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IN GENT, ANTWERPEN 
& BRUSSEL

INSPIRATIE: muurstickers • KLEURADVIES: verf & behang • 3X ANDERS: kitchen make-over



Zoek je verf
die niet spat?

colora is de verfwinkel in je buurt,  
waar je altijd welkom bent voor  
een pot verf en een woordje uitleg. 

coloramagazine is een uitgave van BOSS paints nv, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie. 
Content & coördinatie: Griet Slos (griet.slos@colora.be) Art direction: Jana Van De Ginste Vormgeving: Annelies Fraeyman  
& Jana Van De Ginste Illustraties: Jana Van De Ginste Copy: Davy Debel, Thijs Ameye, Eveline Emmelmann, Nadia Kara,  
Charlotte Maron Styling: Nadia Kara, Jana Van De Ginste Fotografie: Karen Nachtergaele, Lenzer, Visual for Brands,  
Laurence Vander Elstraeten, Coffeeklatch, Catwalkpictures.com, Eileen Vancraenenbroeck, Stefanie Faveere, Stijn Boelens 
Vertaling: Michel De Schauwers Drukkerij: Die Keure Werkten mee aan dit nummer: Bjorn Meyhui, Eric Appelmans,  
Laura Van Himbeeck, Jan Degezelle, Charlotte Maes, Ingrid Willaert, Christine Vanderhaeghe, Yves Carbonelle VU: Karen Ongena
 

BOSS paints nv is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke wijzigingen, veranderingen en/of 

kleurverschillen aan de in deze uitgave besproken producten, kleuren, diensten of prijzen. 

Overname, zelfs gedeeltelijk, van de illustraties, creaties en gepubliceerde artikels uit dit 

magazine is verboden zonder toestemming van de verantwoordelijke uitgever.
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GRIET SLOS
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 NATURAL 

IRIS

CHARLOTTE 
MAES 

WE Y132 
 (NO) MORE 

YELLOW 

JAN DEGEZELLE 

MT 29 
 SILVER 

FROSTING

JANA VAN 
DE GINSTE LAURA VAN 

HIMBEECK 

BJORN MEYHUI

WE M146  
 (NO) MORE 
STEEL BLUE

WE Y137   
EXPLORING 

MARS
WE Y136    

EXPLORING 

MINT

ERIC 
APPELMANS  

WE M145  
(NO) MORE 

BLACK

Wij hadden als eerste de kans een keuze te maken uit de nieuwe 
trendcollectie voor 2020! Het voelt een beetje als je favoriete 
snoep in de snoepwinkel uitkiezen. Wij dromen alvast van ons 

nieuw interieur in onze nieuwe kleur. Welke kleur kies jij?  
Ontdek de volledige kleurencollectie vanaf pag 14.

Wij kiezen kleur! 

Inhoud 
Inspiratie
Aqua sensa in de badkamer  p. 12

Trendcollectie 2020   p. 14

Muurstickers   p. 24

Verf & behang   p. 28

Aan de slag
Renovatie van een appartement  p. 4

Vliesbehang plaatsen    p. 10

Perfect aflijnen    p. 23

Kitchen make-over    p. 32
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Een brede waaier aan 
kleuren, van helder blauw 
tot meer aardse tinten.



Ruwe parel uit 1970
In de zomer van 2018 stootte Nadia op 
een ruwe parel in Borgerhout, in een 
rustige zijstraat én op een steenworp 
van Antwerpen-centraal: een tweeslaap-
kamer appartement in een gebouw uit 
de jaren ’70. Met een beperkt budget 
maar tonnen motivatie stak Nadia zélf 
de handen uit de mouwen en renoveerde 
ze haar eigen appartement volledig op 
eigen houtje.

Nadia: “Na maandenlang enkel en alleen 
maar bezig te zijn met chape, vloeren 
leggen, keukens installeren en leidingen, 

Speels appartement 
voor kleurrijke ziel
Tekst Nadia Kara & Charlotte Marron – Foto’s Laurence Vander Elstraeten – www.nadiakara.be - www.bijzonder-shop.be

Nadia Kara (31) is freelancer in de creatieve 
sector en tevens oprichter van vintage  
webshop ‘Bijzonder shop’. Toen ze vorig 
jaar haar eigen appartement kocht in hartje 
Antwerpen besloot ze meteen dat het haar 
eigen speelparadijs moest worden. Een blanco 
canvas waarop ze haar kleurrijke ideeën kon 
loslaten, zonder remmen, zonder compromis.

was het eindelijk tijd voor the fun part: 
schilderen!” Na een afspraak met een 
kleuradviseur om het juiste kleurenpalet 
te bepalen, doste ze haar nieuwe stek uit 
met vrolijke accenten.

WE M141
GALLERY 
YELLOW
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A hot mess 
Nadia’s appartement ademt ondeugend-
heid: een hot mess met vintage vondsten, 
designer stuks én peek-a-boo kleuraccenten 
op de muren. “Ik broedde al langer op het 
idee om met organische, spontane vormen te 
werken. Mijn voorliefde voor tekenen en sterke 
visuele identiteiten moest ook duidelijk gere-
flecteerd worden in mijn woning.” Met een  
brede waaier aan kleuren - van helder blauw 
tot meer aardse tinten - creëerde ze een  
eclectisch décor dat haar kleurrijke per soon-
lijkheid volledig weerspiegelt.

WE Y47
INTO WHITE

WE M142
GALLERY 
EMERALD 

GREEN
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 Het kleine kleuraccent geeft de ruimte nét dat ietsje meer.

Kleuren kiezen: 
dat kan op duizend manieren! 

De juiste selectie én kleurencombinatie maken is soms 
tricky. Kleuradviseur Simon van colora wommelgem 
ging langs bij Nadia en hielp haar met nuances in 
functie van de lichtinval, vloeren en meubels in het 
appartement. 
Nadia: “Ik wou absoluut neutrale muren behouden en 
werken met gedurfde toetsen kleur. Naast een crèmig 
of maagdelijk wit, werden sommige muren ook licht-
grijs en lichtblauw geschilderd, zo kwamen bepaalde 
kleuraccenten beter tot hun recht.”

www.colora.eu/kleuradvies

WE Y129
GALLERY 

BLUE
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 Een gedurfd kleurenpalet zet de creativiteit 
van Nadia in de verf.  

Vraag raad bij een colora 
in je buurt voor een persoonlijk 

kleuradvies bij je thuis. 

Nog meer inspiratie vind je op:
www.colora.eu/inspiratiebeelden

I N S P I RAT I E  NO D I G  VO O R 
J O U W  I N T E R I E U R 

  Kleur: WE M139 crafted pink 
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Bolatex 
Vanaf € 16,5/0,5 L 

Plakband
Vanaf € 8,2/rol 
van 19 mm x 50 m 

De finishing touch! 
Geef jouw ruimte net dat tikkeltje 
extra door plinten te gebruiken: 
ze verbergen niet enkel de over-
gang tussen je vloer en je muur 
maar ook eventuele kabels die 
door je ruimtes lopen. MDF plinten 
schilder je best met een grondlaag 
Elastoprim Hydro en werk je af  
met Persisto Satin Hydro. 


Altijd de juiste 
tape gebruiken

Leuk wistje-datje: elke kleur 
van tape dient voor een 

andere ondergrond! 
Zo vermijd je onaangename 
 verras singen  wanneer je de 

tape verwijdert. Voor het 
afplakken van grillige vormen 

adviseren we de flexibele 
blauwe vinyl tape.



  

En wat met je badkamer?
Vochtige ruimtes zoals je badkamer schilder je best met Bolatex, een verf die je  
vlot kunt reinigen én extra goed gewapend is tegen vocht. Vergeet zeker niet om 
eerst een grondlaag Bisol of Optiprim aan te brengen voor het beste resultaat! 

Houten deuren 
in je favo kleurtje

Houten deuren opfrissen of in  
een nieuw jasje steken? Dat is 

makkelijk, zolang je de juiste 
stappen volgt: schuur eerst het 
hout even op en verwijder stof 
met een vochtig doekje. Breng 

daarna een grondlaag aan  
en laat een dagje drogen. 

This is where the fun begins: 
schilder je deur in je  

favoriete kleur.
Tada!  

GET THE LOOK
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Hoe plaats je 
vliesbehang?

OP POREUZE ONDERGRONDEN,  ZOALS 
PLEISTER EN GIPSPLATEN, IS ER 
VEEL INZUIGING VAN DE LIJM IN DE 
 ONDERGROND. SCHILDER EERST EEN 
GRONDLAAG ISOLPRIMER OM DIT  
TEGEN TE GAAN.

SNIJ ENKELE STROKEN VLIES OP MAAT: 
MUURHOOGTE + 10 CM.

AFHANKELIJK VAN JOUW SITUATIE KIES 
JE TOPVLIES, OPTIVLIES OF INITIOVLIES. 
VRAAG INFO IN JE WINKEL.

BRENG DE BOSS BEHANGLIJM OP DE MUUR  
BREDER AAN DAN DE BREEDTE VAN DE STROOK. 
GEBRUIK EEN LANGHARIGE ROL EN  VERDEEL 
ZO EGAAL MOGELIJK. 

LIJM DE HOEKEN EN KANTJES MET EEN 
 BORSTEL. VERZEKER JEZELF ERVAN DAT  
JE GEEN PLEKKEN ZONDER LIJM HEBT.  
ZO VERMIJD JE BLAASVORMING.

1

2 3

Wil je het ook altijd maar strakker? En nee, ik heb het 
niet over bepaalde, ongetwijfeld prachtige rondingen, 
maar over je binnenmuur. Zalig toch, zo’n strakke 
witte muur waarop je geen enkel putje of bultje ziet …  
Net zoals je het in je hoofd had! 

Het strak zijn hoeft trouwens niet de enige drijfveer 
zijn waarom je vlies zou plaatsen. Wil je je onder-
grond verstevigen of je muren na het schilderen een 
langer leven geven? Twijfel dan niet langer. Vlies is je 
antwoord!

Tekst Eveline Emmelmann – Illustraties Jana Van De Ginste
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LIJM DE MUUR VOOR DE VOLGENDE 
STROOK IN EN BRENG DE STROOK 
AAN. ZORG DAT DE STROOK GOED 
AANSLUIT OP DE VORIGE STROOK. 
VERWIJDER DE LIJMRESTEN EN 
DRUK DE NADEN GOED AAN.

SNIJD HET OVERTOLLIGE 
VLIES AAN HET PLAFOND 
EN DE PLINT OF VLOER WEG 
MET EEN GOED SNIJDEND 
BREEKMES. 

LAAT VOLDOENDE DROGEN 
VOOR JE OVERSCHILDERT.

SNIJD HET VLIES WEG WAAR NODIG, BV. BIJ 
ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN, ZODAT HET 
OVERAL EVEN GOED OP DE MUUR AANSLUIT. 

GEBRUIK JE BEHANGSPATEL OM IN EEN RECHTE 
LIJN TE SNIJDEN. VEEG DE OVERTOLLIGE LIJM 
ONMIDDELLIJK WEG MET EEN SPONS.

BRENG DE EERSTE STROOK VLIESBEHANG AAN IN  
DE NATTE LIJMLAAG. START IETS UIT DE HOEK OP 
EEN LOODRECHTE LIJN. ZORG DAT JE BOVEN- EN 
ONDERAAN ZO'N 5 CM VLIES OVERHOUDT. 

DRUK DAARNA GOED AAN MET EEN BEHANGSPATEL 
EN WERK  PLOOIEN OF BLAASJES UIT NAAR DE ZIJ-,  
BOVEN- OF ONDERKANT.

4 5

6 7
Bekijk hier ons filmpje: 
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Realisatie: Erwin Debeul

Laat je bijstaan door 
een vakman voor deze 
waterbestendige make-over.



Je eigen mini-spa 
met Aqua Sensa

Tekst Davy Debel – Foto’s Stefanie Faveere  

Er zijn weinig plekjes waar je zo tot jezelf kan komen als in 
een sfeervolle badkamer. Zeker als ze wat wellnessgevoel 

uitstraalt. En precies dát element voeg je toe met Aqua Sensa. 
Deze decoratieve stuctechniek van BOSS paints tovert je  

badkamer om tot je eigen mini-spa. Zonder kap- of breekwerk.

Steenimitatie
Aqua Sensa is een steenimitatie op basis van 
cement, en op maat van badkamerrenovaties. 
Je plaatst de techniek op tal van onder-
gronden: pleisterwerk, betegeling, was tafels, 
kastjes, noem maar op. Alles krijgt een water-
bestendige en krasvaste make-over. Laat de 
techniek wel plaatsen door een vakschilder, 
want een goeie uitvoering is cruciaal. 

Naadloos wellnessgevoel
Je kan kiezen voor een subtiele wellness-
toets met Aqua Sensa. Op je wastafel of op 
je handdoekkastjes. Maar je werkt er ook 
makkelijk je hele inloopdouche mee af, van vloer tot muur.  
En hier zit meteen ook de grootste troef van Aqua Sensa. De 
afwerking is volledig naadloos, dus je krijgt een fantastisch 
gevoel van ruimtelijkheid. Nét wat een badkamer nodig heeft 
om rust uit te stralen.

Goed onderhoudbaar
Eén van de basisvereisten bij vochtige ruimtes is onder-
houdbaarheid. En die zit goed bij Aqua Sensa. De stuclagen  
worden bovenop een watervaste grondlaag geplaatst, en 
ze worden afgewerkt met een harde vernis. Dit maakt het 
voegloze oppervlak heel eenvoudig reinigbaar. 

Interesse?
Neem contact op met je colora-winkel  
in de buurt of vul het aanvraagformulier in  
op www.colora.eu/nl/huis-laten-schilderen.

30 tinten rust
Aqua Sensa is standaard  verkrijgbaar in 
30 kleuren: een brede waaier aan tijdloze 
 grijstinten, aardetinten en pastel kleuren. 
Zoek je een kleur op maat? Dan regelt colora 
dát ook voor je. Je kiest uit twee afwerkingen: 
natuur lijk mat voor een strakker uitzicht of 
intens glanzend voor meer diepte. 

Supermakkelijk met colora
Is Aqua Sensa een makkelijke techniek? Nee. 
Het is vak werk voor schilders. Maar niet ge-
treurd, jij hoéft ook niks te doen. Want colora 
zoekt meteen de geknipte vakman die de 

decotechniek komt plaatsen. Gewoon even binnen springen bij 
colora, laat je overtuigen door de klasse van Aqua Sensa... en 
de rest wordt geregeld voor je!
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Tekst Davy Debel – Foto’s Visual for brands & Lenzer  

Trendwatchers gaan voortdurend op zoek 
naar wat er leeft. En dat doen ook de 
kleurexperts bij BOSS paints. De nieuwste 
kleurtrends voor 2020 hebben ze nu vast
gelegd in de gloednieuwe Trendspecial. 
Wat er binnenkort helemaal ‘in’ zal zijn? 
Onderstrepen wie je bent en zeggen  
waar je voor staat! En niet enkel met een 
afge lijnde kledingstijl, maar ook met kleur.

Explore Reality

Trend
special

Zet je karakter in de verf

Kleur is veel meer dan een leuk tintje. Het mag 
gerust allemaal iets te betekenen hebben. Dat 
is het uitgangspunt van de Trendspecial 2020: 
Colours of Resistance. Het idee is niet zo gek. 
Want we gooien dagelijks onze mening online. 
We durven vaker onze grenzen aangeven. 
En we nemen het openlijk op voor elkaar en 
voor onze idealen. Ja, we zijn expressiever 
geworden. We tekenen verzet aan en we be
kennen kleur. Ook letterlijk. 
De nieuwe Trendspecial introduceert een palet 
van maar liefst 27 gloednieuwe trendkleuren. 
Ze zijn verdeeld over drie totaal verschillende 
kleur en interieurwerelden: Explore Reality, 
Super Natural en No More Greys. De drie sfe
ren zijn zo uiteenlopend als wijzelf.

Colours of Resistance
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Super Natural No more greys

  Ontdek hier  
de 3 werelden 
in 360°:
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D



Mag het voor jou allemaal wat 
excentrieker? Verken dan zeker de 8 
kleuren van Explore Reality. Tinten als 
parelmoer, zilver en marszandoranje (!) 
flitsen je bijna naar een andere wereld. 
Eén waar mens en technologie lijken 
te versmelten. Een gedroomd kleuren
palet voor creatievelingen en tomeloze 
positivo’s.

Explore 
Reality
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  CX190 U-profile (Orac)  
om te combineren met 
indirecte verlichting. 
€ 7/m (verkrijgbaar bij colora)

Je vraagt je af welke tint per
fect matcht met je zilvergrijze 
designcomputer? Wat dacht 
je van wat softclash kleuren? 
Het palet van Explore Reality 
nodigt je uitdrukkelijk uit om 
veel kleur te gaan gebruiken, 
in combinatie met neutrals. 
Met groen als basiskleur dom
pel je je werkruimte meteen 
onder in een creatieve sfeer. 
Vul de grijstonen rijkelijk aan 
met toetsen van roze, oranje 
of geel. En je werkkamer on
dergaat een ware metamor
fose, zónder aan openheid in 
te boeten.

Inspirerende werkplek 
gezocht?

WE Y135
EXPLORING 
EMERALD

WE M159
EXPLORING 

PEARL

WE Y139
EXPLORING

PINK

WE Y137
EXPLORING 

MARS

WE Y138
EXPLORING 

NEON

MT 29
SILVER 

FROSTING

WE M160
EXPLORING
LIGHTNING

WE Y136
EXPLORING 

MINT
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Super Natural zweeft tussen vele werelden in. En dat komt misschien wel door de 
brede waaier aan schakeringen. De 12 kleuren uit dit palet werden geïnspireerd 
door de natuur: mossen, boomschors, nevel, grassen, bloesems … De zachte  
kleur nuances lopen mooi in elkaar over. Met de kleuren uit Super Natural haal je dus  
rust en vooral ook een zomers gevoel in huis. Echt iets voor romantische zielen.

Super Natural
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Natuurtinten hebben een 
kalmerende werking. Ideaal 
voor een kinderkamer dus. 
De kleuren uit Super Natural 
werken als schakeringen. De 
lichte tint op de muur en het 
zachtroze houtwerk scheppen 
een rustige achtergrond. En 
met de andere tinten creëer 
je heel natuurlijke overgan
gen. Je kan het kleurenpalet 
ook makkelijk hanteren als 
inspiratiebron voor kamer
accessoires, zoals stoelen of 
mandjes. Zo nestelt de lente 
zich meteen in je ruimte.

Kinderkamer om 
in weg te dromen

  Sierlijst WL6  
Noël et Marquet (NMC)
€ 20,09/stuk (2,2 m) 
(verkrijgbaar bij colora)

WE M147
NATURAL 

CLOUD

WE M149
NATURAL 

WATERFALL

WE M151
NATURAL 

DUNE GRASS

WE M153
NATURAL 

IRIS

WE M156
NATURAL 
BLOSSOM

WE M154
NATURAL 

BARK

WE M155
NATURAL  

STRAW

WE M157
NATURAL 

BIRCH

WE M158
NATURAL 

GLOW

WE M152
NATURAL 

MOSS

WE M148
NATURAL 

MIST

WE M150
NATURAL 

SAGE
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Een opvallend imago. Ietwat edgy. En toch 
bakken klasse. Zo kan je deze trendsfeer het beste 
omschrijven. Glanzende goudaccenten en stoer 
zwartwit contrast scheppen een heel modebewust 
kader. En tegen die achtergrond werken jeans en 
staalblauw, geel en donkerrood als statement
kleuren. De zeven kleuren van No more greys 
spelen vooral met nadruk. Maar pas op: ze zijn  
niet voor doetjes!

No more greys
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De kleuren van No More Greys 
stralen veel zelfzekerheid uit. 
Maar je past ze ook makkelijk 
wat beheerster toe. Zoals in 
dit kleinste kamertje, bijvoor
beeld. De lambrisering werd 
wit gehouden, hierdoor gaat 
het toilet zelf mooi op in het 
geheel. De bovenkant van de 
muur kreeg een jeansblauwe 
tint met wat extra structuur. 
Tegen die witblauwe achter
grond springen leuke details 
 zoals de tartan vloer tegels  
subtiel in het oog. Met enkele 
toetsen van goud, zwart en 
rood maak je de kleurcom
binatie helemaal af, zonder 
‘erover’ te zijn.

  Zin om zelf aan de slag te gaan? Ga langs bij je colora in je buurt  
voor de Trendspecial-brochure of kleuradvies bij je thuis!

Toilet met een
wauweffect

  Lambrisering rondom met 
de W108 -3D panels van Orac
€ 19,25/m 

  Bovenkant afgeboord 
met CX189 van Orac
€ 5,5/m 
 (Orac is verkrijgbaar bij colora)

WE M145
(NO)MORE 

BLACK

WE Y132
(NO) MORE

YELLOW

WE Y133
(NO)MORE

RED

WE Y131
(NO)MORE 

WHITE

WE M146
(NO) MORE
STEEL BLUE

WE Y134
(NO) MORE
BLUE DENIM

MT 46
ORIGINAL 

GOLD
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Nog meer leuke verftips vind je op www.colora.eu.
Je rol en borstel bewaren 
tijdens de schilderwerken

Tekst Thijs Ameye – Foto's colora 

Watergedragen verf 

EEN PAUZE INLASSEN TIJDENS 
JE VERFKLUS? GEEN PROBLEEM.  
IN EEN PLASTIC ZAK BEWAAR 
JE BORSTELS EN ROLLEN 
ZO’N 4 DAGEN LANG. 

Solventgedragen verf 

JE KAN JE ROL EN 
BORSTEL NOG ENKELE  
DAGEN BEWAREN DOOR 
DEZE VAN LUCHT EN 
LICHT AF TE SLUITEN 
IN ALUMINIUMFOLIE. 
WIKKEL JE ROL EN 
BORSTEL GOED IN 
DE FOLIE.

SLUIT DE ZAK 
GOED AF MET 
AFPLAKTAPE.

Val tijdens de schilderwerken niet uit 
je rol door te pas en te onpas nieuwe 
borstels en rollen in gebruik te nemen. 
Met volgende handige bewaartips 
beperk je niet enkel de afvalberg,  
je spaart tegelijk ook wat geld uit.
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Een geslaagd huwelijk tussen 
twee kleuren

Tekst Thijs Ameye – Foto colora

De schoonheid van een interieur zit hem 
vaak in het uitgebalanceerde samenspel 
van kleurvlakken. Maar hoe zorg je ervoor 
dat twee kleuren naast elkaar perfect 
afgelijnd zijn? Niks storender immers  
dan een slordige overgang tussen  
twee kleurvlakken. 

In 4 stappen tot een perfecte aflijning

1/ Schilder vooraf de eerste kleur tot net over  
 de binnenhoek en laat drogen.

2/  Plak de binnenhoek af met geschikte tape, 
 enkele millimeter van de hoek verwijderd, 
 en leg een dun laagje Bostokit op de   
 scheidingslijn tussen de tape en de muur. 
 Wrijf de Bostokit aan (net overlappend met  
 de plakband) met je vinger of met een licht 
 vochtig sponsje zodat er nauwelijks laagdikte 
 overblijft. Laat drogen. 

3/ Schilder de tweede kleur tot op de tape en 
 verwijder die tijdens de droging.

4/ Ziedaar een perfect afgelijnde binnenhoek!

WE M123
SOMETIMES 

GREEN
WE M98

RUST LOVER
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PLAYGROUND
de stickerspeeltuin voor iedereen

Als je dacht dat muurstickers alleen 
in kinderkamers thuishoorden, dan 
heb je wellicht Playground nog niet 
gezien. Want deze nieuwe collectie 
muurstickers van ontwerpster  
Katrien Vanderlinden (Wonderwalls) 
kan je in zowat elke kamer kleven. 
Maak kennis met de giants,  
de many mini’s en stick & paint!

Tekst Davy Debel – foto’s Wonderwalls

 Kleur: CK A28-b 
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Tekst Davy Debel – foto’s Wonderwalls

De stickers
De giants zijn reusachtige eyecatchers. 
Ideaal voor een statement wall van 
 jewelste. De many mini’s zijn gekke,  
kleine stickertjes waarmee je eindeloos 
zelf kan puzzelen en combine ren. En de 
stick & paints zijn unieke inschilderbare 
verfstickers die zorgen voor een ultra
strakke blikvanger. De Playgroundstickers 
zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren en 
groottes. Dus je draait en keert de collec
tie moeiteloos alle kanten op: van speels 
tot arty. En het mooie aan Playground? 
Het is voor iedereen! 

Toppertje
Mighty Mountain
Met deze giant haal je zomaar eventjes 
een bergtop in huis. De Mighty Mountain 
is gewoon … machtig. Zeker met de im
posante XLuitvoering van 1 meter 20  
op 1 meter 20 komt de magie van dit 
geïllustreerde gebergte volledig tot 
z’n recht. Tip: Verf eerst je muur in een 
kleurtje die matcht met de sticker. 

Behangen met stickers
De many mini’s zijn klein en het zijn er 
lekker vééél. Stickersets als de Shi Sha 
Shapes prikkelen om te creëren. Maak 
geometrische figuren. Bouw een robot. 
Of spreid ze over je hele muur. De vele 
bontgekleurde vormen zijn bovendien 
ook in het goud of het zwart verkrijgbaar. 
Wat is een witte muur + zwarte figuren? 
Hip zelfgemaakt behang, natuurlijk. Laat 
vooral je eigen creativiteit de vrije loop.

 Sticker Wonderwall's Playground: Mighty Mountain, 
XL (1m20 x 1m20), € 99

CK B 6-b
OUD ROZE

WE M06
ALICE BLUE
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Combineren
Playground kan je in al z’n vormen com
bineren en naar je hand zetten. De grote 
Tiger Head vul je bijvoorbeeld makkelijk 
aan met de kleine jungleplanten uit de 
Tiger Jungle. De stick & painttekening
en schilder je in je met verfkleuren naar 
 keuze. En de mini’s kan je opsplitsen, 
zoals bij de Swan Lake set. Plak de 
zwaantjes in de meisjeskamer, de kikkers 
in de jongenskamer (of anders om!) en 
verdeel de kroontjes over alle figuur
tjes. De kleine stickers zijn zelfs nog te 
herpositioneren tijdens het kleven. Dus 
de kids kunnen gerust ook wat helpen 
kleven. En wil jij ze liever op een kast of 
deur kleven? Ga je gang!

WE M142
EMERALD

GREEN
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LEES VERDER IN 
DE KRANT

Alles lezen over de collectie? 
Spring even binnen bij colora 
en haal het gratis Playground
krantje. Doe ideetjes op en 
zoek alvast een plekje voor je 
favoriete sticker. Bovendien 
zit er supercool inpakpapier 
bij het krantje. Een reden op 
zich! Let’s play. Wil je vanuit je 
luie zetel snel zicht krijgen op 
alle muurstickers? 

Surf dan snel naar 
www.colora.eu

Nodig:
SCHAAR 
SCHILDERTAPE 
RAKEL Zit in de koker!

1
Haal de sticker uit de koker en hou ’m tegen 
de muur. Kleef de hoeken vast met stukjes 

schildertape.

2
Plak een lang stuk tape op de muur  

over het midden van de sticker. Strijk de 
tape even aan.

3
Maak de bovenste hoekjes los. Trek de 

bovenste helft van de sticker los. En knip 
het losse papier weg met de schaar.

4
Met de bijhorende rakel wrijf je nu de 

bovenste helft van de sticker vast. Werk van 
het midden naar boven toe.

5
Verwijder de stukjes schildertape. Trek nu 
ook de onderste helft van het papier af.

6
Hou de sticker strak. Wrijf nu met de rakel 
de rest van de sticker vast, van het midden 
naar onder toe. Daar hangt je eyecatcher!

Zo kleef je een giant sticker

Plakken 
& klaar!
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Tekst Eveline Emmelmann – Foto’s Karen Nachtergaele 

Verf & behang
Tegenwoordig hoef je eigenlijk 
niet meer te kiezen want je kan  
de 2 perfect combineren. Het 
 leuke aan behang zijn de ver
schillende patronen en motieven. 
Er zijn heel wat creatieve designs 
op de markt. Om toch een beetje 
voorbereid aan je keuzetraject 
te beginnen, bepaal je best zelf 
al in grote lijnen welke richting je 
precies uit wil. Welke stijl spreekt 
je aan? Welk kleurenpalet? Laat 
je alvast inspireren door onder
staande stijlen.

Ethnical tribe
Hier gaan aardse,  natuurlijke 
materialen en etnische patro
nen hand in hand. We gaan 
terug naar de roots en au
thenticiteit. Deze stijl blinkt uit  
in zijn eenvoud en creëert 
des on danks een grote impact. 
Vind je ingetogen warmte 
 belangrijk in je interieur, dan is 
dit jouw ding.

Textil Simplicity (Rasch)

Khrôma Tribute (Masureel)

Nomadia 
(HookedOnWalls)

WE M136

zuiver wit

WE M19 

C
K

 C
 14

-c
 

WE M106

WE M34 

WE Y30
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MT 30 
 WE Z105
 WE Z058
 

CK D 23-c 

CK D 16-a 

WE M120 

 WE Z105 

Soft touch
Deze lichte, zachte kleuren 
geven je eerder neutrale in
terieur op een eigenzinnige 
manier toch heel wat karakter. 
Ze worden namelijk gecombi
neerd in tastbare structuren 
die zorgen voor een verras
send en vernieuwend effect. 
Met deze onconventionele 
basis kun je alle kanten uit!

Volg ons op instagram
 @colora_de_verfwinkel

inspiratie nodig? Textil Simplicity (Rasch)

Leaves (HookedOnWalls)

Textil Abaca (Rasch)
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3 tips over behangen  
van Christine Vanderhaeghe

uitbaatster colora kortrijk

1// Schilder de muur voor je 
behangt. Dit doe je omdat je 
zo vermijdt dat de behang
lijm straks in de muur wordt 
ingezogen. Kies je voor de 
kleur die het best aanleunt bij 
je behang, dan zul je eventu
ele onzorgvul digheden, zoals  
witte naden, ook amper 
merken.

2// Vergeet behangtafels 
en geknoei met lijm op je 
papier! Tegenwoordig lijm 
je de muur in en breng je de 
behangstroken vervolgens 
zeer eenvoudig aan. Het is 
minder gedoe en iedereen 
kan het.

3// Kies met zorg de plaats 
van je behang uit. Een 
volle dige kamer behangen 
wordt niet zoveel gedaan en 
voelt al snel druk aan. Kies een 
plaats waar je behang volledig 
tot zijn recht komt. Vind je dat 
moeilijk? Vraag advies aan huis 
aan of breng enkele foto’s van 
je interieur mee naar de winkel.

Floral fest
Weelderig en kleurrijk, zo 
kun je deze stijl omschrijven. 
Vrolijke, felle kleuren tussen 
verschillende tinten groen 
geven een instant wow
gevoel. Van een tropische 
jungle tot de palmbomen 

R
A

L 
90

16
W

E 
Y

71

W
E 

M
66

op verlaten stranden, deze 
gedurfde stijl geeft je dat 
gevoel van exotische luxe en 
overdaad waarmee de natuur 
ons soms kan overweldigen. 
Mag het al eens gewaagder, 
ga dan hiermee aan de slag!

Khrôma Wild (Masureel)

Khrôma Kent (Masureel)

Khrôma Khrômatic (Masureel)

Jungle jive 
(HookedOnWalls)

OW 21-C

WE M30

CK A 20-f  

WE Y105
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Behang van HOOKEDONWALLS®

Collectie SKETCH
Dessin LINKED

2019_07_Colormagazine_HW_NL.indd   1 15/07/19   15:00



In een keuken worden muren, kasten 
en tegels snel vet. De oppervlakken 
hebben heel wat meer te verduren dan 
in de rest van je huis. Werk daarom met 
aangepaste producten en zorg zeker 
ook voor een goede voorbereiding. 
Reinig en ontvet de tegels van je spat-
wand en kastdeuren met Formule MC 
Neutral en een Scotch Brite-schuur-
spons. Spoel goed na met water en 
maak droog. Breng een hechtings laag 
Omniprim Extreme aan op beide opper-
vlakken. Werk af met de uiterst sterke 
en krasvaste Durosatin. 
De tegels krijgen nadien nog een laagje 
Vernithane Gloss: een heel sterke en 
goed onderhoudbare vernis. Deze  keuze 
zorgt voor een speels glanscontrast met 
de kastdeuren. 

Black 
coffee 
stoer, robuust, industrieel, 
stijlvol, sjiek

Durosatin Omniprim 
Extreme

Vernithane 
Gloss

  voor

3X 
anders

KITCHEN
MAKE-OVER

De kogel is door de kerk. Je zette net je handtekening. 
Het huis is van jou! Nu wil je aan de slag: van je huis 

een thuis maken en het interieur een beetje naar  
je hand zetten. Het grote budget zit in je huis maar 

met een likje verf kun je al veel doen. Niet? We geven 
je alvast enkele tips om die oubollige of inspiratieloze 

keuken zeer budgetvriendelijk te restylen.  
Ontdek wat kleur kan doen en voel je instant  

goed in jouw nieuwe keuken.

Tekst Eveline Emmelmann – Foto’s Lenzer
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WE Z134
PITCH BLACK



Met kleine accenten maak je soms een 
wereld van verschil. Zo ook in deze 
keuken. Door op strategische plaatsen 
met metallieke verf te werken creëer je 
onmiddellijk een hippe twist. 
Ook hier staat of valt alles met een de-
gelijke voorbereiding. Reinig en ontvet  
alle opper   vlakken met een Scotch-Brite-
schuur spons en Formule MC Neutral. 
Spoel daarna grondig af met water en 
maak droog.
Op de keukenkasten en  faiencetegels 
breng je eerst de aangekleurde grondlaag 
Omniprim Extreme aan. Daarna  volgt 
een laag Persisto Satin Hydro. Beiden 
in de kleur WE Y16 PINK CIGARETTE.  
Schilder gewoon door vanop de kasten 
naar de tegels. Het kan! En het vermin-
dert je afplakwerk aanzienlijk. 
In de nissen en op een kastdeur breng 
je met Metallic Chic in de kleur MT 42 
SILVER FRAMBOISE een fris metalliek 
accent. Je kunt er rechtstreeks op de 
ondergrond mee aan de slag. Het ziet er 
trouwens niet alleen fancy uit, het is ook 
van een fancy kwaliteit!

Rosé 
& relax 
zacht, fris, metallic, 
verrassend, gedurfd

Omniprim 
Extreme

Metallic 
Chic

Persisto Satin 
Hydro

WE Y16
PINK

CIGARETTE

MT 42
SILVER

FRAMBOISE
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Breng buiten naar binnen met gericht 
gekozen kleuren. Versterk dat gevoel na 
je schilderwerken met natuurlijke mate-
rialen en weelderige planten. Je zult zien, 
deze optie is zeer budgetvriendelijk en 
eenvoudig te realiseren.
Reinig en ontvet alle oppervlakken met 
Formule MC Neutral en een Scotch-
Brite-schuurspons. Spoel daarna goed 
met zuiver water en maak droog.

Green leaves & tea  
landelijk, natuur, tijdloos, authentiek, puur

Breng telkens een aangekleurde grond-
laag Omniprim Extreme aan en plaats 
daarna een laag Persisto Satin Hydro 
in dezelfde kleur. Dit verfsysteem zorgt 
ervoor dat je schilderwerk perfect 
gedekt is en daarbij ook heel onder-
houdbaar. Gebruik de kleur WE M12 
ANTIQUE WHITE voor de faiencetegels 
en WE M64 GREEN MELANCHOLY voor 
de keukenkasten. 

  Meer info over 
het schilderen 
van faiences  
vind je hier:

  Meer info over 
het schilderen 
van keukenkasten 
vind je hier:

WE M64
GREEN

MELANCHOLY

WE M12
ANTIQUE

WHITE
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Je staat er misschien niet direct bij stil, maar voor je je muren een nieuwe 
laag verf geeft, maak je ze het best nog even schoon. Naast zichtbaar vuil, 
is er ook altijd wel wat stof, huidvet en andere viezigheden die zich op je 
muren, kasten of deuren kunnen nestelen. Voor een goeie hechting van je 
nieuwe verflaag, schakel je deze best uit met Formule MC Neutral. 

Formule MC Neutral 
4  ontvet & reinigt geschilderde oppervlaktes
4  beschikbaar in spuitbus en navulfles van 1L
4  universele geurloze ontvetter voor in de keuken

Bestel vandaag nog op www.colora.eu1L spuitfles € 6,22/stuk

Formule MC
Eerst reinigen, dan schilderen!
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Je kan 
ons alles 
vragen, 

zélfs 
een job

colora, aangenaam. Werken bij ons is dat ook. Heb jij een hart 
voor kleur en verstand van verf – of wil je er alles over weten – 
dan heb jij het in je om het te maken als winkelmedewerker of 
winkelverantwoordelijke. Want bij colora verkoop je niet alleen 
verf. Je coacht ook klanten. Je denkt met hen mee, adviseert hen 
over verf en inspireert hen met kleur. Je maakt interieurs mooier 
en mensen blijer. En dat maakt het zo aangenaam. 

Is werken bij colora 
iets voor jou? Bekijk snel 
onze vacatures (m/v) op 

jobs.colora.be
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  Gebruikte kleuren:
 RAL 9005
 WE Y87 white butterfly 
 WE M142 gallery emerald green
 (Creatieve toepassing met 
 licht gekorrelde Pastime-verf) 

3 straffe settings

Samber

iD-kit

Waar:  
Samberstraat 69 
in Antwerpen 
www.samber.be
Samenwerking met  
colora wommelgem 
en Lies Devos (kleurexpert  
BOSS paints)
Ontwerp:  
Guillaume Van Durme  
& Studio 25

Tijdelijke eventruimte om 
workshops, meetings, expo’s, 
persevents te laten doorgaan.

Publieke ruimtes met wat 
allure zijn … echte publieks
trekkers natuurlijk. Met de 
juiste kleuren tover je elk  
pand makkelijk om tot de  
setting die je voor ogen had. 
Dit was ook het plan voor 
deze drie projecten. 
In samenwer king met  
colora werd hier drie keer  
een straf staaltje schilder  
werk afgeleverd. Iets om  
mee uit te pakken dus!

Tekst Davy Debel

Foto’s: Stijn Boelens
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 Gebruikte kleuren:
 WE M104 old timer beige
 CK C 6-e 

Armand & Francine
+ Bar Brutaal

iD-kit

Waar: Tortelduifstraat 79, 9000 Gent
www.armandfrancine.be & www.barbrutaal.be
Samenwerking met colora gent
Ontwerp: Gert Hellebaut en Cathy Poppe

Armand & Francine staat voor eigentijds meubel
ontwerp. Alle ontwerpen worden handgemaakt in 

eigen werkatelier met materialen in hun puurste 
vorm zoals constructiestaal, natuursteen, leder en 

massief hout. Bar Brutaal is enerzijds de showroom 
van Armand et Francine, anderzijds een ontmoetings

plaats voor ondernemers, creatievelingen.  
Je kan er ook een event of workshop organiseren of  

gewoon in een mooi kader je weekend inzetten.

Foto’s: Armand & Francine
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Firma + Cantine II 

iD-kit

Waar: Anspachlaan 65 in Brussel 
www.workatfirma.be & www.eatatcantine.be
Samenwerking met colora grimbergen
Ontwerp: Anne Van Assche

 Gebruikte kleur:
 RAL 9016 (spuitverf 
 Interior Mat Spray)

Een creatieve coworkplek,  
gezonde lunchbar en cateringservice

Foto’s: Firma

40  / HERFST 2019

H
O

TS
PO

TS



Kies voor BOSS paints vlies  
voor het strakste eindresultaat!
 / Soft touch en kreukvrij

 / Heel gladde afwerking mogelijk

 / Verstevigt de ondergrond en overbrugt kleine barstjes

Ontdek de BOSS paints vliezen: Topvlies, Optivlies en Initiovlies.
De vliezen van BOSS paints zijn stuk voor stuk unieke vliezen, ontwikkeld samen met de meest 
ervaren vliezenproducenten. Kwaliteit is het codewoord, want het type vlies is cruciaal voor het 
eindresultaat van de geschilderde wand. Ontdek bij colora de baanbrekende collectie vliezen van 
BOSS paints en geniet van een strak eindresultaat.

Meer info?
Bezoek je dichtstbijzijnde colora of surf naar www.colora.eu

adv_coloramag_NL-FR_200x250mm_vliezen_05072019.indd   1 2/08/19   13:01



High heels 
challenge

Tekst Nadia Kara – Foto’s Catwalkpictures.com 

& Eileen Vancraenenbroeck

De modeshow van de befaamde 
Antwerpse mode academie is 
een jaarlijkse hoogtepunt van het 
Belgische modelandschap: op 7 
en 8 juni bewon derden maar liefst 
4.000 mensen de uitzonderlijke 
creaties van de mode studenten in 
de Waagnatie. Dit seizoen werkte ook 
colora mee aan het slot  tafe reel en 
creëerde samen met de academie een 
unieke colour block catwalk.
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De Antwerpse mode academie staat 
wereldwijd bekend als één van de meest 
prestigieuze design scholen: kleppers zoals 
Dries Van Noten, Ann Demeulemeester 
en Martin Margiela vulden in de jaren ’80 
een felbegeerde plek op de schoolbanken 
én sinds 2006 staat oud-leerling Walter 
Van Beirendonck aan het roer. Bijna vier 
decennia later kijkt iedereen nog steeds 
reikhalzend uit naar de eindejaarsshow, 
waarop dit jaar 13 masterstudenten hun 
afstudeercollectie toonden.

Maar ook bachelorstudenten kregen de 
kans om hun talent ten toon te stellen: naast 
hun eigen creaties stelden ze ook een studie 
voor rond de historische (2e bachelor) en 
etnische (3e bachelor) costumes voor.

Walter Van Beirendonck had voor de 
show van 2019 een  duidelijke visie: felle 
kleuren, gedurfde combinaties, een 
eye-catcher  podium. Challenge accepted! 
Op basis van zijn instructies stelde kleur-
adviseur Elien Masschelein een uitbundig 
kleurenpalet samen met tinten uit het 
BOSS-assortiment. Om het podium in tip-
top vorm te houden (lees: krasbestendig!) 
viel de keuze op Durosatin, een slijtvaste 

lakverf voor trappen en houten vloeren. 
Durosatin bestaat in zo goed als alle 
kleuren: gemakkelijk om een deur, een trap 
of een vloer af te stemmen op een muur 
- of een outfit! Dankzij de hoge dekkracht 
geeft deze verf een levendig resultaat. 
Omdat tijd kostbaar is in het opzetten van 
zo’n productie, werd Durosatin gecom-
bineerd met Fastprimer, een grondlaag 
die heel snel overschilderbaar is. 

   De krasbestendige Durosatin werd zwaar op 
 de proef gesteld op de catwalk. Missie geslaagd!

Durosatin
is verkijgbaar bij de colora in je 

beurt of op de webshop 

colora.eu 
www.colora.eu/durosatin.html

WE Y25 
CRIMSON

RED 
CK C 35-c

BT6-74 CK B 10-d

CK Dc 1-c

BVL 16 
HARPERS 

BIKE
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Gelukkig lijkt opstijgend grondvocht 
vaak erger dan het is. Je hoeft er ook 
niet meteen je hele renovatiebudget 
aan te spenderen. Met een beetje goeie 
wil (en wat handigheid) kun je dit euvel 
zelfs helemaal zelf oplossen.

Gewoon overschilderen is helaas geen 
oplossing. Dat lost niets op en zadelt je 
binnen de kortste keren met hetzelfde 
probleem op. Pak dus de oorzaak aan, 
niet het gevolg. Dat doe je door het 
vochtprobleem met Dry-out te behan-
delen voordat je opnieuw schildert of 
behangt. Lees snel het stappenplan of 
bekijk de online instructie video en ont-
dek hoe je het doet! 

Ga de strijd aan   tegen vocht!
Tekst Eveline Emmelmann – Foto’s colora 

Vocht in huis: het komt vaker voor 
dan je denkt. Het valt ook niet altijd 
direct op en áls je het dan opmerkt, 
is je wandbekleding of schilderwerk 
meestal al naar de vaantjes.
Een vaak voorkomend vochtprobleem 
is opstijgend grondvocht. Je herkent 
het wel: net boven de plint komen er 
blazen in je verflaag, bij een lichte 
verfkleur zie je gele, bruine of grijze 
kringen verschijnen en uiteindelijk 
bladdert de verf gewoon af. Meestal 
gaat dit opstijgend grondvocht ook 
gepaard met een muffe geur. 
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Hebben we je overtuigd? Dan 
raden we je aan om de specifieke 
stappen best nog eens met de 
colora-coach te overlopen voor 
je aan de slag gaat. Zijn of haar 
professioneel advies verzekert 
je ervan dat je de beste aanpak 
hanteert voor jouw specifieke 
situatie.

Ga de strijd aan   tegen vocht!
Stap voor stap

Dry-out 

injectiecrème voor 
behandeling van muren 
tegen opstijgend 
grondvocht

4 Snel én eenvoudig in gebruik
4 Voordelige oplossing 
4 Milieuvriendelijk en zo goed 
 als reukloos

Bekijk hier ons filmpje: 

Maak de muur vrij en verwijder 
alle bescha digd pleisterwerk tot  
een stuk boven de vochtvlekken. 
Is je pleisterwerk nog niet bescha-
digd, verwij der het dan tot aan de 
eerste voeg boven de vloer.

Maak om de 10 cm horizontale 
boorgaten in de eerste voeg 
boven de vloer en met een boor-
diepte die 2 cm kleiner is dan 
de dikte van de muur. Daarvoor 
moet je dus eerst de muurdikte 
meten en de boordiepte met een 
stuk tape afplakken op de boor. 

Maak de boorgaten stofvrij en vul  
ze gelijkmatig op met DRY-OUT  
tot op 1 cm van het muur opper - 
vlak.

Dicht de  boorgaten onmid dellijk 
met sneldrogende cementmortel.

Laat de muur uitdrogen.

stap 1

stap 2

stap 3

stap 4

stap 5
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Collection Ombra ‘Jagar Honey’- OMB104

Luxur ious non woven wallcover ings made in Belgium



#coloradiy
gevonden op Instagram

 walkie.talkie.be Here ‘Holy Terra’ seemed the 
perfect tint to match the dark green kitchen👌 
#officedesign #interiorarchitecture #coloradiy 

 lynn.laureys Kastje van mijn oma, tapijtje van 
Tims oma✨ #upcycling #casacolaur

 guillaumevandurme Verfkleuren kiezen @
colora_de_verfwinkel uit de nieuwe trendkleuren 
2019. @samber.antwerp #colors #coloradiy

 petit_em_blog Le spot haut en couleurs du 
salon. Ça nous plaît bien 😊 #bienvenuechezmoi 
#interior4inspo

 livingwithatwist Voilà, hier is mijn project van 
deze week... de kleur is uiteraard roze... (met 
goedkeuring van manlief 😉) #nordicstyle #pink 

 eefshomestory Een oud meubel in een nieuw 
jasje 👌  o en een fantastisch behang erachter. 
Win-win. #coloradiy

 lyvaho Blending in 🌴🐆🌱. Maar hoe cool is dat? 
Zo snel gepimpt van saaie muur tot crazy corner!
#cheetah #kidsroom

 leveninhuis Van dit werkje kreeg ik toch de 
bibber in mijn knieën... Gelukkig 10 jaar garantie 
op de verf! #gevelwerken #mintgroen #coloradiy 

 walkinginhighheels_net Painting our hallway in 
my jeans shorts as it is hot outside. #longweekend 
#diy #colora

 Volg & tag ons @colora_de_verfwinkel

Post hier 

je project met 

#coloradiy. 

Wie weet sta jij 

in het volgende 

magazine! 
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Altijd welkom voor 
een pot verf en een 

woordje uitleg.

In de e-shop 
WWW.COLORA.EU

Contact
mail: info@colora.be
bel ons gratis nummer +32 (0)800 95 673

Blijf op de  hoogte van al onze trends en 
 promoties op  www.colora.eu. Je vindt er 
ook heel wat handige how-to- filmpjes om 
thuis zelf aan de slag te gaan.

NOG MEER TIPS EN INSPIRATIE 
VIND JE OP ONZE BLOG EN 
SOCIAL-MEDIAPAGINA’S.

Kom langs bij een colora in je buurt 
en geef je huis de volle laag.

“

Op zoek naar een job ?
Heb jij een hart voor kleur en verstand van verf - of wil je er alles over weten – dan kom je 
misschien wel in aanmerking als winkelmedewerker of winkel verantwoordelijke bij colora!

Interesse? Surf naar jobs.colora.be en ontdek onze vacatures.

In jouw winkel
ANTWERPEN: Bornem, Geel, Herentals, Hoogstraten, 
Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lier, Turnhout, Wilrijk, 
Wommelgem.
HENEGOUWEN: Mons, Tournai.
LIMBURG: Bree, Genk, Houthalen, Lommel, Tongeren. 
LUIK: Herstal, Huy, NAMEN: Namur.  
OOST-VLAANDEREN: Aalst, Beveren, Deinze, 
Dendermonde, Eeklo, Gent (Sint-Amandsberg),  
Gent (Sint-Denijs-Westrem), Lokeren, Ninove, 
Oudenaarde, Ronse, Sint-Niklaas, Zottegem.
VLAAMS BRABANT: Aarschot, Boortmeerbeek, Diest, 
Grimbergen, Leuven, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw, 
Ternat, Tienen, Zaventem. 
WAALS-BRABANT: Waterloo, Wavre.
WEST-VLAANDEREN: Brugge (Sint-Andries), Brugge 
(Sint-Kruis), Ieper, Knokke, Kortrijk, Kuurne, Menen, 
Oostende, Roeselare, Tielt, Veurne, Waregem.  
NEDERLAND: Uden.
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