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Tips van Marian
1. Een kleur van een kleurkaartje
valt op de wand meestal iets
donkerder uit. Als je twijfelt, kun
je dus beter een tint lichter kiezen dan waar je in eerste instantie op valt.

Kiezen voor je
lievelingskleur

2. Vaak worden deuren en kozijnen in andere kleuren geschilderd dan de muur. Als het een
bijzondere deur is, die met een
kleuraccent mooier wordt, is dat
een goed idee. Als dat niet zo is,
kun je hem beter camoufleren. Bij
Truus ontstaat door de extra
matte verf een rustige wand.
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3. Probeer met weinig middelen
veel te bereiken in je interieur.
Verf is een ideaal: je creëert snel
een totaal andere sfeer.

Bij Truus Voos in de flat is alles al jaren geel. In
combinatie met rood en blauw woonde ze lang
naar haar zin, maar opeens had ze er genoeg van.
Wonen&Co’s styliste Marian van der Heide schiet
te hulp.
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’I

k voelde me niet meer thuis in mijn
woonkamer. Waar het aan lag, weet ik
niet precies. Ik had geen idee. Wat ik wel
wist, was dat ik erg was uitgekeken op al
die geeltinten. Die had ik al vijftien jaar. Toch
durfde ik het niet aan om op andere kleuren
over te gaan. Doodeng. Dat komt ook doordat ik
zelf weinig kan doen, ik heb anderen nodig om
het voor elkaar te krijgen. En dan wil je het in
een keer goed doen. De druk is dan misschien te
hoog", vertelt Truus, die in een buitenwijk van
Groningen woont.
"Hoe langer ik nadenk over hoe het allemaal
anders zou kunnen kan, des te meer draai ik me
er in vast. Ik heb heel veel mooie plaatjes in de
woontijdschriften bekeken om inspiratie op te
doen. Alleen weet ik dan niet hoe ik het thuis
voor elkaar moet krijgen."
Tja, waar begin je? Styliste Marian informeerde eens naar wat er in het interieur moest blíjven. Dat waren vooral de vloer en de meubels.
Toen bleek dat Truus dol is op blauw, was ze er
snel uit. "Om snel en goedkoop een grote verandering aan te brengen, werk ik graag met verf.
Die gele wand moet blauw worden. Dat geeft
meteen een heel andere sfeer. Het moet een tint
worden die mooi bij het blauwe bankstel en de
houten vloer past. Dan wordt het een eenheid en
dat geeft rust en ruimte."
Samen zijn Marian en Truus een kleur gaan
uitzoeken. Het is de tint Teder van Histor geworden, een romantisch blauw met een Frans tintje.
"Het is een tijdloze kleur, niet zo trendgevoelig
als dat aquablauw wat je zoveel ziet. Truus
houdt van strak, deze tint sluit daar goed bij
aan", legt de styliste uit.
De dames hebben er meteen bijpassende accessoires bij uitgezocht, zoals leuke kussens met
blauwaccenten voor op de bank en waxinelichthouders in allerlei tinten blauw voor op tafel.
Klapstuk is misschien wel de vervanging van
het krappe rode kleed door een royaal warm
karpet in diverse crèmetinten. Dat geeft een
behaaglijke en rijke uitstraling. Truus: "Marian
had eerst een blauw karpet meegenomen, en dat
heeft hier een dag gelegen. Ik voelde me daar
helemaal niet gelukkig mee. Dat was te veel
blauw bij elkaar."
De deuren in de woonkamer zijn in dezelfde
kleur als de muren geverfd, Marian heeft hiervoor geen muurverf gebruikt, maar een extra
matte verf die geschikt is voor hout. Ook dat
zorgt voor een rustiger en ruimtelijker beeld in
de woonkamer.

Leuke kussens met blauwaccenten maken het af.
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Twee volle dagen is er hard gewerkt. Bevriende schilders namen de wanden en deuren voor
hun rekening, Marian verschoof meubels en
bijzettafels. En ze hing ook nog twee leuke planken op waarop alle foto’s van dierbaren een
plekje vonden. De rode plantenpot ging de deur
uit en een crèmekleurige pot maakt zijn entree
in huize Voos. De nieuwkomer past beter bij het
nieuwe vloerkleed en maakt het plaatje af.
Truus: "Vroeger moest ik altijd rekening met
anderen houden. Die tijd is voorbij. Het is nu
ingericht naar mijn smaak. Dankzij Marian is de
flat echt mijn plekje geworden."

Zelf maken
Heb je veel foto’s en vind je
het leuk om wat af te wisselen? Dan is een fotoplank een
leuk idee. Hierop passen diverse maten lijsten en je kunt
er ook bijvoorbeeld letters,
kaarsjes of plantjes op kwijt.
Hang de fotoplanken onder
elkaar, maar naast elkaar kan
natuurlijk ook. De meeste
planken en fotolijsten kun je
trouwens ook schilderen.

