Kleur op de muur Cyber S 2500-A (rechts) en Damp S1500-N (links), per liter vanaf
€ 26,95 (www.histor.nl). Standaards Plantscape voor plantenpotten, Ø 26 cm € 75,-,
Ø 22 cm € 75,-, Ø 18 cm € 75,-, set van 3 € 200,- (www.spitsberg.nl) met daarin v.l.n.r.:
Alocasia zebrina, Alocasia x amzononica, Pachira aquatica met gevlochten stam
(www.greenlifestylestore.nl). Nostalgische familiefoto geprint op hout, 120x80 cm
€ 169,95 (www.albelli.nl). Loveseat Cube in stof Brave 12 Ocean, 110x98x82x60 cm
€ 899,-, hanglampen Cradle van Dutchbone per stuk € 89,-, salontafel Bodilson
Roling, 1125x77x35 cm € 499,- (www.vtwonen.nl). Kussen Moose € 35,- (www.zuiver.nl).
Plaid over rugleuning grey/taupe, 127x78 cm € 69,-, kussen Joep € 64,95,
poef Denim € 79,95, fauteuil Chair braided nature rattan € 219,-, kussen Cara in
pijnboomgroen velours, 40x40 cm € 88,43, vloerkleed van Besouw (2605-495),
Ø 200 cm € 896,- (www.eijerkamp.nl). Wandmeubel prijs op aanvraag
(www.com-anders.nl). Vintage shutters € 375,- (www.burbri.nl). Overig privébezit.
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SUZANNE & RAY

AFLEVERING 1

‘Deze missie is
meer dan geslaagd’
Suzanne en Ray hebben een moeilijke tijd achter de rug en
verlangen naar een interieur waarin ze helemaal tot rust kunnen
komen. Maar zo makkelijk is dat niet, want hun woonsmaken
verschillen als dag en nacht. Stylist Frans laat zien hoe je die
kunt verenigen.
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ver één ding zijn Ray en Suzanne het eens: ze wonen in een heerlijk
huis. Maar qua woonsmaak zijn ze elkaars tegenpolen. Suzanne:
‘Ik ben van de neutrale tinten, natuurlijke materialen en pastellen.
Ik houd van stoere meubels met karakter, die een verhaal vertellen.
Een vlek of deuk vind ik juist mooi.’ Ray denkt daar een heel anders over: ‘Ik
zie het liefst strakke meubels, hoogglans en felle kleuren zoals oranje en geel.
Aangezien Suzanne herstellende is van een burn-out willen we rust in ons
interieur creëren, maar we komen er maar niet uit.’ Suzanne: ‘Ons interieur oogt
nu vol en onrustig. Ik zou zo graag een woonkamer hebben waar ik me kan
ontspannen en echt thuis kan zijn. Het moet weer één geheel worden, in plaats
van een ratjetoe aan stijlen.’

Zonnetje in huis
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Frans Uyterlinde: ‘De bank heeft een
opvallende kleur, die terugkomt in de
loveseat. Dit meubel heeft hoge poten,
waardoor het ruimtelijk oogt. Door de
bank met een loveseat te combineren,
creëer je een mooie zithoek.’

Aflevering terugkijken en producten shoppen?
www.vtwonen.nl/tv/weer-verliefd-op-je-huis
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Laat dat maar aan stylist Frans Uyterlinde over, die deze uitdaging met beide
handen aangrijpt. Frans: ‘De woonkamer van Ray en Suzanne is licht en ruim,
maar toch oogt het vol door de indeling en de kubistische meubels. De bank is
te groot en komt beter tot z’n recht op een andere plek, terwijl de eettafel juist
veel te klein is. Mijn handen jeuken om daar wat aan te doen!’ Frans gaat voor
een rustige basis met kleuraccenten in petrol en oker. ‘Voor een beetje zon in
huis!’ Als eerste wordt de nis in het zitgedeelte geverfd. ‘De nis wordt grijs en
ook een deel van het plafond en de vloer worden geschilderd in deze kleur. Het
grijs zit helemaal om je heen, wat zorgt voor een intiemere sfeer. Hier komt de
bank te staan, die mooi past in de nis. Op de lange wand heb ik gekozen voor
twee verschillende grijstinten, waardoor een natuurlijke scheiding tussen het
zitgedeelte en de keuken ontstaat. Doordat het grijs overal terugkomt, ontstaat
er ritme en rust. Voor Ray heb ik een strakke vakkenkast met schuifdeuren
uitgekozen. Het is een minder diepe kast dan ze hadden, maar dit op maat
gemaakte exemplaar komt wel tot aan het plafond. Suzanne krijgt voorin de
kamer een landelijke kast met stoere luiken, waar de televisie achter schuil gaat.
Net een bioscoop!’ Als Suzanne het resultaat ziet, is ze stomverbaasd. ‘Het lijkt
wel alsof de nis veel dieper is. Wat slim!’ Ray is ook erg blij met het resultaat.
‘Ik krijg er kippenvel van. Het is meer dan gelukt om ons gelukkig te maken.
Missie geslaagd!’

De bewoners

WIE Ray (44, coördinator telecombedrijf)

en Suzanne (43, vrijwilliger op school)
en hun zoon Luke wonen in een drive-in
woning in Nieuwegein WOONPROBLEEM
Ray en Suzanne willen meer rust in hun
interieur. Alleen houdt hij van felle kleuren
en strakke meubels en zij van stoere
meubels in natureltinten OPLOSSING rust,
ruimte en kleur

Kleur op de muur Cyber S 2500-A, op de vloer Damp S1500-N per liter
vanaf € 26,95 (www.histor.nl). Bank Cube 4-zits in stof Brave 12 Ocean,
230x98x82x60 cm € 1299,-, kruk van Störebror, hoogte 53 cm € 79,-, kruk
van Tine K in naturel, hoogte 35 cm € 45,-, kruk UNC ‘Duka’ donker,
hoogte 31 cm € 69,95 (www.vtwonen.nl). Foto’s 10x15 cm per stuk vanaf
€ 0,12 (www.albelli.nl). Houten haakjes Stilst 6x2,5 cm per set van 3 € 25,(www.reinierdejong.com). Op de bank v.l.n.r.: kussen Joep, 50x50 cm
€ 64,95, kussen petrolkleur, 50x50 cm € 35,-, kussen Cara in pijnboomgroen velours, 40x40 cm € 88,43 (www.eijerkamp.nl). Kussen Moose,
50x50 cm € 35,-, op de vloer lopers Moose, 200x80 cm per stuk € 159,(www.zuiver.com). Kussen Monty, 50x50 cm € 35,-, kussen Particolare,
50x50 cm € 59,95, plaid Dots ochre, 140x180 cm € 149,95, wandlamp
Chicago grijsgroen € 349,- (www.eijerkamp.nl).
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Gordijnen Cécile semi transparant, lengte 300 cm per meter
€ 39,95 (www.eijffinger.com). Eetkamertafel Palladio 90x220 cm
uitgevoerd in P35 honey yellow € 912,-, eetkamerstoelen Beso
in stof Febrik Shade kleur Bee, onderstel Slede p35 Honey
Yellow per stuk € 588,-, leren kruk 49 cm hoog in cognackleur en
donkerbruin havanaleer € 460,- (www.eijerkamp.nl). Hanglamp
Date Palm Suspension vanaf € 125,- (www.couleurlocale.eu).
Rechts: bijzettafel Palladio pootjes in Honey Yellow, Ø 60 cm,
hoogte 58 cm € 410,- (www.eijerkamp.nl). Fruitschaal (privébezit)
binnenzijde geschilderd in Cyber S 2500-A, per liter vanaf
€ 26,95 (www.histor.nl). Hanglamp Squid van ontwerper Heat Nash
€ 79,95 (www.fromafricawithlove.nl). Wandkast in kleur Steengrijs
met schuifdeuren prijs op aanvraag (www.woninginrichtingaanhuis.nl). In de vakken links: resthout (www.fijnhouthandel.nl).
Vakken rechts: karaf wit aardewerk € 59,-, bekers wit aardewerk
per stuk € 7,50, groene vaas € 22,50 (www.householdhardware.nl). Overig privébezit.
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Witte bijzettafel van
Madame Stoltz, hoogte
48 cm € 137,95 met daarop
bonbonnière Bottle Green
€ 55,-, glas € 3,95 (www.
householdhardware.nl).
Rechts naast de bank
bijzettafel Eliot Brass
Antique, 37x59 cm € 99,(www.eijerkamp.nl).
Hanglamp rechts € 99,95
(www.fromafricawithlove.com).
Groene vaas privébezit.

Frans Uyterlinde: ‘De lampen passen door hun kleur en materiaal
goed bij elkaar en ze doorbreken de strakke lijnen. De vorm
van de lamp boven de eettafel komt weer terug in de rieten
stoelen, waardoor er eenheid ontstaat.’
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SUZANNE & RAY

Frans Uyterlinde: ‘De trap zit middenin de
woonkamer en was volgens Suzanne vaak een
donker gat. De bekleding heeft nu de uitstraling
van leer en zorgt ervoor dat de trap een echte
eyecatcher is!’ (www.upstairs.com)

VOOR

Salontafel Bodilson Roling, 1125x77x35 cm € 499,-,
kandelaar Lene Bjerre Felia, hoogte 10 cm € 22,99
(www.vtwonen.nl). Houten appels (privébezit) gedipt in
de kleur Damp S1500-N per liter vanaf € 26,95
(www.histor.nl). Links in de kast mand Zusss, 35x35 cm
€ 35,95, rechts in de kast mand van Bloomingville,
hoogte 50 cm hoog € 41,- (www.vtwonen.nl).
Betonnen vaas privébezit.
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Hanglamp Date Palm Suspension vanaf € 125,(www.couleurlocale.eu). Op tafel: olijfhouten kaasplank
€ 15,95 met daarop een karaf Bottle Green zonder
oor € 19,50 (www.householdhardware.nl). Mand van
Piet Hein Eek, Ø 29 cm € 50,- (www.vtwonen.nl).
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SHOPPING STEFANIE ZEGWAARD | VOOR VERKOOPINFORMATIE ZIE INHOUD

< Kleur op de muur Cyber S 2500-A, per liter vanaf € 26,95 (www.histor.nl).
Aan keukenblok: houten haakjes Stilst 6x2,5 cm per set van 3 € 25,- (www.
reinierdejong.com). Jute tas Anokhi € 89,- (www.maudcompagny.nl).
Olijfhouten kaasplanken met leren lus per stuk € 15,95 (www.householdhardware.nl). Eikenplank prijs op aanvraag (www.fijnhout.nl). Metalen
houders prijs op aanvraag (www.com-anders.nl). Op de plank v.l.n.r.: bekers
uit de vtwonen collectie per set van 2 € 7,- (www.vtwonen.nl). Groene karaf
met oor € 22,50, blauw/groen glas per stuk € 3,95, blauw/groene kom per
stuk € 8,-, oranje glas € 3,95, oranje karaf met oor € 27,50, vijzels vanaf
€ 23,50, keukenbestek 3-delig citroenhout € 16,50, slabestek 3-delig
citroenhout € 8,75, olijfhouten kaasplanken met leren lus per stuk € 15,95
(www.householdhardware.nl). Zwarte mand Lifestyle Harvey set van 2
€ 59,- (www.vtwonen.nl). Boot, gele pan, aardewerken schaal privébezit.
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1 Rieten hanglamp van HK Living, 20x60 cm (hxØ) € 139,-. 2 Kussen Dottery van Ferm Living, 50x50 cm € 54,-. 3 Eetkamerstoel Back to school van Zuiver, 83x43x38 cm
(hxbxd) € 89,-. 4 Bijzettafel Boom van HK Living, 31x33 cm (hxØ) € 59,95. 5 Olijfgroen plaid van IB Laursen, 130x180 cm € 87,99. 6 Vloerkleed Gittan Twin, 150x250 cm € 489,(alles van www.vtwonen.nl)
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