Een ‘cosy’ kerst
IEDEREEN WIL WEL EEN GEZELLIG INTERIEUR WAARIN ALLE DETAILS KLOPPEN. DE KLEUR VAN DE GORDIJNEN DIE NAADLOOS AANSLUIT BIJ HET MOTIEF VAN DE TAPIJTEN, DE KEUZE VAN DE JUISTE STOELEN EN HER
EN DER HEBBEDINGETJES EN KAARSEN ALS SFEERBRENGERS. HELAAS HEEFT NIET IEDEREEN DE TIJD ÉN DE
GAVE OM EEN WONING TOT IN DE PUNTJES KLAAR TE STOMEN VOOR EEN GEZELLIGE KERST. GELUKKIG
KUNNEN ZE IN DAT GEVAL DE HULP INROEPEN VAN EEN INTERIEURSTYLISTE!

Zoals Nicky Goossens bijvoorbeeld. Zij
toverde de woning van de familie
Vandevyver om tot een oase van rust en
stijlvolle gezelligheid. Mevrouw Vandevyver
leerde Nicky kennen op dezelfde manier als
u haar nu leert kennen: via een reportage in
een interieurmagazine. De stijl en de kleuren waarmee Nicky werkte, spraken haar zo
aan dat ze besloot contact op te nemen voor
de inrichting van de slaapkamer. “In eerste
instantie waren het alleen de slaapkamers
die in een nieuw jasje werden gestoken. Die
kamers waren als lege dozen waar ik mijn
creativiteit volledig op kon botvieren. Ik
werkte met horizontale lambriseringen en
liet de muur naar voor brengen. Daarnaast
creëerde ik een vals raam en maakte ik
langs beide kanten inbouwkasten. Dat alles
geeft de kamer op slag al wat meer karakter
mee”, legt Nicky uit.
SAMEN SHOPPEN
Het warme kleurenpalet van de slaapkamer
wordt gedomineerd door chocoladebruin en
taupe, kleuren waar Nicky heel graag mee
werkt. Geen enkel detail werd in de slaapkamer over het hoofd gezien en elk hoekje
werd sfeervol ingericht. Mevrouw
Vandevyver hoefde zich echter gedurende
de hele inrichting niet bezighouden met het
op zoek gaan naar leuke interieurspulletjes.
Want dat is juist het handige aan een interieurstyliste. “Als ik het huis heb gezien, doe
ik een voorstel qua kleuren en gordijnen,
tapijten en stoffen. Als dat is beslist, ga ik
samen met de klant shoppen. Zo kunnen
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bewoners toch nog heel wat zelf bepalen.
Wanneer de schilders klaar zijn, maak ik
van hun huis een droomhuis. Ik hang de
gordijnen op en zet heel de woonkamer vol
leuke spulletjes die we samen hebben uitgezocht. De stralende ogen van de bewoners
die daarna hun huis betreden, geven mij
enorm veel voldoening. Daar doe ik het
voor”, lacht Nicky.
FELLE ACCESSOIRES
Na de slaapkamers van de ouders was het
de beurt aan de slaapkamer van tienerdochter Sofie. De jongste Vandevyver had voor
haar kamer een aantal uitgesproken wensen. De eerste was een felle kleur. Geen chocoladebruin en taupe deze keer. Daarnaast
stond ook een hemelbed met extra plaats
voor vriendinnetjes hoog op het verlanglijstje. Met dat alles in het achterhoofd kon
Nicky aan de slag gaan. Voor de muren en
de meubels koos ze een sobere nertskleur,
gecombineerd met olifantgrijs. Die grijze
basis werd vervolgens opgefleurd met een
feloranje rand en allemaal oranje accessoires. “Mocht Sofie binnen vijf jaar toch liever
fuchsia of groen in haar kamer zien, dan
hoeft ze alleen de accessoires te veranderen”, vertelt Nicky.

die ik een groengrijze olijftint gaf”, toont
Nicky ons. Dit is naast een sanitaire plaats
vooral een plaats waar het heerlijk vertoeven
is. De serene inrichting en romantische
kaarsjes zorgen ervoor dat elk bad een heerlijk ontspannend moment wordt. Even volledig relaxen en de rest van de hectische
wereld laten verdwijnen. Het is in deze badkamer vast en zeker geen probleem.

‘De kerstdecoratie past
perfect bij het interieur’

HEERLIJK ONTSPANNEN
De twee slaapkamers vielen bij de familie
Vandevyver zo in de smaak dat Nicky haar
stijl mocht doortrekken naar de badkamer.
Ze had daar het geluk te kunnen werken in
een heel ruime kamer. “Ik besloot de badkamer in twee delen te verdelen door een grote
boog te maken: aan de ene kant de douche
en het toilet en aan de andere kant het bad
en de wastafel. Die twee delen vormen toch
één geheel dankzij de lambriseringen in mdf
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‘Het warme kleurenpalet van de slaapkamer
wordt gedomineerd
door chocoladebruin
en taupe’
VOLGEPROPT
Het succesverhaal van de badkamer was voor
de familie Vandevyver voldoende om Nicky
dan maar ineens hun hele woning te laten
decoreren. In de woonkamer zag Nicky een
kans om de laatste interieurtrends toe te passen. “Doordat ik zoveel beurzen en winkels
bezoek, ben ik op de hoogte van de laatste
hypes op het gebied van kleuren, stoffen en
accessoires. Mijn wagen zit volgepropt met
stalen van zowel de nieuwste snufjes als ‘de
klassiekers’. De Vandevyvers hadden genoeg
vertrouwen in me om de laatste trend in hun
huis te integreren: antraciet grijs-zwart. Deze
kleuren werden gebruikt voor gordijnen,
bankstel, stoelen, en tapijt. Erg gedurfd in
een landelijk interieur. Maar het werkt”, zegt
Nicky zelfverzekerd.
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STIJLBREKEND
Het antraciet grijs-zwart in het interieur
komt tot zijn recht dankzij de contrasterende lichte kleuren. Alle muren werden
bewust licht gehouden. Ook hier is elk
detail verzorgd: de radiatoren verstopte
Nicky in gevlochten kasten en ook de flatscreen televisie en de hifi-installatie werden
in een nertskleurige kast ondergebracht.
Het resultaat is dat alles ordelijk en netjes
oogt zonder er te afgeborsteld uit te zien.
Moderne elektronica als een televisietoestel
of een cd-speler zijn vaak stijlbrekend in
een landelijk, klassiek getint interieur. Ze
verstoppen op de momenten dat ze niet
worden gebruikt, is dan ook zeker niet raar.

TE MODERN
De open haard die mevrouw Vandevyver
samen met Nicky uitzocht, is eigenlijk iets te
modern voor de stijl die in de rest van het
huis heerst. “Ik heb daarom bewust een
‘cosy’ rand rondom de haard gemaakt. Dat is
de ideale manier om een design-gashaard
toch in dit type interieur te integreren. Zulke

‘De badkamer is
in tweeën gedeeld
door een ronde boog’
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kleine aanpassingen aan de architectuur van
het huis doet Nicky alleen als het niet anders
kan. “Ik ben een interieurstyliste, geen interieurarchitect”, benadrukt ze. “Klanten
mogen van mij geen uitgetekende plannen
verwachten, maar wel ideeën die ik dan uitwerk met een bevriende schrijnwerker.”
KERSTSTAL
Met de feestdagen in het vooruitzicht, koos
Nicky uiteraard voor kerstdecoratie die perfect
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bij de rest van het interieur past. Niet te overdadig, het huis mag immers niet op een kerststal gaan lijken. Iets triviaals als een kerstboom
vraagt toch heel wat inspanning om naar wens
gedecoreerd te worden. De kleuren van de
boomhangers moeten immers afgestemd worden op de kleuren van de muren, de gordijnen, de stoelen en de tapijten. Daarnaast kent
de woonkamer ook enkele grappige knipogen
naar kerst: enkele kerstsokken, een pluchen
rendier en enkele roodgroene details.

ZO GEZELLIG
De familie Vandevyver blikt met tevredenheid terug op de herinrichting. Ze merken
dat ook hun vrienden en familie het werk
van Nicky wel weten te waarderen. “We
krijgen heel vaak te horen dat het hier zo
gezellig is. Resultaat daarvan is dat we veel
meer gasten op bezoek krijgen en we ze alsmaar moeilijker het huis weer uitkrijgen.
Maar dat nemen we er graag bij”, lacht
mevrouw Vandevyver.
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