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Nieuwe deurtjes
Zijn jouw deurtjes

voorzien van struc-

tuur? Dan maakt de

kleur niet veel uit. Of zijn

ze toch op? Dan kun je

ook voor alleen nieuwe

deurtjes en ladefrontjes

gaan. Er zijn bedrijven

die alle soorten en

maten deurtjes leveren.

Meet de oude op en be-

stellen maar!

Greepjes
Wil je een nog verbluf-

fender resultaat? Ver-

vang dan ook de greep-

jes. Als je voor gemak

gaat, zorg dan dat de

nieuwe greepjes precies

in de gaten van de oude

passen. Ga je voor iets

heel anders? Maak dan

eerst de gaten dicht

met houtvuller voordat

je gaat schilderen. 

Kleeffolie
De gevorderde variant

van je keuken pimpen

is hem beplakken met

kleeffolie. Ook dit is

verkrijgbaar in vele

soorten en kleuren en

biedt net wat apartere

mogelijkheden. Het aan-

brengen is precisiewerk:

netjes afsnijden, de

hoekjes om en dat alle-

maal zonder luchtbub-

bels. Neem de tijd.
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Thais
€15,95, 

Thai Moonz

Tropisch
€7, Hema

Leer mij Perzen kennen
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MAISON MARLOUS

Van asbak tot zitzak

Marlous is gek op katten,

vooral Perzen, en op 

posters uit de jaren 90. 

En dan krijg je dus dit.

A
ls u mij hier op de
foto ziet met die pos-
ter, dan vraagt u zich

misschien af: wat dóet die
kat daar met dat schaakbord
en die muis? Nou, dat vroeg
ik me ook af. Ik ken katten
een klein beetje en zeker het
ras dat hier staat afgebeeld. 
Onze kat Molly is name-

lijk, net als de kat op de pos-
ter, een Pers. En Perzen (of,
in ieder geval die van ons)
jagen niet. Hooguit op een
langpootmug of een mot.
(En dan bij voorkeur de
exemplaren die toch al geen
zin in het leven meer had-
den.)

Balalaika
Ze jaagt op haar eigen scha-
duw of op mijn boterham
met leverworst. Maar op
muizen? Echt niet. Molly
zou een muis gehuld in la-
tex die op een balalaika
speelt nog niet opmerken.
Laat staan vangen. 
En moeten wij echt den-

ken dat die kat tussen die
schaakstukken zal doorslui-

pen om die muis te vangen?
Of nog sterker: er overheen
zou springen? Bovenop die
muis? De kop van die kat
zegt al genoeg. Kijk maar
eens goed. Ze is helemaal
niet met die muis bezig. Ze
kijkt zo treurig omdat die
schaakstukken niet zijn in-
gesmeerd met paté. Nee joh,
leer mij Perzen kennen.

Ooit kruiste ik het pad
van de meest exemplarische
Pers ooit. Hij zat in de hal
van het pension waar we
Molly weleens onderbrach-
ten. En hij ging daar volledig
op in het aflikken van een
aangebroken zak katten-
brokjes. Omdat deze situatie
mij bevreemdde (was hij
misschien ontsnapt?) haalde
ik er een verzorger bij. Die
vertelde dat Willem (onder-

havige Pers) apart was gezet
omdat hij, tja, toch wel bijna
al het voer in de kattenka-
mers had opgegeten. Hij
maakte het beste van zijn
isolement, want hij kon
deze brokjes dan misschien
niet opeten, die zak rook (en
smaakte) er wél naar. 
Aan zo’n staaltje levens-

kunst kan ik nog een puntje
zuigen. 

Wanstaltig
Of rees bij u toch die andere
Ene Vraag? Waarom ik, in
hemelsnaam, deze wanstal-
tige poster mee naar huis
nam? Dat zou natuurlijk ook
kunnen, al dacht ik toen ik
het ding in de kringloop zag
staan:  gauw meenemen
voordat iemand anders het
doet.
Aandoenlijk, ik weet het.

Maar een poster uit de jaren
90 met daarop mijn favo-
riete kattenras afgebeeld in
een totaal onnatuurlijke si-
tuatie, die zie je niet vaak,
hoor.
Sterker nog, ik acht de

kans dat we onze Molly over
een schaakbord zien sprin-
gen om een muisje te 
vangen eigenlijk zelfs nog
groter.

De kop van die
kat zegt al
genoeg. Ze is
helemaal niet met
die muis bezig

■ Geen zin om kringloop-

winkels af te struinen op

zoek naar een zwart-witte

print? Je koopt prachtige

zwart-witposters en prints

op theposterclub.com of 

viamartine.com.

■ Zwart en wit is een veel

geziene kleurencombinatie

in interieurs. Begrijpelijk (al

ben ikzelf actief lid van het

team Wonen Met Kleur),

want zwart met wit is een

geweldig contrasterende

combinatie. Als je alleen

zwart en wit wat klinisch

vindt, voeg dan warmte toe

met materialen als hout,

riet, linnen, zijde of wol. 

Of doorbreek het mono-

chrome geheel met één

knalkleur. Of, als je dat wat

te heftig vindt, grijs of

groen. 

■ Als je voor een zwart-wit

interieur gaat en een muur

zwart wil schilderen, koop

dan geen zuiver zwarte

kleur. Het resultaat zal te

hard zijn. Kies voor een

heel donkere grijstint. De

meeste verven drogen

donkerder op, waardoor

het resultaat net zo zwart,

maar wel zachter (of war-

mer) oogt. 

WAT DOEN WE ERMEE?

Garnaal
€12,95,

MegaGadgets


