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WIN EEN GRATIS

WOONADVIES
WOONADVIES

Onder de lezers van Wonen&Co
verloten we tien gratis interieuradviezen. En waarom tien? Omdat de woonbijlage in dit najaar
tien jaar bestaat.

H

et stylingteam van
Wonen&Co is er klaar
voor. Vier dames en een
heer staan klaar om de lezers van
de woonbijlage te voorzien van
goede raad. Het zijn Getty van der
Weij, Sylvia Naber, Els Selles, Marian van der Heide en Wilem Meek.
Gespecialiseerd in het oplossen van
allerlei woonproblemen. Of het nu
gaat om de keuze van gordijnen,
een nieuwe houten vloer, de renovatie van de keuken of de woonkamer die maar niet gezellig kan
worden, grote kans dat zij weten
hoe het opgelost kan worden.
Net als in andere jaren kun je je

bij Wonen&Co aanmelden om voor
een gratis interieuradvies in aanmerking te komen. Uit het totale
aanbod komt een aantal kandidaten, uit Groningen, Friesland en
Drenthe. Het resultaat van de metamorfoses wordt maandelijks in de
woonbijlage gepresenteerd, zodat
andere lezers er ook inspiratie uit
kunnen halen.
Wie niet in de prijzen valt maar
toch graag een interieuradvies zou
willen hebben, kan natuurlijk ook
zelf aankloppen bij de stylisten.
Hieronder presenteren we ons
team, en via de websites kun je
contact met hen opnemen.

Getty van der Weij:
Zin in iets bijzonders

Els Selles: Kleur is mijn ding
,,Met heel simpele dingen kun je vaak al veel resultaat bereiken. Met verf
bijvoorbeeld. Kleur is echt mijn ding. Als styliste pas ik vaak heel subtiele
tinten toe, geen felle. Maar daarmee kun je wel grote veranderingen in het
interieur teweegbrengen. Mijn stijl? Steekwoorden als natuurlijk, groen, stoer en minimalistisch passen wel bij
mij.’’
,,Verder benadruk ik altijd dat een interieur geen perfect samengesteld geheel moet zijn. Geef het juist een persoonlijk tintje,
met allerlei dingen die je mooi vindt. Dat kan van alles
zijn. Bijvoorbeeld iets dat je hebt meegenomen van
een mooie reis. Of oude dingen die nog hebt van
je familie: geef die een plekje in je interieur en er
ontstaat meteen een persoonlijke sfeer. Mooi is
ook om één of twee mooie designstukken te hebben als eyecatchers.’’
Meer informatie: www.stijlzolder.nl

,,Ik hoop op bijzondere vragen van lezers. Dat lijkt me wel
een uitdaging. Ik zou wel eens mee willen denken over de
inrichting van een verbouwd kerkje, of een ander apart
object. Maar een opdracht van mensen van wie de kinderen de deur uit zijn lijkt me ook spannend. Als kinderen
gaan studeren en op kamers gaan wonen, dan hebben de
ouders ruimte over. Hoe kun je die nu eens helemaal opnieuw inrichten? Mogelijkheden genoeg.’’
Getty kan zich inleven in elke stijl en in elke smaak. Maar
wat vindt ze zelf leuk? ,,Een combinatie van oud en nieuw
in het interieur, daar hou ik wel van. En dan vooral van
vintage en designklassiekers: dat past echt bij mij. Wat je
tegenwoordig bij jonge mensen wel ziet, is een witte basis
met allerlei folkloristische elementen. Bohémian als woonstijl, ik denk dat je dat het komende woonseizoen vaker zult
gaan zien.’’
Meer informatie: www.stijlburospot.nl

Willem Meek: Mannelijk wonen
Onze enige man in het gezelschap, stylist Willem, heeft al menig woonprobleem voor de lezers
opgelost. Variërend van een serre op het platteland die huiselijker moest worden tot een bovenwoning in de stad die meer kleur en power nodig had. Nu maakt hij zich op voor een nieuw
woonseizoen en staat hij paraat voor onze lezers. Natuurlijk volgt Willem trends en zal hij niet
aarzelen die toe te passen in het interieur dat hij onderhanden neemt. Uiteraard met instemming van de bewoner, want die moet zich er wél bij voelen.
Onze man is ook degene die thuis is in de industriële en stoerlandelijke accessoires, waarmee
hij sfeer tovert op plekken die je niet verwacht. Omdat Willem zijn roots in de mode en het
etaleren heeft liggen, maakt hij vast een plaatje van je huis. ,,De woonwereld is mannelijker en
grafischer geworden, het poezelige en lieflijke is er wat af. Je ziet meer retro, minder brocante.
De man is een grotere rol bij de inrichting gaan spelen.’’
Meer informatie: www.laifennuver.nl

Voor
Stoere kamer voor
een rugbymeid

Een boom in je kamer:
stoerder kan bijna niet. En
ideaal voor wie van dieren
houdt, zoals Doutzen. Je
kunt er vogeltjes in hangen,
een gewei of een vogelhuisje.
Maar er is ook plek voor een
haakje voor je jas of een
rugbyshirt en op de takken
passen bloemenvaasjes.

Sylvia heeft een schetsje
bedacht om een speciale
Doutzenboom te maken, en
een oom heeft hem gemaakt.
De stam is van afvalhout: het
is overgebleven van een klus
aan het huis van de familie
Bonnema. Helemaal van nú
dus, want hergebruik
materiaal.

Na!

Roze is de meisjeskamer
van Doutzen Bonnema
in Leeuwarden. Maar nu
ze 7 is, vindt ze daar niks
meer aan. Ze zit op rugby
en droomt van een stoere
kamer, met veel dieren.
Wonen&Co’s styliste
Sylvia Naber maakt haar
droom waar.

WILT U OOK ZO’N METAMORFOSE?
De garderobekast mocht
blijven. Om het een beetje
persoonlijk te maken ligt er een
grote rugbybal, met Doutzens
naam, bovenop een paar stoere
koffers.

De kindermeubeltjes zijn in een bijpassende
kleur antracietgrijs geschilderd. Een beetje
gewaagd misschien in een meisjeskamer, maar
het is wel lekker stoer, zegt de styliste. ,,Het
geeft ook wat diepte in zo'n kamertje.’’ Doutzen
en haar moeder hebben het tafeltje en de
stoeltjes zelf in de nieuwe kleur geverfd. Ook de
witte letterbak met persoonlijke dingetjes is grijs
geworden.

De snelste manier om je
kamer een heel andere
uitstraling te geven is met
een pot verf. Sylvia kiest een
mooie matte zandkleur uit
voor de muren van het
kamertje. Dat is niet alleen
een trendy kleur, maar het is
ook een goede rustige basis
voor een kinderkamer,
waarin doorgaans toch al
heel veel te zien en te
beleven is. Mamma Suze
staat er helemaal achter.
,,Een kind van die leeftijd
krijgt al prikkels genoeg.’’

Doutzen is blij met haar nieuwe kamer.
,,Mooi’’, zegt ze. Daarmee is alles
gezegd, maar haar ogen spreken
boekdelen. Overal waar je kijkt, zie je
dieren. Zo liggen er op haar bed
kussens met de opdruk van een lief
hertje, een stoere uil met grote ogen en
een donzig eendje. De sfeer van Afrika
is gevat in een kussen met een afbeelding van zebra’s en in de vensterbank
staat een vrolijk konijn. Af en toe mag
hij even mee in bed, als Doutzen een
boekje leest. Doutzen wil haar stoere
kamer niet meer kwijt. En dat stomme
roze is tenminste weg.

Er is meer veranderd dan alleen de kleur.
Sylvia heeft ook ruimte in het kamertje
gecreëerd, zodat er meer plek is. De
glijbaan is weg, want daarvoor is het
vertrek eigenlijk wat klein. Ook is er een
kastje weg. Een krijtbord is gesloopt: het
bord hangt nu aan de achterkant van
deur. De poten zijn gebruikt voor de
takken van een boom aan de wand.

Zo doe je mee
Stuur een e-mail waarin
je kort vertelt wat het
probleem is waarvoor je
een oplossing zoekt. Voeg
een foto en een plattegrond toe van de situatie
waarom het gaat. Vermeld ook je naam, adres
en telefoonnummer. De
winnaars krijgen behalve
gratis advies ook een
reportage in de woonbijlage. Aanmelden kan tot
en met 6 september.
Het mailadres is:
redactie@wonenenco.nl

Marian van der Heide:
Veel met weinig

Sylvia Naber: Zorg voor
een goed plan

Styliste Marian heeft goede raad voor iedereen die met woonproblemen
worstelt. En dan maakt het niet uit van welke stijl iemand precies houdt.
,,Ik heb gemerkt dat de indeling van een vertrek vaak het grootste probleem
is waar mensen mee zitten. Mensen vragen meestal advies voor de
woonkamer. Dat is logisch, want daar brengen ze veel
tijd door. Vaak oogt een kamer rommelig omdat dingen
niet op een logische plek staan. Daar probeer ik dan
wat aan te doen. Als mensen zeggen dat ze tevreden zijn met de inrichting en de spullen, maar dat
ze toch het gevoel hebben dat er iets niet klopt,
dat vind ik de grootste uitdaging. Ik kan met
kleine aanpassingen uiteindelijk balans brengen.’’
,,Het allerleukste vind ik het geven van een
kleur- en behangadvies. Daarmee kun je met
relatief weinig moeite een grote metamorfose creëren. Je doet heel veel met weinig.’’
Meer informatie: www.stylingforall.nl

,,In mijn werk als styliste merk ik dat mensen vaak vastlopen bij het inrichten
van hun huis. Ze geven best veel geld uit om het gezellig te maken, maar
toch lukt het niet. Er ontbreekt iets. De oorzaak van dat vastlopen is volgens
mij dat mensen geneigd zijn ad hoc iets aanschaffen. De ene keer een bank,
dan eens gordijnen. Maar zo wordt het nooit een geheel. Het is veel beter om
vooraf een styliste in te schakelen. Dat kost
wel geld, maar de kans op miskopen is
dan wel kleiner. Ik zie het als mijn taak
om mensen te helpen om op een
betaalbare manier er toch iets
woonbaars van te maken. Zo kun
je bijvoorbeeld samen een meubelplan maken, dan weten ze
daarna precies waarvoor ze
moeten sparen. En ik adviseer mensen ook altijd verschillende materialen toe te
passen in huis. Dat maakt
het meteen een stuk spannender.’’
Meer informatie:
www.no9design.nl

