
Nieuwe stylisten
in Wonen&Co
Wonen&Co presenteert vanaf
volgende maand elke vier weken
een andere stylist. Een creatieve
duizendpoot die spannende, trendy
en verrassende oplossingen heeft
voor elk interieurprobleem waar een
lezer maar mee kan worstelen.
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O
f het nu gaat om een woonkamer
die maar niet gezellig wordt, een
gang die een opknapbeurt nodig
heeft, verlichting die niet klopt of
een slaapkamer die wel wat kleur

kan gebruiken: de Wonen&Co-stylist weet raad!
Nieuw in onze woonbijlage is, dat deze inte-
rieurstylist niet elke maand dezelfde persoon is.
Maandelijks zult u op deze pagina een ander

gezicht tegen komen. Het zijn noordelijke stylis-
ten, die op de een of andere manier hebben
bewezen de kunst van het inrichten onder de
knie te hebben. De een heeft er een speciale
opleiding voor gevolgd, de ander heeft het ge-
woon ’in zich’. Elke stylist krijgt een eigen
woonprobleem van een lezer voorgeschoteld, en
in de woonbijlage kan iedereen volgen welke
oplossing deze woondeskundige hiervoor be-
denkt.
Bedoeling is met zo weinig mogelijk middelen

een zo groot mogelijk effect te bereiken. Boven-
dien moeten woonprobleem en oplossing her-

kenbaar en inspirerend zijn voor andere lezers.
Maandelijks wordt het resultaat gepubliceerd op
de adviespagina van Wonen&Co, de woonbijlage
van zowel het Dagblad van het Noorden als de Leeu-
warder Courant.
We hebben een aantal stylisten uitgedaagd een

eerste opdracht voor ons uit te voeren. Ze heb-
ben zich uitgeleefd op een slaapkamer van een
stoere tienermeid, die helemaal klaar is met
haar kinderachtige meisjesverblijf.
Nu de zomervakantie voorbij is, gaat ze naar

de middelbare school. En natuurlijk wil ze dol-
graag een kamer die past bij haar nieuwe status.
Ze droomt van een kamer met een goede plek
om te leren en huiswerk te maken, maar waar
ze ook vriendinnen kan ontvangen om lekker
mee te chillen.
Een extra uitdaging is dat het allemaal niet al

te veel mag kosten. Waar het bij Wonen&Co om
gaat is de juiste blik, het meest creatieve oog en
de beste ingeving om zoveel mogelijk van ’niets’
’iets’ te maken.
Enkele stylistes zijn in de zomervakantie al-

vast aan de slag gegaan. En wat dat heeft opgele-
verd, ziet u op deze pagina. De kandidaten zijn
Marian van der Heide (van Styling for All in het
Drentse Zuidwolde), Sabine Burkunk (’selfmade’,
uit Eelderwolde) en Marjan Stuve (interieurar-
chitecte Minerva, uit Groningen). De anderen
ontmoet u later.

Paulette stopt
Onze styliste Paulette Ilio
han, die drie jaar lang de
interieurs van onze lezers
onder handen heeft geno-
men, stopt. Ze heeft het
inmiddels in haar eigen
praktijk zo druk gekregen,
dat ze geen tijd en gelegen-
heid meer kon vinden om
nieuwe lezers met nieuwe
woonvragen van dienst te
zijn.

Paulette stopt

Gratis advies
Worstelt u ook met een pro-
bleem op het gebied van interi-
eur, en wilt u advies van een
stylist(e)? Meld u aan door een
e-mail te sturen naar:
redactie@wonenenco.nl
onder vermelding van ’interieur-
advies’. Beschrijf in een paar
regels het probleem. Mail maxi-
maal drie foto’s mee (1mb) die
een goed beeld geven van de
situatie waar het om gaat. Ver-
geet niet uw naam, adres en
telefoonnummer te vermelden.
Omdat het aantal reacties dat
Wonen&Co bereikt vaak enorm
groot is, krijgen alleen de lezers
die worden geselecteerd, bericht
van ons. De inzendingstermijn
sluit maandag 26 september.

Moodboards,
handig voor
het bepalen
van een nieuw
interieur.

Bindi Chill Out
als thema voor
een paarse
tienerkamer,
een ontwerp
van Sabine
Burkunk.

Interieurarchitecte Marjan Stuve kiest knalkleuren voor de tienerkamer.

Spelen met
vorm en kleur,
twee impres-
sies van stylis-
te Marian van
der Heide.


