Vloer PVC visgraatvloer uit de Moods collectie per m² € 54,95 (www.woninginrichting-aanhuis.nl). Vloerisolatie
(www.essent.nl). Houten jaloezieën Stone Grey ND049 per m² vanaf € 189,- (www.jasnoshutters.nl). Vensterbank,
prijs op aanvraag (www.remmers-design.nl). Op de muur rechts Sculptuur S3010-B10G en links Forel S2005-Y50R
muurverf per liter € 18,95 (www.histor.nl). Eetkamerstoelen van HK Living € 249,-, kruk Spider van vtwonen € 99,-,
kannen van Casa Vivante vanaf € 6,65, olifant en ezel van Kidsdepot € 39,95, vlaggenlijn van Kidsdepot € 19,95,
mand met witte onderzijde van Bloomingville € 41,-, oven van Bloomingville, 60x45 cm € 229,-, opbergbakken
metaal van Kidsdepot € 29,95, aap knuffel van Kidsdepot € 39,95, huisjesblokken van Madame Stolz per 4 stuks
€ 17,50, kinderstoelen van Kidsdepot € 49,95 (www.vtwonen.nl). Hanglamp Liverpool van Its’about Romi € 259,-,
bankje van Trendhopper, 180x77x 42 cm 649,- (www.eijerkamp.nl). Foto’s en polaroids in tafel per stuk vanaf
€ 0,10 (www.albelli.nl). Kalligrafie op geschept papier prijs op aanvraag (lisettedezoete.nl). Schapenvacht € 149,(www.bloomingville.com). Kandelaar € 14,50, kan € 21,50 (www.in-petto.nl). Lamp Big Brother met planten € 399,(www.spruitje.nu). Klemlamp Derbi € 139,- (www.itsaboutromi.nl). Tafel privébezit.

BELINDA & DANNY

AFLEVERING 7

‘Persoonlijker kan
het niet worden’
Als Belinda en Danny hun eigen interieur mochten uitkiezen,
dan wisten ze het wel. Zij gaat voor kroonluchters en
kandelaars en hij voor een urban jungle in huis. Maar samen
komen ze er niet uit. Gelukkig schiet stylist Marianne te hulp.

O

STYLING MARIANNE LUNING | FOTOGRAFIE BARBARA KIEBOOM | TEKST FLOOR ROELVINK

ngeveer een jaar geleden kochten Belinda en Danny een jaren 60
huis in Schiedam. Sinds die tijd lukt het maar niet om er een warm
en gezellig thuis van te maken, want qua woonsmaak verschillen ze
als dag en nacht. Zodra het woord ‘interieur’ valt, krijgen Belinda en
Danny al bonje. Danny: ‘Ik houd van strak, stoer en robuuste materialen. Het moet
niet te kleurrijk zijn, maar een beetje blauw of groen kan ik wel waarderen. Ik vind
het belangrijk dat ons interieur persoonlijker wordt en dat het weer fijn is om
’s avonds thuis te komen.’ Belinda heeft daar haar eigen ideeën over. Belinda:
‘Ik ben geboren in Suriname en ben opgegroeid in Amerika. Dat heeft mijn woonsmaak beïnvloed. Ik houd van een klassieke, landelijke stijl met kroonluchters,
kandelaars, oudroze en vergrijsde tinten. Ik word blij van teksten zoals: ‘home is
where the heart is’, maar Danny vindt ze verschrikkelijk.’

Perfecte mix
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Marianne Luning: ‘Een houten
visgraatvloer is kostbaar, maar deze
PVC vloer met de structuur van een
houten visgraatvloer is een geweldig
alternatief. Het is een vloer met
karakter, die een ruimtelijke effect
heeft. Handig als je niet zo groot
woont!’

Aflevering terugkijken en producten shoppen?
www.vtwonen.nl/tv/weer-verliefd-op-je-huis
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Werk aan de winkel voor stylist Marianne Luning. Marianne: ‘Het huis van Belinda
en Danny mist sfeer, warmte, gezelligheid en een goede indeling. Een goede
basis is belangrijk, dus heb ik gekozen voor een PVC vloer met de structuur van
een houten visgraatvloer. De vloer heeft een ruimtelijk effect en is slijtvast. Het
zitgedeelte verhuis ik naar de tuinkant, want daar zit je veel rustiger. De eettafel
komt aan de straatzijde te staan. Ik heb besloten om de vensterbank te verbreden,
zodat een bureau met speelplek ontstaat voor hun dochter. De raamdecoratie die
Belinda en Danny hadden hangen, reflecteerde en deed niets voor de ruimte.
Ik heb gekozen voor houten jaloezieën, die een warme uitstraling hebben. Op de
muren komen een vergrijsde blauw voor Danny en een zandtint voor Belinda.
Boven de bank komen hun Surinaamse en Joodse roots samen in een tekst op de
muur. De bestaande tafel van Belinda en Danny heeft een make-over gekregen
met gekalligrafeerde teksten op handgeschept papier en familiefoto’s in zwart-wit.
De op maat gemaakte kast is een blikvanger in het zitgedeelte, met daarin
accessoires en de televisie die weggewerkt is achter deuren. Als dit niet lekker
thuiskomen is!’ Als Belinda en Danny het resultaat zien, staan ze nog net niet
te springen. Danny: ‘Iedereen ziet meteen dat dit ons huis is. Persoonlijker kan
het niet worden. De kast is weergaloos. De flesvaas gevuld met planten en een
lampje was al lange tijd een droom van mij. Te gek!’ Belinda: ‘Marianne heeft aan
alles gedacht. Het lijkt wel alsof ze ons al jaren kent. Zeker weten dat wij weer
verliefd zijn op ons huis!’

De bewoners

Belinda (25, pedagoog
internationaal kinderdagverblijf), Danny
(32, leerkracht voortgezet speciaal
onderwijs) en hun dochter wonen in
een jaren 60 huis in Schiedam
WOONPROBLEEM Belinda houdt van een
klassieke Amerikaanse stijl en Danny
van strak, stoer en robuust. Zij gaat voor
kroonluchters en kandelaars en hij voor
een urban jungle in huis OPLOSSING
sfeer, warmte, goede indeling
WIE

Op de muur Sculptuur S3010-B10G muurverf per liter € 18,95 (www.histor.nl).
Print op canvasdoek van palmboom, 70x100 cm € 59,95 (www.albelli.nl).
Hanglamp Liverpool van It’s about Romi € 259,- (www.eijerkamp.nl).
Kandelaar € 14,50, kan € 21,50 (www.in-petto.nl). Kannen van Casa Vivante
vanaf € 6,65 (www.vtwonen.nl).
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Houten jaloezieën Stone Grey ND049 per m² vanaf
€ 189,- (www.jasnoshutters.nl). Kleur op de muur Sculptuur
S3010-B10G, muurverf per liter € 18,95 (www.histor.nl).
Tekst op de wand prijs op aanvraag (lisettedezoete.nl).
Bank Ultra in stof Capetown Casa, 67x248 cm € 1569,-,
vloerlamp van Its about Romi hoogte 205 cm € 359,20
(www.eijerkamp.nl). Linnen plaid van Pomax 170x130 cm
€ 141,-, kussens palmboom van HK Living € 16,95
salontafel wit hout van HK Living, 160x45x40 cm (bxhxd)
€ 298,-, schaal van Casa Vivante € 39,95 (www.vtwonen.nl).
Vloerkleed Mekong Nights van jute, 230x160 cm € 319,(www.aaimadewithlove.com).
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Houten jaloezieën Stone Grey ND049 per m² vanaf € 189,- (www.jasnoshutters.nl). Vensterbank prijs op
aanvraag (www.remmers-design.nl). Kleuren op de muur: rechts Sculptuur S3010-B10G en links Forel
S2005-Y50R, muurverf per liter € 18,95 (www.histor.nl). Hanglamp Liverpool van It’s about Romi € 259,-, bankje
van Trendhopper, 180x77x 42 cm 649,-, draaifauteuil van Coming, zithoogte 45 cm € 1099,- (www.eijerkamp.nl).
Eetkamerstoelen van HK Living, hoogte 83 cm € 249,-, kruk Spider van vtwonen € 99,-, salontafel wit hout van
HK Living, 160x45x40 cm (bxhxd) € 298,-, kinderstoelen van Kidsdepot € 49,95 (www.vtwonen.nl). Kast op maat
gemaakt, met open en gesloten gedeeltes en plek voor de tv, prijs op aanvraag (www.kastwerk.nl). Kinderstoel
(privébezit) bekleed met linnen stof Stonewashed per meter € 95,- (www.chivasso.com). Vloerkleed Mekong
Nights van jute, 230x160 cm € 319,- (www.aaimadewithlove.com). Tafel en haard privébezit.

Marianne Luning:
‘Een hoekbank komt
niet in elke woonkamer goed tot zijn
recht. Ga dan voor
een royale, rechte
bank, zoals hier bij
Belinda en Danny.
Dit model biedt
plaats aan minstens
vier personen en is
geïnspireerd op een
oude chesterfield.

VOOR

Op de muur Forel S2005-Y50R muurverf per liter € 18,95
(www.histor.nl). Kast op maat gemaakt, met open en gesloten
gedeeltes en plek voor de tv, prijs op aanvraag (www.kastwerk.nl).
Draaifauteuil van Coming, zithoogte 45 cm € 1099,(www.eijerkamp.nl). bekleed met linnen stof Stonewashed
per meter € 95,- (www.chivasso.com). Stolp van Casa Vivante,
hoogte 45 cm € 29,95, schildpadornament van HK Living
€ 69,95, huisje van plexiglas van Räder € 29,95, kandelaar van
Lifestyle € 14,95, weckpotten met getallen, set van 6 € 28,95
(www.vtwonen.nl). Lamp Pickles met plant € 175,- (www.spruitje.nu).
Weckpotten vanaf € 4,95 (www.dille-kamille.nl). Takken vanaf
€ 6,95, schaal € 39,95 (www.casavivante.com). Tak met wortel
€ 9,75, koraalornament vanaf € 49,95, palmboom van messing,
hoogte 68 cm € 349,- (www.hkliving.nl). Haard, Surinaamse pop
en kinderstoel privébezit.

Trap San Diego Oak, prijs op aanvraag (upstairs.nl).
Vloer PVC visgraatvloer uit de Moods collectie
per m² € 54,95 (www.woninginrichting-aanhuis.nl).
Vloerisolatie (www.essent.nl).

Kleur op de muur Forel S2005-Y50R muurverf per liter € 18,95 (www.histor.nl). Olifant en ezel van
Kidsdepot € 39,95, vlaggenlijn van Kidsdepot € 19,95, mand met witte onderzijde van
Bloomingville € 41,-, wolkje € 33,-, oven van Bloomingville, 60x45 cm € 229,-, kinderkookgerei van
Bloomingville per 6 stuks € 24,-, opbergbakken metaal van Kidsdepot € 29,95, aap knuffel van
Kidsdepot € 39,95, huisjes blokken van Madame Stolz per 4 stuks € 17,50, kinderstoelen van
Kidsdepot € 49,95 (www.vtwonen.nl). Klemlamp Derbi € 139,- (www.itsaboutromi.nl).

SHOPINSTIJL

1
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3
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5
1 Hanglamp Vic Industry van Zuiver, Ø 52 cm € 269,- 2 Vaas Marokko van Tine K Home, 29x21 cm (hxØ) € 76,99 3 Kussen Palm Leaves van HK Living, 45x45 cm € 16,95 4 Metalen
kruk Lyonne van Wood, 59x36 cm (hxØ) € 69,- 5 Bank van HK Living, 250x103x73 cm (lxdxh) € 1295,- 6 Decoratieslinger van Sebra, 250 cm € 19,95 (alles via www.vtwonen.nl).
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