
Blauw brengt harmonie
bij de ’Boefjes’

MARIAN VAN DER HEIDE
Wonen&Co’s styliste van de maand
is Marian van der Heide. Ze heeft in
het Drentse Zuidwolde haar advies-
bureau Styling for All. Haar speciali-
teit is géén specialiteit. Ze kan
iederéén helpen het thuis gezelliger
te maken. Styling for all, dus. Deze
keer bij Geke Boeve in Assen.
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G
eke Boeve woont met man Henk en
de zonen Mart (11) en Chiem (7) in
een jaren-dertighuis in de Asser
wijk Kloosterveen. Sinds de familie
een serre aan de keuken heeft ge-

bouwd, klopt de inrichting niet meer. De eetka-
mertafel staat nu in die serre, waardoor de keu-
ken een verloren indruk maakt. Geke vraagt
Wonen&Co om raad. En dat krijgt ze: uit ons nieu-
we team van stylisten pakt Marian van der Heide
de handschoen op.
"Niemand hoeft slapeloze nachten te hebben

van de inrichting. Dat is helemaal niet nodig",
zegt Marian. "Het moet juist een feestje zijn."
Feest werd het, in Assen. De woonkamer, keu-

ken en serre - die in elkaars verlengde liggen -
hebben een metamorfose ondergaan. Het ge-
heim zit ’m in een pot verf, het anders neerzet-
ten van bestaande meubels en de aanschaf van
accessoires in de juiste kleur. Als je eenmaal een
goed plan hebt, heb je zo’n verandering in een
dag voor elkaar.
Marian ging op haar kleurgevoel af en stelde

voor de muren van keuken en serre te verven in
twee tinten blauw. Een blauw, dat zowel naar
groen neigt als naar turquoise. Deze warme
kleur staat mooi bij de bestaande houten vloer,
en ook bij de crème-witte keuken. Om de kleur
terug te laten komen, sausde ze het koeien-
schilderij en passant ook even mee.
Dat - in combinatie met kaarsen, lampjes,

warme kussens op de bank en andere leukig-
heidjes in dezelfde kleur - doet wonderen. Op-
eens is er harmonie bij de ’Boefjes’ thuis. De
keuken hangt er niet meer bij, en de serre is een
plek geworden waar je gezellig met een glaasje
bij de haard kunt zitten.
Dat glaasje zet je aan de ene kant op een grap-

pig leunkastje (Karwei, model Stut), en aan de
andere kant op een rond gelakt tafeltje, waar
ook weer blauwe accessoires op staan.
Een goed idee is ook de stoelen bij de design

eetkamertafel te vervangen. De nieuwe zijn
doorzichtig, dat werkt ruimtelijk, en bieden
zicht op de mooie tafelpoot.
Geke is razend enthousiast over haar nieuwe

interieur. "Dit kon ik zelf níet bedenken. Ik zou
er nooit op komen om de muren blauw te ver-
ven. Het verrassendst is misschien wel het zitje

bij de haard. Door de stoeltjes wat naar voren te
trekken en een plek te maken waar je iets op
kunt zetten, is het er opeens knus. De kinderen
verheugen zich al op het moment dat de haard
aan gaat."

Tips van Marjan

� Verf verandert snel en goedkoop de sfeer in huis.
Wees niet bang een kleur te kiezen, want het is zo
weer te veranderen. Kies als uitgangspunt een tint
uit iets wat je mooi vindt, zoals een kunstobject.

� Een kleur waarin een ’puntje geel’ zit, geeft een
kamer op het noorden of oosten een warmere sfeer.

� In de keuken zit Pool (Histor) op de muur, in de
serre Paraat (Histor). Deze komen van kleurkaartje
24; en passen ook bij kleurkaartjes 23 en 25.

� Let op de bladkleur van planten. Warmgroen
staat goed bij warmere kleuren in huis (zoals herfst-
tinten); grijsgroen is mooi bij leisteen en taupe.

� Het tafeltje bij de haard is van Karwei; de eetka-
merstoelen van Ikea. De kussens zijn van Van Dijk
interieur Meppel. De verf is van Gamma.

Meer informa-
tie: www.sty-
lingforall.nl

Meer foto’s
van de meta-
morfose in
Assen staan op
de website.

Marian geeft
vandaag de
hele dag gratis
kleuradvies bij
bouwmarkt
Gamma in
Hoogeveen.
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harmonie
De serre vóór de metamorfose.

harmonie
Na de metamorfose is de serre ruimtelijker en gezelliger.

Geke Boeve (links) en Marian van der Heide in de opgeknapte woonkamer, die nu ook bij keuken en serre past.


