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Dirk gaf de kast van zijn overgrootmoeder een tweede leven
Dirk: “Deze kast was nog van mijn overgrootmoeder en al heel lang in de familie. Omdat wij voor onze logeerkamer op zoek 
waren naar een gelijkaardig exemplaar heb ik ze gekregen. Het is een heel mooi meubel, met oude spiegels in de deuren en 
verfijnde details in het houtwerk. Alleen paste de originele kleur van het verniste eikenhout – een typisch klassiek mid-
denbruin – niet meteen bij onze woonstijl. Om de kast wat meer hedendaags te maken besloot ik om haar in een mat zwart 
te verven. Na anderhalve dag stonden alle lagen er op. Ik ben superblij met hoe de kast er nu uitziet. Door de nieuwe kleur is 
de look een stuk eigentijdser, terwijl de sfeer van het oude familiestuk er nog steeds in zit. En jazeker, dit smaakt naar meer! 
Voor de zomer willen we onze oude bamboe tuinmeubelen onder handen nemen. En wie weet wat volgt er nog…”

Goesting!
Verven een klus? Misschien een beetje 
wel, ja. Maar dan wel één met 100% vol-
doening achteraf. Want een nieuw kleurtje 
betekent een instant opkikker... Goesting 
krijgen én doen, dus! 

Linda wordt vrolijk van kleur
Linda: “Noem mij maar een kleurgevoelig persoon. Ik kan opeens besluiten dat ik toe ben aan een andere kleur en er om 5u 
’s ochtends aan beginnen. Zo viel vorige kerst mijn vakantie in het water. Ik was zo teleurgesteld dat ik mijn hele leefruimte 
in dit heldere blauw heb geschilderd. En mijn sombere bui was onmiddellijk over! Ik verf bij wijze van spreken alles. Zo heb 
ik eens in een ‘Martin Margiela’-bui een aantal rieten zitmeubels en manden wit geverfd,  een andere keer was ik in een ‘art 
deco’-mood en schilderde ik een kast en de radiator donkergroen… Hoewel ik grote ruimtes in nuances van wit ook prachtig 
vind, ben ik voor mijn eigen woning zo gewend geraakt aan een overdosis kleur dat het me niet meer lukt om sober te zijn. 
Kleur maakt me blij en geeft energie… Ik verheug me nu al op de volgende verfklus!” (www.lindavanwaesberge.be)
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De dochters van Marleen genieten nog altijd van hun kleurige kamers
Marleen: “Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich goed voelen in hun kamer, het is tenslotte het enige plekje in huis dat 
echt van hen alleen is. Daar wil ik dan met veel plezier de nodige energie en tijd insteken om er iets leuks van te maken. De 
kleuren hebben we samen met mijn schoonzus, die binnenhuisarchitecte is, uitgezocht, maar Hazel en Sterre mochten na-
tuurlijk ook hun zegje doen. Sterre, die negen jaar is, koos voor twee tinten groen en met oranje muurstickers. Hazel, van elf, 
ging resoluut voor rozetinten in haar kamer. Het werd een combinatie van een donker fuchsia en een zachter vuilroze in de nis 
achter het bed. De verfklus zelf was… tja, een échte klus. Maar het resultaat is schitterend. Zelfs na al die jaren zijn de meisjes 
nog steeds dolgelukkig met hun kamers. En daar doe je het voor!” (bedsprei en kleding meisjes: www.colourfuldots.be)

Jo maakt van haar verfklussen echte paintparty’s
Jo: “Ik woon in een oud burgerhuis met typische grote kamers en hoge plafonds, wat ik beetje bij beetje aan het opknappen 
ben. Toen de eetkamer aan de beurt was om een kleurtje te krijgen zag ik er eigenlijk wat tegenop om die hoge muren in mijn 
eentje aan te pakken. Daarom trommelde ik een paar goede vrienden op om me te komen helpen, en samen maakten we er 
een echt verffeestje van. Met een aantal mensen zo’n kamer verven is niet alleen handig - de ene doet de hoekjes met een bor-
stel, de ander neemt de rol, nog iemand anders plakt af – maar bovendien ook gezellig. Muziekje erbij, pizza als lunch en af en 
toe een fris biertje… Het werk gaat gewoon veel sneller. Meer nog, het voelt zelfs niet als werken! Op zich vind ik schilderen 
best wel een fijne job maar in mijn eentje begin ik er niet vlug aan. Met vrienden wordt het supergezellig!”
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Juf Els en Juf Leen maakten met hun klassen een schilderij op de speelplaats 
Juf Els: “Ons kunstwerk kaderde binnen een groter project van onze school, Sint Cajetanus in Perk. De vijfde klas kreeg de eer  
om de muur van de speelplaats te ‘verfraaien’. Reken maar dat de klas meteen heel enthousiast was. Inspiratie vonden we bij 
de kunstenaar Miro. In zijn schilderijen kun je veel figuren, soms bijna echte ‘mannetjes’, ontdekken en dat sprak de kinderen 
natuurlijk erg aan. We schilderen eerst de vormen in het zwart en de dag daarna kleurden we alles in. De kinderen werden in 
groepjes verdeeld die elk een deel van de muur kregen. Elk groepje schilderde dezelfde figuren, maar deed dat op zijn eigen 
manier waardoor de muur er telkens weer anders uitziet. Af en toe was het best moeilijk om met dikke borstels en muurverf 
op een bakstenen muur te schilderen... Maar we hebben er met z’n allen wel ontzettend veel plezier aan beleefd!”

Willy maakte van verven zijn winterhobby
Willy: “Sinds ik met pensioen ben, kun je me tijdens de donkere wintermaanden regelmatig betrappen met een verfborstel of 
verfrol in mijn handen. Nu heb ik veel meer tijd om alles grondig onder handen te nemen. Vorig jaar was de hele woonkamer 
aan de beurt: muren, plafond én ramen. Mijn vrouw en ik kiezen altijd samen de kleuren. Meestal gaan we voor zachte natuur-
tinten. Die vinden we het mooist, en ze passen ook het best bij onze meubels. Al hebben we dit jaar wel ‘geëxperimenteerd’ in 
de keuken. De oude stoelen verfde ik in een warm rood, als contrast voor de neutrale zandkleuren… Het resultaat is absoluut 
geslaagd! Nee, een karwei vind ik het schilderen nooit. Maar ik doe het natuurlijk wel op mijn tempo. Ik hoef me nergens meer 
voor te haasten, dat maakt het klussen ook aangenaam...”


