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Een muzikale trip in 
ons kleurrijk verleden.

VANDENBERGHE 
VERF bestaat 
100 JAAR



Vandenberghe Verf bestaat 100 jaar en dat vieren we 

aan de hand van dit feestelijk magazine vol kleur maar 

ook muziek. Want wij houden van het gevoel dat kleuren 

geven. Datzelfde gevoel keert ook terug in muziek. 

Ontdek enkele van onze favoriete kleuren en hits en 

lees welk gevoel deze geven. We dompelen jullie onder 

in onze geschiedenis en laten enkele van onze klanten 

aan het woord. Laat ons jou inspireren met handige tips 

& tricks om zelf aan de slag te gaan om jouw thuis een 

nieuw kleurtje te geven. We geven je graag ook wat he-

dendaagse trends mee en lees zeker onze laatste pagina 

om kans te maken op een weekendticket naar Dranouter 

Festival 2022.

We wensen je veel inspiratie vol kleur, 

maar ook vol muzikaal leesgenot!

Raf, Aloïs, Griet en het ganse Vandenberghe Verf team.
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VOORWOORD

SCAN & 

LUISTER

Sit back, relax & zet alvast de juiste muziek 

op tijdens het lezen van ons magazine door 

het scannen van volgende Spotify code.
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Het honderdjarige bestaan van de zaak wordt naast de 

uitgave van dit magazine ook in de verf gezet met de 

voorstelling van de vernieuwde showroom. En die mag 

er zijn, want het verschil met vroeger is enorm. Waar je 

vroeger een magazijn binnenstapte, word je nu als klant 

verwelkomd in een aangename en een gemoedelijke 

sfeer. Je krijgt aan de hand van verschillende standen 

meteen een beeld van hoe jouw droomproject er zou 

kunnen uitzien. Een handig visueel hulpmiddel om jou 

nog beter van dienst te zijn. Dankzij de moduleerbare 

standen kan Vandenberghe Verf snel schakelen en zo 

inspelen op de nieuwste trends en ontwikkelingen.

VAN WENS TOT WERKELIJKHEID

Het idee ontstond op vakantie als een schets, maar 

groeide stukje bij beetje uit tot een waar geslaagd con-

cept. Sinds juli 2021 mogen de Vandenberghes trots hun 

klanten ontvangen in de nieuwe setting. “Ondernemen is 

blijven groeien en daar is de vernieuwde showroom een 

SPLINTERNIEUWE
SHOWROOM

19
95

mooi voorbeeld van. De reacties van de bezoekers zijn 

dan ook 100% positief.”

INSPIREREN

Er is in de showroom ruimte gecreëerd om projecten te 

bespreken en klanten te adviseren, maar er werd duide- 

lijk ook ingezet op inspireren: “We willen mensen meer 

laten denken over wat ze met een ruimte kunnen aan-

vangen.” Verf en toebehoren zijn nog steeds aanwezig, 

maar werden verplaatst naar het gedeelte achteraan in 

de winkel. Op die manier worden de klanten eerst en 

vooral geïnspireerd voor ze overgaan tot de aankopen. 

“Soms komen klanten binnen met een bepaald soort wit 

in gedachten en soms geven ze ons carte blanche. De 

showroom geeft ons de mogelijkheid om bepaalde voor-

beelden visueel voor te stellen en verschillende soorten 

verf uit te proberen om zo de klant naar de beste optie te 

loodsen.”

EEN EEUW AAN GESCHIEDENIS

De veelzijdige geschiedenis van 

Vandenberghe Verf is ook duidelijk 

voelbaar in de showroom. Zo is er 

achteraan in de winkel een stijlvolle 

toog geïnstalleerd, een echte eye-

catcher. RuinVarnish, een private 

label avant la lettre, prijkt trots op 

de voorkant.  Maar we kunnen nog 

verder terug in de tijd. Verderop zien 

we tientallen verfpotjes in originele 

staat, voorzien van het authentieke 

logo van CVR (Couleurs et Vernis des 

Ruïnes) Kleuren en vernissen der 

Puinen, netjes zij aan zij geëtaleerd. 

Het geheel geeft een extra impuls aan 

de gezelligheid en de familiale sfeer 

die in de winkel hangt.

ORANGE - 
METAL MOLLY

SCAN & 

LUISTER

Dit is een Belgische groep. Ook iets waarmee wij graag 

mee uitpakken: Belgische verfmerken zoals bv Stoopen 

en Meeûs, Copagro, Ciranova … Belgische behang-

merken zoals bv Arte en Masureel.

Oranje is een kleur die kracht uitstraalt. La petite 

histoire, in ons eigen huis zitten veel oranje accenten, 

stoelen, schilderij, bed, behang & slaapkamer.

Oranje is feestelijk, inspirerend, smakelijk, 

interessant, actief, warm en stimulerend.
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ONS VERHAAL

De geschiedenis van Vandenberghe Verf begint vlak na de Eerste 

Wereldoorlog. De strijd was voorbij maar de schade die was 

aangericht door de bombardementen in onze streken was enorm. 

Een groot deel van de huizen moest heropgebouwd worden en ook 

de vernieuwde gevels en muren hadden nood aan een likje verf. 

Er was behoefte aan kleur in het leven van de mensen. Dat bracht 

Ernest Vandenberghe, een ambitieuze vertegenwoordiger van lijn-

zaadolie in Henegouwen en Oost-Vlaanderen, op ideeën. Hij meng-

de z’n lijnzaadolie met kleurpigmenten, schafte zich vernis, zink- en 

loodwit aan en richtte in 1921 Kleuren en Vernissen der  

Puinen Etablissementen Vandenberghe op, CVR in het Frans  

(Couleurs et Vernis des Ruïnes)

Enkele jaren later ging z’n zoon Raphaël ook aan de slag als verko-

per. Hij nam de kust en de streek van Veurne-Ambacht voor zijn 

rekening. Met evenveel succes als z’n vader, zo bleek, want er werd 

duchtig bijgebouwd aan het magazijn in Poperinge.

Toen Raphaël vroegtijdig overleed aan een hartaanval op 43-jarige 

leeftijd, liet hij zijn vrouw en hun zoon Alain achter. Grootvader Er-

nest richtte in 1954 samen met de moeder van Alain ‘Ruincolor’ op, 

zo kon de zaak in handen van de familie blijven. Moeder en groot-

vader brachten de kleine Alain groot en leerden hem ondertussen 

de kneepjes van het vak.

In 1967 trouwt Alain met Mia Declerck en een jaar later werd hun 

zoon Raf, genoemd naar z’n grootvader, geboren. Een jaar later 

VANDENBERGHE VERF 
- 100 jaar -

kwam er een zusje bij voor Raf, Sarah. Alain, 

die ondertussen nog altijd de baan opging als 

vertegenwoordiger, besloot in 1986 om van 

Ruincolor ook een detailhandel te maken. Hij 

wou vooral de klanten kunnen begeleiden en 

adviseren. Zo ontstond Vandenberghe Verf 

zoals we het vandaag de dag kennen.

Raf runt de zaak sinds 1991 en een twintigtal 

jaar later kwam daar ook zijn echtgenote Griet 

bij. Ook zij is gepassioneerd door kleuren en 

materialen.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want 

sinds kort is ook de vijfde en nieuwste generatie 

Vandenberghe van de partij. In 2019 besloot 

Aloïs om in de voetsporen van zijn voorouders 

te treden en bijna honderd jaar na Ernest Van-

denberghe in de zaak te stappen. Samen met 

z’n ouders en alle medewerkers van Vanden-

berghe Verf wil Aloïs de zaak naar het volgende 

hoofdstuk in hun kleurrijke geschiedenis leiden. 

Met één doel voor ogen: om van Vandenberghe 

Verf dé verfhandel voor professionelen en par-

ticulieren te maken waarbij kleur-en technisch 

advies, en persoonlijke begeleiding centraal 

staan.

WHITER SHADE OF PALE -
PROCOL HARUM

SCAN & 

LUISTER

Een nummer van de generatie voor ons, 

progrock, een heerlijke wegdromer. 

Offwhites zijn sterk aanwezig in alle 

interieurinrichtingen vandaag de dag. 

Denk maar aan Old Church White, RAL 

9010 (wie heeft het nog niet aan zijn 

muren), gebroken wit, Tenniswhite van 

Flamant, Atelier Matin d3. Deze afge-

leiden van wit zijn vaak de basis of de 

algemene kleur waarbij dan contrasten 

worden gezocht. 

Off whites zijn aangenaam in een interi- 

eur en geven rust en weinig prikkels. We 

zien maar al te vaak klanten met een 

drukke levensstijl die willen thuiskomen 

in een oase van rust. Dit kunnen ze oa. 

met zachtwitte kleuren.

1967
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PURPLE HAZE - 
JIMI HENDRIX

SCAN & 
LUISTER

Purper, violet, paars, worden geasso-

cieerd met luxe, intelligentie en magie. 

Of gewoon als opvallend accentje.

100 JAAR EXPERTISE

“De persoonlijke aanpak, het advies 

op maat en de technische kennis 

van de medewerkers is wat hun 

zaak uniek maakt.” Zo klonk het bij 

Lisa, een enthousiaste zelfstandige 

uit Poperinge, één van de talrijke 

tevreden klanten van Vandenberghe 

Verf. Tijdens de lockdown hadden zij 

en haar man plotseling een zee van 

tijd om hun vakantiewoning aan de 

kust onder handen te nemen. Toen 

een verouderd plafond moest worden 

aangepakt kwam het gepersonali-

seerde advies en de jarenlange erva- 

ring van Vandenberghe Verf helemaal 

tot zijn recht. Na een behandeling 

met de juiste ontvetter werd op een 

duurzame onderlaag de gewenste 

kleur aangebracht. Anderhalf jaar na 

de uitvoering is Lisa nog altijd heel 

tevreden met het resultaat. “Zit je met 

een technische vraag, dan weet je 

dat je bij hen een eerlijk en duidelijk 

onderbouwd antwoord zal krijgen. 

Het resultaat van honderd jaar exper-

tise, doorgegeven van generatie op 

generatie.”

PASKLAAR EN AFWASBAAR

Ook Georgina, kapster uit Poperinge, 

had een specifieke wens. Zij had 

naast verf ook nood aan behangpa-

pier dat er niet alleen mooi moest 

uitzien, het moest ook nog eens heel 

degelijk en gemakkelijk te onderhou- 

den zijn. Op advies van Vandenber-

ghe Verf werd een pasklare oplossing 

aangereikt: afwasbaar behangpapier 

van hoogstaande kwaliteit met een 

kleurrijke print die in het oog springt. 

En dat doet het zeker, want nieuwe 

klanten vragen haar steevast waar ze 

het vandaan haalde. “Ik verwijs ze dan 

ook met plezier door naar Vanden-

berghe Verf.”

OP ONZE WENKEN BEDIEND

Georgina wist ook te vertellen dat 

Vandenberghe Verf het laatste ander-

half jaar niet bij de pakken was blijven 

zitten. Integendeel, de zaakvoerders 

moesten creatief aan de slag gaan en 

bouwden vlijtig verder aan hun exper-

tise en hun klantenbestand. Staaltjes, 

kleurkaarten, verf en toebehoren 

werden na het bestellen vlot aan 

huis geleverd. “We werden op onze 

wenken bediend. Die extra service en 

de nauwgezette opvolging betekenen 

enorm veel, daarin onderscheiden ze 

zich van anderen.”

RAAD EN DAAD

Over de dienst naverkoop waren 

beide dames eveneens vol lof. “Na 

veelvuldig verhuur hadden we in het 

tussenseizoen tijd om in de vakan-

tiewoning wat kleine beschadigingen 

te herstellen. Vandenberghe Verf 

stond ons alweer met raad en daad 

bij. Al heel snel stond het huis op-

nieuw op orde, klaar voor het nieuwe 

seizoen.”

DE TOEKOMST IS VERZEKERD

De vernieuwingen in de zaak van 

Vandenberghe Verf in de Ieperstraat 

waren haar ook niet ontgaan. “Het 

magazijn dat ik als kind kende is 

omgetoverd tot een gezellige show-

room waarin je als klant kan weg-

dromen. De verbouwingen hebben de 

zaak een opvallende boost gegeven 

en dat merk je zodra je binnenkomt. 

Je voelt dat de nieuwe generatie klaar 

staat om de fakkel over te nemen, de 

toekomst is verzekerd.”

“VANDENBERGHE VERF IS 
EN BLIJFT EEN GEVESTIGDE 
WAARDE IN DE STREEK. 
EEN GOEDE ZAAK VOOR 
POPERINGE, IN ALLE 
BETEKENISSEN VAN 
HET WOORD.”

19
67

INTERVIEW
LISA & GEORGINA

Er is niemand die de samenwerking met Vandenber-

ghe Verf beter kan omschrijven dan de klanten zelf. In 

dit artikel kom je te weten hoe Georgina en Lisa hun 

projecten wisten te realiseren dankzij de uitgebreide 

ervaring en het pasklaar professioneel advies van team

Vandenberghe Verf.
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ONZE MEDEWERKERS
& HUN HITS

BLACKBIRD -
THE BEATLES

SCAN & 
LUISTER

Black is black, paint it black waren iets te 

evident. Blackbird is een teder lied maar gaat 

eigenlijk over de problematiek van de rassen-

scheiding in de VS. 

Puur zwart gaan we in interieurs bijna nooit 

toepassen. Het zwart wordt steeds vermengd 

met een warme tint bruin of rood. Als accent kan 

zwart kracht uitstralen en dienen als contrast 

voor lichte kleuren met bv planten, schilderij ... 

Matzwart is tot op heden sterk aanwezig in de 

raam - en staaldeurverwerking.

1968

Niet alleen verf maar ook muziek geeft kleur aan het 

leven. Al wals je fluitend over de werkvloer of zwoeg je 

shakend op een stevige beat, over kleuren en smaken 

discussieert men niet. Dat is algemeen geweten en 

dat geldt zeker ook voor smaak in muziek. Iedereen 

heeft z'n voork(l)eur. Zo blijkt ook uit deze zorgvuldig 

samengestelde lijst van kleurrijke hits, de favoriete

floorfillers van de medewerkers van Vandenberghe 

Verf. Ready? Set! Shake it!

ANN-SOPHIE

CHARLIEN

ANOUCKEDWIN

GRIET

RAFALOÏS

MARIANNE

FABIENNE

INGE

BLUE - 
TROYE SIVAN 

FT.  ALEX HOPE

THE SKY
WAS PINK 

-  NATHAN FAKE

PALE BLUE DOT -
ROSS FROM FRIENDS

NEW GOLD DREAM 
(81-82-83-84)  - 
SIMPLE MINDS

BLAUW - 
THE SCENE

YELLOW -
COLDPLAY

COVER ME IN
SUNSHINE
- PINK

THE UNFORGETTABLE 
FIRE -  U2

THE LADY IN RED -
CHRIS DE BURGH

MR. BLUE SKY -
E.L .O.
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Het gezin Vandenberghe hangt goed samen, zoveel is 

duidelijk. En dat familiegevoel geven ze graag door aan 

hun klanten. Samen met hun ervaren medewerkers 

gaan de Vandenberghes dag na dag opnieuw voor  

hetzelfde doel: alleen maar tevreden klanten.

ZONDER ZORGEN

Renovaties of schilderwerken kunnen soms wat stress 

met zich meebrengen. Dat beseffen Raf, Aloïs en Griet van 

Vandenberghe Verf maar al te goed. Die zorgen wegne-

men en de klanten op hun gemak stellen beschouwen 

ze als één van hun kerntaken. “Wij willen dat onze klanten 

volledig geïnformeerd, met een goed gevoel en een gerust 

hart aan hun project kunnen beginnen.”

MET DE DEUR IN HUIS

Geen twee klanten zijn gelijk. “We krijgen dagelijks de meest 

uiteenlopende vragen over soorten verf of bepaalde onder-

gronden waarop men wil schilderen. Bij het tackelen van 

zo’n technische kwesties komt onze jarenlange ervaring naar 

boven, zo kunnen wij voor elke klant afzonderlijk het gepaste 

advies geven.”

Maar het is niet alleen die deskundigheid die telt, het gaat 

hem ook om de persoonlijke aanpak en het dicht bij de 

mensen staan.

“Wij gaan bij voorkeur op bezoek bij de mensen thuis. Dat 

bespaart tijd, we kunnen de situatie meteen bekijken en ter 

plaatse advies op maat aanbieden. We hebben vijf vaste 

kleuradviseurs die bij de klanten langsgaan op een tijdstip 

dat voor hen het best past, dat kan zowel ‘s avonds als op 

zaterdag zijn.”

VAN A TOT Z

Technische aanwijzingen omtrent schilderwerken zijn 

voor Raf Vandenberghe eveneens essentieel. “Tips over 

afplakken, droogtijd van pleisterwerken of algemeen advies 

over hoe je best het project aanpakt om het mooiste resultaat 

te verkrijgen is iets wat wij ter harte nemen.”

Ook de opvolging van begin tot einde is voor de Vanden-

berghes belangrijk: “Zit je nog met vragen achteraf, of wil je 

na verloop van tijd hier en daar wat retoucheren? Daarvoor 

kan je eveneens bij ons terecht.”

JONG GEWELD

Het ondernemen zit hem bij de Vandenberghes duidelijk 

in de genen. Na z’n studies besloot Aloïs dat hij, net als 

zijn vader en de drie generaties voor hem, in de zaak wou 

stappen.

“Dankzij Aloïs zijn we een paar versnellingen hoger ge-

schakeld, hij is jong en gedreven en die frisse energie is de 

katalysator van vele veranderingen geweest.” laat vader Raf 

weten. De Vandenberghes zijn duidelijk goed op elkaar 

ingespeeld. “In onze branche moet je steeds op de hoogte 

blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen. Mijn vader 

is een wandelende encyclopedie, een onuitputtelijke bron 

aan productkennis en technische oplossingen. Het is uiter-

mate waardevol om zo iemand naast je te hebben op de 

werkvloer,” vult Aloïs aan. Griet, trotse moeder van Aloïs, 

kan alleen maar beamen hoe fantastisch het is om met 

haar zoon te mogen samenwerken. “Het heeft onze band 

alleen maar versterkt en het draagt enorm bij tot de sfeer in 

de zaak.”

Aloïs zelf is duidelijk als het om zijn visie gaat: “Als klant 

wordt jouw probleem opgelost op een vlottere manier dan je 

zelf verwacht had, daar gaan we voor, keer op keer.”

YELLOW - 
COLDPLAY

SCAN & 

LUISTER

Milkshakegeel was in de jaren tachtig een 

big hit in interieurs, tezamen met strogeel en 

gele oker. En zie nu, 30 jaar later, terug in.  

De warme kleur geel staat voor vrolijkheid,  

levenslust, vrijheid van handelen en zijn en 

reizen. Geel is naar buiten gericht, is  

creativiteit, fantasie en gemotiveerd zijn. Niet 

diepgaand, maar luchtigheid en lichtheid. 

Geel is ruimdenkend en scherpzinnig.

20
00

GRIET, RAF & ALOÏS 
AAN HET WOORD
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Mr. BLUE SKY - 
E.L.O.

SCAN & 

LUISTER

Formidabele song die tot stand kwam na afzon-

dering van de frontman in Zwitserland wegens 

een writersblock. Na twee weken klaarde de 

hemel en verscheen een prachtige blauwe 

hemel.

Het is de kleur van de lucht en de zee. Het wordt 

vaak geassocieerd met diepte en stabiliteit. Het 

symboliseert vertrouwen, loyaliteit, wijsheid, 

zelfverzekerdheid, intelligentie, geloof, waarheid 

en de hemel. Blauw wordt beschouwd als gun-

stig voor de geest en het lichaam.

DEZE TIPS & TRICKS 
MOET JE KENNEN

1. HOE BEWAAR JE RESTJES VERF HET BEST?

Perfect toekomen met je verf is onmogelijk, je hebt 

wel altijd een beetje over. Maar hoe bewaar je dat 

het best voor eventuele retouches later? Verf gaat 

het snelst kapot wanneer er zuurstof bij kan. Je pot 

voorzichtig open doen, en goed sluiten garandeert 

dat er geen externe lucht bij kan. Maar als er in je 

1l pot nog maar 0.2l zit kan al de lucht die bovenop 

je verf zit wel alles kapot maken. Giet daarom je 

klein restje over in een kleiner potje dat je goed kan 

afsluiten. Bv een lege confituurpot of een kleiner 

verfblik (wij hebben wel altijd ééntje extra voor je). 

Maak ook altijd de rand van je verfpot schoon zodat 

je hem volledig kan afsluiten zonder dat er te veel 

verf tussen zit.

2. GEEN ZIN OM JE VERFROL/BORSTEL UIT TE WAS-

SEN VOOR DE DAG EROP? 

Dop je rol in de verf zodat hij voldoende verzadigd 

is en wikkel je rol in huishoudfolie of plastiek. Zo 

kan er geen zuurstof bij en wordt je rol niet hard. Zo 

kan je makkelijk de dag erop terug verder schil-

deren zonder dat je rol kapot is, of je hem moet 

uitwassen 

4. SLEEPT JE DEUR? 

Grote kans dat je de onderkant van je deur niet 

geschilderd hebt. Schilder altijd als je een deur schil-

dert de onderkant mee, zo zal je deur geen vocht 

absorberen wanneer je aan het poetsen bent en 

kan je hout ook niet opzwellen 

3. NIET ZEKER OVER DE KEUZE VAN JE KLEUR? 

Hang het staaltje op aan je muur en bekijk het 1 

maal in de ochtend, 1 maal over de middag en 1 

maal in de avond. Zo zie je het kleur in alle mogelij- 

ke lichtomstandigheden. Nog steeds overtuigd? Dan 

is dat kleur zeker iets voor jou!
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interieurarchitecte

LITTLE GREEN BAG - 
GEORGE BAKER SELECTION

SCAN & 

LUISTER

Noordzeegroen, appelgroen, grasgroen, 

St.Michielsgroen, groen was in 1921 één van 

de meest door mijn overgrootvader  gestoc- 

keerde kleurpigmenten. Nu nog hebben wij 

wat van deze pigmenten staan. Groen wordt 

geassocieerd met de natuur, groen staat voor 

groei. Een levendige kleur die ontspannend 

werkt en frisheid en energie geeft. Groen is 

de rustigste van alle kleuren. Het oog wordt 

er nooit door geïrriteerd en kan daardoor in 

onbeperkte hoeveelheid gebruikt worden.

19
69

CREËER MEER SFEER MET ARCHITECTE    

CARMEN DEBERGH

In dit artikel laten we architecte Carmen Debergh aan 

het woord over wat haar inspireert, hoe zij een interieur 

vorm geeft en welke materialen ze daarvoor gebruikt. 

Carmen Debergh studeerde aan het Sint-Lucas in Gent, 

liep stages bij vooraanstaande architectenbureaus en 

kreeg na haar studies de kans om voor Belgische bouw-

promotoren te werken in Zuid-Afrika. Na omzwervin-

gen via Italië settelde Carmen zich in België. Toen ze 

voor een toonaangevend interieurbedrijf aan de slag 

ging ontdekte ze een passie voor interieurvormgeving. 

Tegenwoordig werkt ze als freelance-medewerker op 

een kantoor dat architectuur en interieur combineert 

en heeft ze haar eigen praktijk in Ieper.

“Als je in een ruimte binnenkomt wil je dat wow-effect 

hebben, maar het is minstens even belangrijk dat je je 

elke dag opnieuw goed voelt in je woning en je interieur. 

Het moet praktisch ingericht zijn en de ruimte moet opti-

maal benut worden zodat je in alle rust kan genieten van 

het uitzicht en het invallende licht. Om sfeer te creëren 

kan je alvast beginnen te spelen met de elementen die al 

in de ruimte aanwezig zijn, zoals meubels of schilderijen. 

Misschien is er een mooi natuurzicht dat je extra kan ac-

centueren? Als je de aanwezige elementen implementeert 

in je visie, dan begint dat te borrelen, zo begin je vanzelf 

ideeën te krijgen.”

“Ik werk enorm graag met verf, je kan er heel veel mee 

doen en het hoeft niet altijd vlak te zijn. Je kan ook 

gemakkelijk een structuur creëren met verf. Het heeft 

bijvoorbeeld iets extra als je de streken van de verfborstel 

nog kunt zien of als er een bepaalde kalktechniek wordt 

gehanteerd. Je kan ook in verschillende richtingen gaan 

verven om een aparte textuur te creëren, zo ontstaat er 

reliëf en komt een muur tot leven.”

“Op het vlak van kleur gebruik ik graag aardetinten. 

Kleuren die je terugvindt in de natuur, zoals beige, bruin, 

groen en blauw. Die passen altijd samen, in de natuur 

vloekt dat ook niet.”

“Qua kleurgebruik probeer ik één hoofdkleur te gebruiken 

om dan verder volgens de verhoudingen van de Gulden 

Snede te werk te gaan. Dan kies ik voor één hoofdkleur 

die ik voor 60 procent in de ruimte gebruik. Die hoofd-

kleur breng ik in contrast met 30 procent harmonieuze 

kleuren. Voor de overige 10 procent ga ik kleine kleur-

accenten in het interieur aanbrengen, aan de hand van 

bijvoorbeeld kussens of een schilderij.”

“Als je die verhoudingen gebruikt krijg je een natuurlijk 

en harmonieus geheel.”
“VOOR MIJ ZIJN ARCHITECTUUR & 
INTERIEUR ONLOSMAKELIJK MET 
ELKAAR VERBONDEN, ZE LEVEN 
IN SYMBIOSE.”

INTERVIEW MET
CARMEN DEBERGH
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CHARLIE BROWN - 
TWO MAN SOUND

SCAN & 
LUISTER

Instant happiness song.

Brown is the new black. Bruin is een 

passepartoutkleur die veel mensen graag zien. 

Een nogal veilige kleur die met veel past en die 

in zijn donkerste vorm iets mysterieus heeft. 

Zowel rustiek als ultramodern, brown is beau-

tiful. Goede combi met blauw en oranje.

19
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ONZE TRENDKLEUREN

De juiste kleuren geven een ruimte meer ca-

chet en doen jouw interieur tot leven komen.

Maar net als in de modewereld zijn kleuren 

onderhevig aan trends. Jouw kleurkeuze 

mag daarom gerust veelzeggend zijn. Zet je 

verbeelding in de verf en geef je interieur een 

trendy kleur met behulp van dit handig over-

zicht. Deze kleuren zal je zeker zien in 2022. 

1. LAIDBACK LILA: Lila is de laatste jaren niet meer weg te 

denken, ook in de interieursector blijft dit kleur in aantrekkings- 

kracht versterken.

2. SILKY DOUGH: Beige tinten geven ook dit jaar een warmere 

toets aan lichte interieurs. Want het hoeft niet altijd zuiver wit te 

zijn.

3. ELEGANT SPRUCE: Hard zwart verdwijnt en wordt vervan-

gen door krachtige donkerbruine tinten. Op de juiste muur toege-

past zorgt deze aardetint voor een relaxerende sfeer in huis.

4. FLORIDA GROOVE: De jaren 70 zijn al een hele tijd terug in 

de kledingsector. Maar het jaren 70 interieur is ook terug. Daarom 

dat dit fel retro oranje dit jaar helemaal juist is.

5. CHANGING MOVEMENT: Zwart is out, zeer donker bruine 

en blauwe tinten zijn de nieuwe manieren om een warme myste- 

rieuze sfeer aan je woning te geven.

6. BREEZY PROVENCE: Alle interieurs keren terug naar de 

natuur, hierdoor zijn natuurgroene tinten helemaal terug. Zoals 

dit mooie olijfgroen.1.

4.
3.

2.

5.

6.
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SCHILDERS MET EEN 
PASSIE VOOR HUN VAK

Bij de juiste verf hoort 
de juiste raamdecoratie.
www.tendepoperinge.be

KIND OF BLUE - 
MILES DAVIS

SCAN & 

LUISTER

Tijdloze jazz, heel toegankelijk en toch 

muziek-technisch verbluffend. Een soort van 

blauw. Ook in onze kleuradviezen genieten 

we van de voorstellen bij de inrichting van uw 

interieur. 

We werken graag met grote A4 of A5 stalen 

teneinde niet te moeten spreken van “a kind 

of blue” maar effectief over azuurblauw, tur-

quoise, of appelblauwzeegroen.

19
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U wil graag uw woning schilderen, maar de tijd om 

het zelf te doen ontbreekt, dan helpt Vandenberghe 

schilderwerken u graag bij deze uitvoering. 

Vier perfect opgeleide vakmensen zorgen voor een 

volmaakte uitvoering. Net als de andere takken van 

Vandenberghe staat ook hier advies, begeleiding en 

uitvoering tot in de puntjes centraal. 

Want uw woning verdient het!
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GOLDBERGVARIATIES BMV988
-JOHANN SEBASTIAN BACH

SCAN & LUISTER

Een scharniermoment in het oeuvre van Bach. 

Gold, metallic kleuren, brons, zijn op heden 

volop aanwezig in zowel de verf als in behang. 

Deze stijlvolle opvallende contrapunten zorgen 

voor cachet in een interieur, zowel in de keuken 

als in de woonkamer. 

Art deco toetsen met goud, waarom niet eens 

proberen?

WIN 2 WEEKENDTICKETS VOOR 
DRANOUTER FESTIVAL 2022

VRAAG 1 Hoelang bestaat Vandenberghe Verf?

VRAAG 2 Hoe heet de betovergrootvader  
van Aloïs?

VRAAG 3
Schiftingsvraag 
Hoeveel potjes “Lustrine” staan er 
achter onze toog?

Doe mee met onze winactie en maak kans op een 

weekendticket naar Dranouter Festival 2022.

Weet jij het antwoord op de volgende 3 vragen? 

Stuur dan een mail met de antwoorden naar inge@

vandenbergheverf.be en misschien zien we jou wel 

genieten van de muziek op Dranouter Festival 2022. 

Succes!

Een geverfde (en onschuldige) kinderhand loot de 

2 winnaars.

W

INACTIE

Stuur je antwoorden door naar inge@vandenbergheverf.be & 
maak kans op de weekendtickets voor Dranouter Festival 2022.
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057 33 31 01
WWW.VANDENBERGHEVERF.BE

IEPERSTRAAT 137
8970 POPERINGE

Focus op uw interieur


