kamer onlangs een kleurrijke make-over. Oorspronkelijk was 

de vloer lichtgrijs, maar nu haar nichtje Lana wekelijks over 
de vloer komt, gaf Evelien het parket een zachtblauwe tint. Zo 

heeft het tien maanden oude meisje het alvast nóg meer 
naar haar zin bij tante Evelien uit Sint-Amandsberg!

TEKST: liES vErmEESch • FOTOGRAFIE: TOm LAGAST

L
ana is het dochtertje van mijn zus. Ik 

zie die kleine heel erg graag en het is 

voor haar dat ik mijn houten vloer een 

andere – minder saaie – kleur gaf.’ Voor een 

kind mag het knallen, vindt Evelien. ‘mijn zus 

overstelpt Lana momenteel met allerlei roze 

spulletjes en kledij. Ik wil dat counteren met 

mijn blauwe vloer! Wedden dat blauw nog haar 

lievelingskleur wordt als ze het gaat associë-

ren met haar favoriete tante?’, lacht Evelien. 

‘Blauw is het ideale kleuraccent in de verder 

witte kamer. Ik ben heel tevreden met de kleur 

en zou opnieuw dezelfde keuze maken.’

handige henriëtta

Evelien is niet aan haar proefstuk toe wat 

klussen betreft. Ze verbouwde haar stulpje 

eigenhandig met de hulp van haar vader en 

vrienden. De houten vloer in haar logeerkamer 

schilderde ze samen met twee vriendinnen. 

Dat laatste vooral voor de gezelligheid ... ‘De 

volumeknop op maximum zetten en luidkeels 

meezingen tijdens het schilderen. Heerlijk vind 

ik dat.’ 

 colora, een ontdekking

‘Ik woon vlakbij een colora filiaal, maar ik was er 

nog nooit eerder geweest. Voor mij was het een 

aangename kennismaking met het merk én de 

verf. De verf vloeide goed uit en ik kreeg er een 

professionele begeleiding. Een extra pluspunt? 

Dat ik de verf niet ver naar huis moet dragen. 

Ik ga er in de toekomst zeker nog langs en kan 

het iedereen aanraden.’

zo pakte evelien het aan

‘Er zat al een verflaag op mijn houten vloer 

in de logeerkamer. Daarom ging het enorm 

vlot om ze te schilderen. Hoe ik te werk ging? 

Ik reinigde de vloer met Formule mC, daarna 

schuurde ik de oude verflaag nat op. Het mocht 

ook niet té vochtig meer zijn. Ik droogde het 

oppervlak met een doek en plakte daarna mijn 

witte plinten netjes af.’ Daar wou ze namelijk 

géén blauwe spatten op. Afplakken vindt  

Evelien het meest vervelende schilderklusje. 

‘maar ik merk wel dat er een groot verschil is 

tussen goedkoop spul en kwalitatieve afplak-

tape. De houten planken gaf ik uiteindelijk twee 

afwerklagen, ik liet voldoende droogtijd tussen 

de twee lagen en na de laatste laag droogde de 

kamer ongeveer een week uit.’

WE m01

Evelien en Lana

‘Ik wil met mijn blauwe vloer een tegengewicht 
vormen voor de roze spullen van Lana.’

eeN Nieuwe 
look Voor jouw 
houTeN Vloer? 

Ontdek in de Doe-gids 
hoe je dat doet.

Projectprijs  € 12,5/m2
 (benodigdheden  en verf)



A
rmin: ‘Wij overleggen altijd goed 

voordat we een bepaalde kleurkeuze 

maken. Eénmaal we de beslissing 

genomen hebben, gaan we ervoor en zien 

we het als een definitieve investering in onze 

woning. Daarna stappen we naar de colora 

winkel. Daar wordt onze keuze vaak nog 

lichtjes bijgestuurd zodat de kleur beter zou 

combineren met de andere zachte tinten in 

ons huis. Waarom we altijd voor colora verf 

kiezen? De kwaliteit is heel goed: de verf dekt 

en maakt geen strepen!’  

olijfgroen buitenschrijnwerk

‘Het buitenschrijnwerk en de luikjes van onze 

woning kregen uiteindelijk een olijfgroene 

kleur. We waren gebrand op een “Proven-

çaalse kleur” voor het buitenschrijnwerk, 

omdat we elke dag een soort vakantiegevoel 

willen creëren, ook voor Wannes (12) en Noor 

(9). Het typische paarsblauw, wat de Pro-

vence zo kenmerkt, vonden we dan weer niet 

passen bij ons klimaat. We waren het meteen 

eens toen we een woning zagen met exact de 

groenschakering die we in ons hoofd had-

den. Tijdens het schilderen kregen we al een 

goed beeld van de kleur doordat we voor een 

aangekleurde primer kozen. Of we tevreden 

zijn? Natuurlijk! Het oorspronkelijke buiten-

schrijnwerk was ruw en donker. Het olijfgroen 

heeft toch wel een leuke toets gegeven aan 

onze gevel. Het past ook mooi bij de pastel-

kleurige bloemen en verschillende planten in 

onze voortuin.’

matte lak

‘Waarom we voor matte lak kozen? We pro-

beren glanzende structuren sowieso te ver-

mijden in onze woning. Ik vind het niet zo mooi 

en je ziet er makkelijker vegen op. Bovendien 

is de kleurintensiteit warmer bij matte verven. 

En de matineau-verf was heerlijk om mee te 

schilderen.’ 

BuiTENSCHRiJNWERK

MaTiNeau-lak
uNiek iN België 

Een matte 
lak is op zich 
al vrij uniek 
aangezien 
een buitenlak 
bijna altijd 
een hogere 
glansgraad 

heeft. Matineau is hierbij 
de uitzondering, het 
is een watergedragen 
en dus zeer duurzame 
afwerklak voor al het 
hout buiten. Je kan het 
eveneens gebruiken 
voor kunststoffen en 
metalen na de gepaste 
voorbereiding en grond-
laag. De verf is niet enkel 
watergedragen, maar 
ook reukloos en stof-
droog na één à drie uur. 
Na zes tot achttien uur 
is de lak al overschilder-
baar, de exacte tijds-
spanne is afhankelijk 
van de temperatuur en 
luchtvochtigheid. 
Naast de snelle droogtijd 
heeft de verf ook een 
snelle doorharding en 
hoge buitenduurzaam-
heid. Schilderen met 
Matineau doe je zo: 
breng twee lagen aan 
met de kwast of rol op 
een voorbereide onder-
grond. Alle denkbare 
kleuren zijn beschikbaar 
in Matineau.

provençaals genieten  
in eigen huis

armin van iseghem woont al elf jaar in Oostrozebeke met zijn vrouw  
vanessa en twee kindjes. Hun woning lijkt op een landelijk hoevetje, maar 

door moderne accenten te integreren – zoals zwarte muren, een designlamp 
en een matte lak voor de gevel – krijg je een geslaagde eclectische mix. Armin 
en Vanessa overwegen goed hun verfkeuze. Dat deden ze ook bij het bepalen 

van de olijfgroene, matte matineau-lak van colora die ze gebruikten voor het 
buitenschrijnwerk en de luikjes van hun gevel. ‘We wilden een Provençaalse 

uitstraling voor ons buitenschrijnwerk’, verklaart het koppel.

TEKST: TimoThy puypE • FOTOGRAFIE: PAT VERBRuGGEN

BuiTENSCHRiJNWERK

‘We waren gebrand op een Provençaalse kleur voor het 
buitenschrijnwerk, om een soort vakantiegevoel te creëren.'

‘We wilden 
een vakan-
tiegevoel 
creëren 

voor  
Wannes en 

Noor.’

CK D 22-E
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Wil je nog meer info over de matte Matineau-lak?
Vraag ernaar in je colora winkel of stel je vraag  
op Facebook: facebook.com/coloradeverfwinkel
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inspiratie  
Om jE INTERIEuR  
AAN TE PAKKEN

Of je nu van plan bent om één kamer of een 
volledige woning aan te kleden, kijk eerst eens 

goed naar verschillende interieurstijlen.  
Candide lahaut, colour consultancy manager, 
weet raad en geeft ons vijf tips om inspiratie te 

verzamelen.

TEKST: LIES VERmEESCH

iNSPiRATiE

3         pinterest
‘Voor velen is het een waar 

genot om rond te neuzen op 

dit sociaal netwerk, anderen 

kunnen hierdoor geen keuzes 

maken. Experimenteer en 

beleef het zelf. Ik krijg toch 

regelmatig te horen dat het 

een prima tool is om je inspi-

ratie te verzamelen. je kan 

bijvoorbeeld per kamer een 

nieuw prikbord maken. Of 

je verzamelt kleurpatronen 

en meubilair in aparte online 

mapjes.’

www.pinterest.com

5         beurzen
‘Beurzen bundelen alle laatste 

trends, producten en hande-

laars op één locatie. Handig! 

Hoewel particulieren minder 

snel de reflex hebben om ver-

schillende beurzen te bezoe-

ken, is het toch vaak een autorit 

waard. In België is Design Biën-

nale Interieur in Kortrijk een 

topper, maar ook Sfeer in Gent 

of de mood-beurs in Brussel 

zijn zeer interessant.

Goede vakbeurzen op inter-

nationaal niveau zijn Intirio, 

100% Design in Londen, Design 

District Zaandam en natuurlijk 

dé beurs bij uitstek: Salone del 

mobile in milaan. je kunt het 

ook slim spelen door een kijkje 

te nemen op de websites van 

die vakbeurzen: daarop staan 

vaak samenvattingen van de 

belangrijkste trends!’

2         blogs
‘Er is een enorm aanbod aan 

blogs, je moet er de juiste zien 

uit te halen. “Trendwatching” is 

een internationale blog waarop 

mensen uit alle uithoeken van 

onze aardbol hun ideeën delen. 

Tweemaandelijks stuurt de site 

ook een nieuwsbrief uit. De blog 

wootay van de Belgische Studio 

Woot Woot helpt je op weg in 

je zoektocht naar inspiratie. je 

vindt er elke maand een nieuwe 

kleurencombinatie.’

www.wootay.com

www.trendwatching.com

4         colour moodboard app
‘Een traditioneel moodboard is 

een collage die bestaat uit knip-

sels uit tijdschriften of kranten, 

kleurvlakken, foto’s en verschil-

lende materialen die je kleeft op 

een groot wit blad of op karton. 

Zo heb je in één oogopslag een 

indruk van de stijl of sfeer die 

je wilt. Dankzij de gratis Colour 

moodboard app voor iPad kan 

je dat nu ook digitaal doen. Op 

basis hiervan geeft de colora 

coach verfadvies dat perfect 

aansluit bij de verwachtingen 

van de klant. Ben je toch écht 

niet mee met de laatste digi-

tale trends? Doe het dan op de 

ambachtelijke manier. Dat is 

nog altijd een beter vertrekpunt 

dan totaal onvoorbereid naar 

de colora winkel te gaan.’ 

 

meer info over de Colour mood- 

board app op www.colora.com

1         magazines
‘magazines zijn een uitsteken-
de bron van inspiratie. Ik denk 
aan  Feeling Wonen, vtwonen, 
101 woonideeën … En ja, ook 
uit colora magazine haal je 
natuurlijk creatieve interieur-
ideetjes. Heel vaak vind je de 
leukste structuren, kleurpalet-
ten en foto’s in tijdschriften 

die net niét enkel om interieur 
draaien. Wil je eens iets an-
ders, dan zit je met een iets 
duurdere titel zoals Viewpoint 
aan het juiste adres. Dit blad 
informeert beslissingsnemers 
in een zeer vroeg stadium over 
gedragspatronen van markten 
en mensen.’

8

©
 S

av
er

io
 L

om
ba

rd
i V

al
la

ur
i

Salone del mobile in milaan

Hoe verzamel jij inspiratie?
Laat het ons weten op Facebook! 
facebook.com/coloradeverfwinkel



Wanneer we op een zonnige zomerdag in de straat van stefaan en 
Cindy arriveren, springt hun moderne gevel meteen in het oog. De 

woning is optisch opgedeeld in verschillende volumes. Het bovenste 
deel van de gevel is een – netjes onderhouden – klassieke, rode bak-
stenen muur. Een deel van de onderste helft werd in een stijlvol mat 
zwart geschilderd voor een strak en hedendaags uitzicht. De vuur-

rode deur toont aan dat hier durvers wonen. En dat zijn Stefaan, zijn 
vrouw Cindy – beiden 40 jaar – en hun zoontje van acht: Ewout. 

TEKST: liES vErmEESch • FOTOGRAFIE: PAT VERBRuGGEN

baKsteenrood  
EN mat zwart, 

EEN PRACHTCOmBINATIE!

KriJg biJ  
cOlOrA  
10 jAAr  
gArAntie  
Op JE  
gEvElvErf 

Ben je van plan de 

buitenmuren van je 

woning zelf te schil-

deren, dan kan je via 

colora 10 jaar garan-

tie ontvangen op de 

uit te voeren werken. 

Vraag in de winkel 

een bezoek aan huis 

aan van de technisch 

adviseur van BOSS 

paints, verffabrikant 

voor colora. Die 

maakt een verslag 

op van de nodige 

voorbereidingen en 

schilderwerken. Die 

service kost 95 euro. 

je kan vervolgens 

aan de slag op basis 

van een gedetail-

leerd stappenplan 

én met een garantie 

op zak van 10 jaar op 

de hechting van de 

verf. Is de technisch 

adviseur van oordeel 

dat 10 jaar garantie 

op een goede hech-

ting niet mogelijk is, 

dan is het adviesver-

slag gratis. Vraag je 

garantie advies graag 

enkele weken op 

voorhand aan bij je 

colora winkel!
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CK OB 3-B
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‘We gebruikten twee verschillende 
soorten zwart, voor het gelijkvloers 

en de eerste verdieping.’

MODERNE GEVEL
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StAP 1. Ontvet je geschilderde 
houten vloer met Formule mC 
neutral en spoel grondig. Irrite-
rende producten zoals ammo-
niak en soda vermijd je beter.

StAP 2. schuur de verflaag nat. 
Daarvoor gebruik je waterproof 
schuurpapier korrel 180-220. je 
hoeft de vorige laag niet vol-
ledig af te schuren. Verwijder de 
schuurresten met een spons en 
droog de vloer af. laat het hout 
goed drogen en plak daarna de 
niet te schilderen delen af.

StAP 3. Breng een grondlaag 
elastoprim aan. Die kan aange-
kleurd worden volgens de kleur 
van je eindlaag.

StAP 4. Breng de eerste laag 
durosatin aan met een lakrol en 
een kwast. Verdeel de verf ge-
lijkmatig en laat een dag drogen.

StAP 5. Herhaal stap 4 om een 
tweede laag aan te brengen op 
de houten vloer.

StAP 6. Verwijder de aange-
brachte tape tijdens de droging 
van de verf. De verf is volledig 
hard na één of twee weken. 
Wees daarom extra voorzichtig 
de eerste dagen na het schil-
deren.

Dit Heb je noDig:

•	Formule mC neutral
•	waterproof schuurpapier 

korrel 180-220
•	tape
•	spons/vod
•	droge handdoek
•	durosatin
•	elastoprim
•	lakrol
•	kwast

Heeft je vloer al een likje verf, 
maar wil je toch liever een 
vrolijker kleurtje? Volg dan 
deze eenvoudige stappen om 
een vloer te herschilderen. je 
zal versteld staan van de im-
pact van zo’n kleine ingreep.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MODERNE GEVEL

S
tefaan: ‘De natuurlijke look van de 

rode baksteen past goed bij het 

cementgedeelte dat we in het zwart 

schilderden. De baksteen loopt soms door tot 

beneden om het geheel levendig te houden. 

De combinatie van baksteen met donker 

geschilderde cementering was het idee van 

de ontwerper van onze woning. We waren 

er meteen voor te vinden, want de rode en 

zwarte tinten passen perfect samen! We 

kozen voor colora omdat we kwaliteit en 

duurzaamheid belangrijk vinden.’

zwart met een aubergine toets

Cindy: ‘Voor de gevelkleur waren we op zoek 

naar een zwart met aubergine ondertoon. 

We kwamen al snel tot het juiste zwart door 

een paar varianten uit te proberen op de 3D-

modellen van ons huis. Binnen zwart heb je 

namelijk enorm veel nuances, het onze accen-

tueert bijvoorbeeld het groen uit de omgeving 

heel mooi. met die prints van de 3D-modellen 

én met een staal van het rode pigment van de 

bakstenen stapten we naar de colora winkel 

om onze verf aan te kopen, zo kwamen we bij 

het gewenste type zwart uit. We gebruikten 

die verf voor het gecementeerde deel van de 

onderkant van onze gevel en een donkerdere 

versie van de kleur komt ook terug boven en 

onder de ramen op het eerste verdiep. Het 

baksteenrood en auberginezwart vind je ook 

in ons interieur.’

het voordeel aan schilderen

Cindy: ‘Onze vrienden en kennissen zijn aan-

genaam verrast wanneer ze onze gevel zien. 

Sommigen vinden de stijl wat wennen omdat 

het geen alledaagse gevel is.’ ‘Zelf zijn we 

enorm tevreden van onze keuze, wel twijfelen 

we soms om het lichtere auberginezwart en 

de donkere versie boven en onder de ramen 

om te keren’, pikt Stefaan in. ‘En dat vind ik nu 

net zo’n fantastisch voordeel aan schilderen. 

je kan het altijd opnieuw doen of eens van 

gedacht veranderen.’

mat of glanzend?

Stefaan: ‘Bij colora kozen we de gevelverf 

Sublimat, dat is verf met een mat uitzicht 

zoals de naam het zelf zegt. We wilden geen 

blinkende verf omdat het cement op een 

zonnige dag te veel op zwart plastic zou lijken. 

Het eindresultaat zou er hierdoor artificiëler 

uitzien. Doordat de verf mat is, komt de bak-

steenkleur bovendien mooier tot zijn recht.’

een organisch geheel

Stefaan: ‘We vinden het belangrijk dat we 

alles in en rond ons huis vrij minimalistisch 

en sober houden. Belangrijke eigenschappen 

van het huis zijn voor ons het open gevoel en 

de manier waarop de ruimtes met het licht 

omgaan. Ons huis lééft, het is een gegeven dat 

nooit af en constant in beweging is.’ 

Vraag in je colora winkel naar  
de 10 jaar garantie op gevelverf.
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Liet je het onderhoud van je tuinhuis 
al even links liggen? Dan is het goed 
mogelijk dat het hout vergrijsd is. 
Gelukkig hoef je voor een behande-
ling met Tuinolie de vergrijzing van 
het hout niet weg te schuren. Dat 
bespaart je heel wat werk. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Dit Heb je noDig:

•	platte kwast
•	algialgues
•	harde borstel
•	tape
•	tuinolie
•	white spirit 

StAP 1. verwijder mos door met een spons 
algialgues op het hout te smeren. Laat enkele 
dagen inwerken. Indien je sneller wilt werken, 
gebruik dan bleekwater. Schrob af met een 
harde borstel en spoel af met water. Laat goed 
uitdrogen.

StAP 2. borstel het tuinhuis goed af en breng 
tape aan om zones die niet behandeld moeten 
worden af te schermen. Dek ook de grond af.

StAP 3. Roer de tuinolie goed op en breng 
met een platte kwast een eerste laag aan tot 
het hout goed verzadigd is. Werk aan twee 
tot drie planken tegelijk voor een gelijkmatige 
verdeling zonder overlappingen. Behandel zo 
het volledige tuinhuis. laat een dag drogen. 
je hoeft je kwast na de eerste laag niet uit te 
wassen. Bewaar ze wel in aluminiumfolie. 

StAP 4. herhaal stap 3 om een tweede laag 
aan te brengen. Gebruik white spirit om je 
materiaal te reinigen. Verwijder de tape direct 
na het schilderen.

notA
voor het gemak werden 
zowel kastjes, rekken als 
de spatwand met dezelf-
de lakverf afgewerkt. Het 
is niet gebruikelijk dat 
lakverf op muren wordt 
geplaatst, maar in dit 
geval was het een goeie 
keuze. Op die manier is 
de spatwand makkelijk 
afwasbaar.

Sfeer brengen in je washok doe je eenvoudig met een 
likje verf. Ideaal hiervoor is lakverf, want die is zeer 
goed afwasbaar en bovendien erg makkelijk in onder-
houd. Geen overbodige luxe wanneer je die smerige 
voetbalschoenen moet schrobben. Griet schilderde 
de spatwand van haar wasplaats in dezelfde verf als 
de kastdeurtjes. Ze doorliep deze stappen …

Tip
gebruik nooit agressieve 

detergenten om je muren 
te reinigen. Formule mC neutral is wel geschikt.

Dit Heb je noDig:

•	Formule mC neutral
•	schuurpapier 120, 180 en 

220
•	stofdoekje
•	premium satin xs
•	omniprim 

StAP 1. ontvet de geschilderde 
oppervlakken met Formule mC 
Neutral.

StAP 2. Gebruik schuurpapier 
met een korrel van 220 of 
een Scotch Brite scuff om de 
geschilderde oppervlakken 
licht op te schuren. Verwijder 
nadien het stof met een stof-
doekje.

StAP 3. schuur de ongeschil-
derde delen op met schuurpa-
pier korrel 120 of 180.

StAP 4. Geef zowel de kastjes 
als de muren een grondlaag 
met omniprim.

StAP 5. schuur na het drogen 
van de grondlaag nog even 
lichtjes op en ontstof alle  
oppervlakken.

StAP 6. Breng één tot twee 
lagen premium satin xs aan. 
Omdat het washok een kleine 
oppervlakte heeft, mag de lak 
zowel op de muur, de kast en 
het rek gebruikt worden.  

Tip
Tuinolie aanbrengen  

gaat heel snel, in  

2 dagen heb je een  

nieuw tuinhuis.



Dit Heb je noDig:

•	betonplexplaat of waterbe-
stendige multiplexplaat 
(standaardmaat: 2,44 x 1,22 
meter en 18 mm dik)

•	twee schragen
•	schuurpapier
•	omniprim
•	excellent satin lak of  

elastosatin
•	pingpongsetje uit de sport-

winkel (netje + balletjes  
+ twee paletten)

•	scotch brite
•	Formule mC 

StAP 1. reinig en schuur de plaat 
met scotch brite en Formule mC. 
Spoel en laat drogen.

StAP 2. Breng een laag omniprim 
aan.

StAP 3. Laat drogen en breng na-
dien een laag excellent satin lak 
of elastosatin aan. Laat drogen 
en breng daarna nog een tweede 
laag aan.

StAP 4. herhaal stap 2 en 3 bij 
de twee schragen en laat drogen.

StAP 5. Stel de pingpongtafel op 
en bevestig het net aan de tafel.

Spelen maar!

DOE-GiDS

Tip
Als je de pingpongtafel 

vooral buiten wil gebrui-

ken, denk er dan aan 

om een houten plaat 

van hoge kwaliteit te 

kopen!

Nu de zomer voor de deur staat, vinden we het ge-
weldig om buiten tafeltennis te spelen. Wist je dat 
een pingpongtafel helemaal niet zoveel hoeft te kos-
ten als je ze zelf maakt? Volg gewoon deze vijf stap-
pen en de match kan beginnen! Bovendien makkelijk 
op te bergen als het weer niet meezit.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Het tuinhuis van de gemid-
delde Belg krijgt steeds vaker 

een uitgesproken uiterlijk. 
Eén voor één rijzen er ware 
kunstwerkjes als padden-

stoelen uit de grond. Sommi-
gen kiezen voor een frivole, 
kleurrijke look. Anderen wil-
len vooral een tuinhuis waar 

geen leeftijd op staat. We 
selecteerden deze twee tuin-

huizen.

TEKST: LIES VERmEESCH 
 FOTOGRAFIE: TOm LAGAST & PAT VERBRuGGEN

Waardeer je tuinhuis op

HET ENE 
tuinhuis  

IS HET  
ANDERE  

NIET

13

Een grijs 
tuinhuis heeft 
een tijdloze 
uitstraling.

Tuinolie is 
verkrijgbaar in 
verschillende 
kleuren.

IN12 & IN29

WE m 57

Schilderde jij  
ook je eigen  
pingpongtafel?
Deel hem op onze  
Facebookpagina:
facebook.com/ 
coloradeverfwinkel

NCS S 0585-Y80R

NCS S 2570-G20Y
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P
hilip maes: ‘Vanaf het weer het een 

beetje toelaat, zitten wij buiten in de 

tuin. Er is niets zo leuk als de krant of 

een roman lezen in de ochtend- of avondzon. 

We vinden het ook heerlijk om buiten te ontbij-

ten, barbecueën en relaxen. Al zit het er met 

vier kinderen niet in om even te slapen in de 

tuin’. (lacht)

neutraal, maar stijlvol lichtgrijs

‘Ons tuinhuis heeft een lichtgrijze kleur die 

we haalden bij colora kontich. We zijn er heel 

tevreden over: de kleur ziet er stijlvol uit en is 

neutraal genoeg zodat ze makkelijk combi-

neert. Ik had er wel vertrouwen in dat die kleur 

in harmonie zou zijn met de rest van ons huis. 

We kiezen altijd voor “natuurlijke” kleur- 

nuances en mijn vrouw heeft daar een gewel-

dige feeling voor.’ De familie maes schilderde 

hun tuinhuis volledig dekkend met Satineau, 

deze verf zorgt ervoor dat je de houtnerf er 

niet meer door ziet. 

een dagje werk

Het tuinhuis is een bijgebouw van de garage 

waarbij er houten planken over de bakstenen 

werden getimmerd. Datzelfde houten profiel 

komt ook terug in de gevel van de familie maes. 

Twaalf jaar geleden al kreeg het tuinhuis de 

huidige grijze en blauwe kleur, twee jaar geleden 

kreeg het een nieuwe laag. ‘Het herschilderen 

ging enorm vlot. We schuurden er de toplaag af 

en in een dag was het klusje geklaard.’

organisatie troef 

‘Het is volledig de verdienste van mijn vrouw 

dat ons tuinhuis zo georganiseerd is. Ik ben 

blij dat ze hier tijd in investeerde, want dat 

maakt het toch een pak aangenamer om 

iets terug te vinden. In het tuinhuis staan alle 

doe-het-zelfspullen gerangschikt op houten 

schappen en op de grond staan grote bak-

ken op wieltjes met de opschriften “konijn”, 

“zwem” en “sport”. Het spreekt voor zich wat 

je in welke box terugvindt. Verder bergen we 

in het tuinhuis de grasmachine, bloempotten, 

fietsgerief, oud papier dat naar het container-

park mag en een hogedrukreiniger op.’

houTeN  
TuiNMeuBeleN  
reiNigeN? 

Met weinig inspanning 
een optimaal resultaat, 

hoe vervuild het hout 
ook is. Woca exterior 
cleaner verwijdert 
mos en algen van 
tuinmeubelen en 
terassen, beschermt 
tegen nieuwe aan-
groei en is veilig voor 
je planten.

WE m15

TuiNHuiZENSPECiAL
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H
et tuinhuis van Brice Van Lembergen  

is een ander verhaal. Hij behandelde 

het met twee lagen baksteenrode 

Tuinolie (IN23 Red Cliff). meteen viel de kwa-

liteit van het product hem op. ‘Het pigment 

van de eerste laag gaf al meteen een correcte 

kleurindicatie. Het was trouwens dringend 

nodig om ons tuinhuis te behandelen, want 

het hout was al wat verweerd door de typische 

Belgische weersomstandigheden.’

diep rood

De kleur van de Tuinolie was meteen beslist. 

‘Het doorsnee groene houten tuinhuis werd 

in een prachtige kleur gestoken. Het werd een 

diep rood, tussen tomaatrood en terracot-

takleur. De olie is transparant en door het 

contrast komen de houtnerven er extra mooi 

uit.’ Brice kreeg al veel complimentjes over 

zijn tuinhuis.

tuinolie

‘Ik vond het eenvoudig om het hout te be-

handelen met dit product. Het hout zoog veel 

product op, maar de verdeling gebeurde on-

middellijk egaal dankzij de juiste borstels. De 

olie hoefde niet lang te drogen, want het was 

prachtig weer. De tweede laag absorbeerde 

hierdoor ook heel snel.’ Brice vindt het belang-

rijk om met degelijke producten te werken, 

want die bepalen in grote mate het eindresul-

taat en de tijd die je ermee wint.

zomers genieten

Achteraf bekeken is Brice blij dat hij de klus dit 

voorjaar al klaarde. Zo kan hij tijdens de zon-

nigste dagen van het jaar optimaal genieten 

van het tuinhuis. ‘Wanneer we barbecueën, 

staan we altijd vlakbij het tuinhuis omdat er 

daar minder wind is. Ik vind het heel gezellig 

om in de tuin te zitten. De grote tuin is goed 

onderhouden, maar het tuinhuis werd vroeger 

wat verwaarloosd. Dat is nu verleden tijd!’ 

wil je ZelF eeN 
STraleND hou-
TeN TuiNhuiS?

in de Doe-gids leggen  
we je uit hoe het moet. 

17

Het tuinhuis van 
de familie Van  
Lembergen kreeg 
een fikse opknap-
beurt.

Projectprijs  

€ 190 

(benodigdheden 

en Tuinolie)
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Schilder de kasten van je washok in een fris 

kleurtje om een andere sfeer te creëren.

Gebruik in kleine ruimtes wit als basis om de 

plaats ruimer te doen lijken. Accentkleuren 

maken het geheel warmer. Laat de kleur van 

je accentmuur terugkomen in de accessoi-

res, zoals bv. de wasmanden.

maar welke kleur kies je nu best? Blauwe 

tinten of azuurtinten geven het geheel een 

net gevoel, maar als het wat speelser mag, 

kies je best voor accentkleuren zoals geel en 

oranje. Pastelkleuren roepen het gevoel op 

van frisgewassen wasgoed.

Laat je creativiteit volledig de vrije loop: 

schilder een grote wasknijper of kleef een 

sticker van een strijkijzer op een effen muur.

Helemaal in thema!

Zet de droogkast op de wasmachine. Hier-

door bespaar je niet alleen plaats, je moet je 

ook minder bukken. Beter voor de rug!

Bouw een kast in mdf rond je wasmachine 

en voorzie enkele planken om je wasproduc-

ten op te zetten. Hang boven die kast een rail 

en gordijntje zodat je wasmachine niet altijd 

in het zicht staat.

Door met bordenverf te werken op je muren, 

kan je in krijt je handige to do-lijstjes kwijt.

Vuile muren? Reinig die dan altijd met een 

zachte, vochtige spons en gebruik Formule mC 

neutral. Hiermee krijg je makkelijk vlekken weg 

van je muren. Gebruik nooit agressieve deter-

genten! Wil je jouw muur makkelijk kunnen rei-

nigen? Let dan op de glansgraad van de verf die 

je kiest. De regel is: hoe hoger de glansgraad, 

hoe makkelijker je je muren kan onderhouden. 

Vraag uitleg aan je colora coach als je twijfelt.

Schilder je stopcontacten mee in het kleur 

van de muur en gebruik daarvoor een aan-

gepaste primer. Zo verdoezel je deze vaak 

minder mooie elementen. 

PiMP JE WASHOK

18

VAN WASHOK  
TOT waspaleis

Ook zo’n hekel aan wassen en strijken? misschien besteed je dan 
wel te weinig aandacht aan de inrichting van je wasplaats. met 

enkele eenvoudige organisatorische ingrepen en een laagje verf 
maak je van je washok een ruimte die mag gezien worden! Oké, 
de kledijstapel vermindert niet, maar je humeur krijgt alvast een 

positieve boost. Ga aan de slag met deze checklist!

TEKST: liES vErmEESch • FOTOGRAFIE: TOm LAGAST

30

TC 50

WE Y47
gaf je jouw washok zelf 
ook een make-over?
Deel het resultaat op 
onze Facebookpagina.
facebook.com/
coloradeverfwinkel

TIP: schilder je 
stopcontacten  
mee in het kleur  
van de muur.

eeN FriSSe  
look Voor  
jouw waShok? 

Ontdek in de Doe-gids 
hoe je dat doet.
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BiNNENKiJKEN BiJ

coLorA  
coAcH  
nico

Binnenkijken bij ...

nico Deboot van colora ieper 
woont met zijn vrouw Sylvie en zijn 
twee kinderen Lune (10) en Lise (8) 
al vijftien jaar in Oostnieuwkerke. 
Nico haalt de inspiratie – voor 
zijn job én z’n eigen woning – uit 
toonaangevende interieurbeurzen 
in Europa. ‘In Parijs pik ik graag 
maison&Objet mee, in milaan het 
Salone del mobile.’ Hij volgde ook 
verschillende Feng Shui-cursussen 
omdat je Feng Shui perfect kan 
toepassen om rust in je interieur te 
creëren. We zijn alvast benieuwd 
naar Nico’s woning én wat we van 
hem kunnen opsteken.

TEKST: WILLEm-jAN VAN EKERT 

FOTOGRAFIE: PAT VERBRuGGEN

‘Warm eikenhout en koel wit 
doen het goed samen.’

TiP 1
Leef je in 
‘begin niet halsoverkop te 
schilderen in je nieuwe woning, 
maar woon er eerst een tijdje, 
want kleur bepaal je aan de 
hand van de lichtinval of oriën-
tatie van het huis.’
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BiNNENKiJKEN BiJ

H
et gezin Deboot kocht een villa van 

één etage en bouwde daar een extra 

verdieping op. De sobere, strakke 

woning staat op een rustgevende plaats 

midden in het groen. Qua kleurkeuze dok-

terde Nico alles goed op voorhand uit. ‘De 

basiskleur in de hele woning is een off-white 

met grijze ondertoon’, verklaart Nico. ‘Door 

de neutrale basiskleur overal in de woning 

door te trekken, kunnen we regelmatig van 

accentmuur veranderen. Als colora coach kan 

ik het me ook niet permitteren om jarenlang 

dezelfde muurkleur te hebben. En als je overal 

dezelfde basiskleur gebruikt, houd je de kost-

prijs binnen de perken.’ 

off-white met een donkere ice-wand

‘In de living is de accentmuur in een donkere 

ICE-techniek geplaatst. Dat is een speciale 

techniek waarbij glasschilfers in de verfstruc-

tuur verwerkt zitten. Dit geeft een opvallend 

eindresultaat. Daarnaast komt de basiskleur 

terug in de leefruimte, want mijn vrouw en ik 

zijn echte kunstliefhebbers. Af en toe sparen 

we wat centjes bijeen om een stuk te kopen. 

We kiezen meestal voor kleurrijke werken, 

dus dan is een neutrale muur het ideale 

canvas.’

 

De zoete inval

‘Ook in de keuken komt het grijzig wit terug. 

We hebben deze – op zich koelere kleur – 

gecombineerd met eikenhout, waardoor het 

geheel warmer uitkomt. De ruime eettafel 

maakt deze ruimte extra uitnodigend, want 

bij ons is het regelmatig de zoete inval’, lacht 

Nico. ‘mijn vrouw zorgt trouwens voor de  

decoratie thuis. Op die manier kan je ook 

mooie kleuraccenten leggen.’

Luxe-toilet in “creamy wisp”-behang

De uitdrukking “het kleinste kamertje” geldt 

niet voor de toiletruimte van de familie  

Deboot. ‘We hebben een redelijk ruim toilet, 

op zich een ongewone keuze, maar we had-

den er de plaats voor, dus waarom niet? Het 

gastentoilet is geïntegreerd in een wandkast. 

Het eikenhout van in de keuken en de basis-

TiP 4
trenDS 
‘volgens de laatste trends op 
de interieurbeurs in Milaan 
zijn de landelijke taupe- en 
crèmekleuren wat terrein aan 
het verliezen. Mensen kiezen 
opnieuw vaker voor kleur en 
textuur. ’

kleur zie je ook terug in het toilet. De accent-

muur hebben we behangen met het “creamy 

wisp”-behang uit de We are colour-collectie. 

De kinderkamers kleedden we trouwens aan 

volgens hetzelfde principe. De meisjes moch-

ten elk een behangpatroon kiezen. Want hun 

persoonlijke smaak verandert ongelofelijk 

snel’, vertelt de trotse vader.

Populaire gevel

‘De gevelkleur van onze woning is ook een 

off-white, maar er zit een puntje rood in. 

Waarom? Ons huis staat in een heel groene 

omgeving en omdat groen en rood com-

plementaire kleuren zijn, contrasteert dat 

mooi. Het wit hebben we gecombineerd met 

afrormosia-hout dat we behandeld hebben 

met Woodline (in een licht verdunde versie). 

Afrormosia vergrijst naturel, maar dan krijg 

je te veel verschillende schakeringen. Wij 

hebben de natuur een handje geholpen door 

er eerst een grijze tint aan te geven, zodat 

alles egaal dezelfde kleur krijgt. Blijkbaar 

is het resultaat geslaagd, want het minste 

wat je van onze gevel kan zeggen, is dat ze 

populair is bij wandelaars. Ons huis ligt langs 

een wandelroute en er belden al veel nobele 

onbekenden aan om naar de kleur van ons 

houtwerk te vragen. Natuurlijk streelt dat ons 

ego’, lacht Nico.

‘Een off-white met het creamy 
wisp-behang geeft het toilet een 
luxueuze uitstraling.’

‘Wit als het  
ideale canvas  

voor onze kunst  
in de living.’

‘De accentmuur in de living is  
geplaatst met een speciale ICE-techniek.’

‘Een off-white met een puntje rood zorgt 
ervoor dat het groen mooi uitkomt.’

‘Voor onze dochters 
schilderde ik een houten 
speelhuisje uit de kring-
winkel. Het kreeg mooie 
snoepkleuren, want de 
meisjes weten al goed  
wat ze willen.’

TiP 3
Accenten Leggen 
‘Een basiskleur – bij mij thuis 
bijvoorbeeld een grijzig wit – 
scoort altijd in combinatie met 
een accentmuur. Dat accent 
leg je met behang of een ander 
kleur verf.’

TiP 5
MAAk MooDboArDS 
‘Maak voor je kleuren gaat 
kiezen gebruik van de colour 
moodboard app die je vindt  
via de colora site.’

TiP 2
Doe Het eenS AnDerS 
‘Mensen willen kleine ruimtes 
altijd in een bleke kleur schilde-
ren, maar dat geeft niet nood-
zakelijk een beter resultaat. 
Hetzelfde voor de slaapkamer: 
donkere kleuren kunnen net 
geborgenheid geven.’

ICE SPECIALS  
mETALLICS  
ANTRACIET

WE Y19 CK DC 13-B

WALL mE 10  
CREAmY WISP

CK A 30-D

CK D13-B

CK C 32-B



Hier vind je de 
colora-winkel in 

je buurt:

Antwerpen Bonheiden, Bornem, Geel, Herentals, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lier, Turnhout, Wilrijk, Wommelgem

Henegouwen Bergen, Doornik

Limburg Genk, Hasselt, Houthalen, Lommel, Tongeren

Luik Herstal, Huy, Verviers

Oost-Vlaanderen Aalst, Beveren, Deinze, Dendermonde, Eeklo, Gent (Sint-Amandsberg), Gent (Sint-Denijs-Westrem), Lokeren, 
Ninove, Oudenaarde, Ronse/Renaix, Sint-Niklaas, Zottegem

Vlaams Brabant Aarschot, Diest, Grimbergen, Leuven, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Wezembeek-Oppem

Waals Brabant Waterloo, Wavre

West-Vlaanderen Brugge (Sint-Andries), Brugge (Sint-Kruis), Ieper, Knokke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Oostende, Roeselare, 
Veurne, Waregem

Nederland Helmond, Uden

Voor alle adressen en coördinaten: surf naar www.colora.com of bel ons gratis nummer +32 800 95 673 (tijdens de kantooruren).

www.colora.com

Kom eens praten.

Kleuradvies 
nodig?

ACTIE
kleuradvies 

in juni
www.colora.com/

kleuradviesactie
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www.colora.com

Kleuradvies 
nodig?

Hier vind je de 
colora-winkel in 

je buurt:

Antwerpen Bonheiden, Bornem, Geel, Herentals, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lier, Turnhout, Wilrijk, Wommelgem

Henegouwen Bergen, Doornik

Limburg Genk, Hasselt, Houthalen, Lommel, Tongeren

Luik Herstal, Huy, Verviers

Oost-Vlaanderen Aalst, Beveren, Deinze, Dendermonde, Eeklo, Gent (Sint-Amandsberg), Gent (Sint-Denijs-Westrem),
 Lokeren, Ninove, Oudenaarde, Ronse/Renaix, Sint-Niklaas, Zottegem

Vlaams Brabant Aarschot, Diest, Grimbergen, Leuven, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Wezembeek-Oppem

Waals Brabant Waterloo, Wavre

West-Vlaanderen Brugge (Sint-Andries), Brugge (Sint-Kruis), Ieper, Knokke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Oostende, 
Roeselare, Veurne, Waregem

Nederland Helmond, Uden

Voor alle adressen en coördinaten: surf naar www.colora.com of bel ons gratis nummer +32 800 95 673 (tijdens de kantooruren).

Kom eens praten.
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