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Merknaam en
nummers zoeken
Als je een nieuw onder-
deel gaat zoeken, haal
je eerst het oude eraf.
Zoek naar een merk-
naam en een artikel- 
of serienummer. Wat
betreft scharniersets:
koop altijd meer dan
één set. 
Je zult net zien dat het
ene scharnier het be-
geeft terwijl je het an-
dere aan het vervangen
bent.

Kies de beste
ladegeleider
Ladegeleiders heb je
in allerlei kwaliteiten.
Kies een goede kwali-
teit en je merkt dat
lades soepeler lopen.
Soms zijn schroefjes
niet goed aangedraaid,
waardoor net wat milli-
meters speling voor ha-
pering zorgen. En spray
altijd goed met siliconen
en schuif de lades flink
heen en weer. Zo kan
alles zich goed verde-
len.

Maak van elke
stap foto’s
Ben je bezorgd dat je
straks de volgorde
bent vergeten van hoe
je iets hebt gedemon-
teerd? Of wat de boven-
of onderkant van een
onderdeel is? Maak
foto’s met je telefoon
van elke stap. 
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Wat een toffe mensen
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MAISON MARLOUS
Van asbak tot zitzak

Geen kwaad woord over
de schoonouders van 
Marlous. Zo zijn ze niet
vies van een beetje kleur.
Tof toch?

S choonouders zijn een
dankbaar onderwerp
op feesten en partijen.

Dankbaar als in: de veelal, al
dan niet gegronde, smeuïge
ergenisverhalen die over ze
kunnen worden uitgewis-
seld. Ik haal mijn neus niet
op voor wat voor smulver-
haal dan ook, alleen kan ik
op mijn beurt geen duit in
dat specifieke zeurzakje
doen. Dat zeg ik niet alleen
maar omdat mijn schoon-
ouders mijn geliefde op de
wereld hebben gezet (die -
weet u het nog? - van het
 kaliber Zeer Blij is). 
Niet omdat er binnenkort

een erfenis te verdelen valt,
of omdat er binnenkort op
levende have (dier of kind)
gepast moet worden, maar
omdat mijn schoonouders
gewoon toffe mensen zijn.
Die er ook nog eens hun
hele leven lang al een heel
eigen persoonlijke woonstijl
op nahouden.
Een tijd geleden vroeg

mijn schoonmoeder of ik

nog interesse had in een
nachtkastje uit de jaren vijf-
tig dat ze wilde opruimen. 
Het kastje had in vervlo-

gen jaren als opslag voor van
alles gediend, zelfs nog als
postzegelalbumkastje van
mijn zwager die er inmid-
dels een stuk spannender
hobby’s op nahoudt (die
keer dat hij bijna de televisie

in capoeira’de (dat is een
Braziliaanse vechtdans) is
op zich al een column
waard). Het kastje stond nu
vooral in de weg, dus als ik
er nog emplooi voor had,
dan mocht ik hem meene-
men.
Nou en of ik emplooi had

voor dit kastje. Ik ben im-
mers de beschermheilige
van afgedankte meuk. 
Zeker als ze uit de familie

komen. Zeker als er zoiets
liefs als een postzegelverza-
meling in heeft gezeten (ge-
voelige informatie waarmee
ik tevens mijn zwager kan
plagen).

Zachtroze
Ik besloot ook dat ik hem
wilde verven. Nu zegt dat
niet veel; dat besluit ik feite-
lijk over alle troep die ik
vind, alleen komt het er
nooit van. 
Het kastje was echter al in

een goede kleur blauw ge-
verfd, dus was de druk om
hem direct een nieuwe
kleur te geven niet aanwe-
zig. Waardoor ik hem wa-
rempel binnen een week
zachtroze geverfd had.
Dus waarom ik mijn

schoonouders nu zo tof
vind? Het kastje was vóór hij
blauw was, geel. Kanarie-
geel. 
Niet bepaald een kleur die

volksstammen kiezen voor
hun meubels. Nou, dat vind
ik tof. En het verklaart met-
een waarom mijn eigen Lief
zo ontzettend ruimdenkend
is wat betreft mijn liefde
voor kleur. 
Het is hem met de paple-

pel ingegoten.

Nou en of ik
emplooi had voor
dit kastje. Ik ben
beschermheilige
van meuk

Een goede kleur kiezen
voor een oud meubel (of
een muur) kan ontzettend
lastig zijn. 

� Verffabrikanten zijn zich
bewust van deze worste-
ling bij klanten en
bieden vaak
kleine testers
aan waarmee
je een klein op-
pervlak kunt ver-
ven voor je de hele
kast aanpakt. 
Verfmerk Flexa heeft

zelfs een app ontwikkeld
waarmee je kleuren op
muren en meubels 
projecteert.

� Daglicht heeft verschil-
lende kleuren; van

blauw tot geel,
afhankelijk
van de

stand van 
de zon en het

seizoen. 
Houd hier altijd

rekening mee 
bij het kiezen van een

nieuwe kleur in huis. 

� Kijk eens in tijdschriften
of koop een mooie kaart
waarvan de kleurencombi-
naties je aanspreken. 
Dit kan helpen bij het 
vinden van een mooi kleu-
renpalet. Je kan ook beeld
van internet gebruiken.
Hou er alleen wel rekening
mee dat kleuren enorm 
verschillen per beeld-
scherm. Drukwerk is wat
kleurechtheid betrouw-
baarder. 

WAT DOEN WE ERMEE?

4. Fluiten
€ 3,95, Zusss

6. Mandala
€ 3,95, Riverdale


