Ria Ooyen: “Ik heb mijn bank en zijden kussens
bij Miryam gekocht. Ik houd van een landelijk interieur.
Mijn appartement in Spanje heeft een licht interieur met
natureltinten, gecombineerd met fel gekleurde tinten: de Ibizastijl. Een kale inrichting is niet zo gezellig.”

Toos Leonard: “Een klassiek interieur is naar mijn
mening uit. Voor een oud kastje krijg je ook niet zoveel geld
meer. Ruches zie ik ook weinig. Je ziet tegenwoordig veel
moderne interieurs. Het is best moeilijk om je inrichting te
vernieuwen. Je kunt niet zomaar een accessoire aanpassen,
dan moet meteen het hele interieur mee. Komend jaar denk
ik veel aardetinten en pasteltinten te gaan zien. Lichtblauw
bijvoorbeeld voor in het voorjaar. Bij Miryam Schotman
Interieurs zie ik ook fotobehang. Dat zullen veel mensen leuk
vinden. In de wintermaanden zie ik meer stoffen als vilt, flanel,
tweed en bont. In het voorjaar worden de stoffen en kleuren
lichter. Opvallende lampen lijken ook weer helemaal hot: een
soort eyecatcher in de kamer.”

LD VRAAGT HET…

Wat wordt
hét interieur
van 2015?

Ad van Dalen: “Als ons interieur veranderd moet
worden, gaan we altijd naar Miryam. Mijn vrouw kijkt me aan
en dan weet ik hoe laat het is. Ik vind tegenwoordig heel veel

Nel Godtschalk en Elly Middelham:

stijlen leuk. Zelfs tierelantijntjes kan ik waarderen.”

“Heel licht grijs vind ik mooi. Dat kun je combineren met
donkere tinten. Ik heb een kast uit grootmoeders tijd vol
glaswerk. Die zal ik nooit weg doen. Soms krijgt ie een ander
kleurtje. Het gaat mij om de vorm, niet om welke stijl het is”,
stelt Nel (links).
Elly: “Brocante en aardetinten blijven mooi. Ik heb een schouw
met brocante letters: Home Sweet Home. Dat is de eyecatcher
in mijn huis.”
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Marian van Geffen:
“De stijl van nu is tijdloos klassiek met een klink van nu. De
klassieke meubelen kun je combineren met andere kleuren
en designs. Met kleine dingen kun je het interieur aanpassen.
Toen paars in de mode kwam, heb ik lila en zachtroze accessoires gekocht. Ik houd van zilver, dat is ook te zien in mijn huis.
Op mijn hocker staat een grote Marokkaanse, zilveren schaal
met lila kaarsen.”

Miryam Schotman’s moeder Gerda
Bakker: “Ik houd van antiek. Mijn interieur is in Engelse stijl.
Onlangs was ik nog op een meubelbeurs. Alles wat ik daar zie,
vind ik dan ineens leuk. Zodra ik thuis ben, denk ik er niet aan
om mijn interieur te veranderen. Ik blijf bij de Engelse stijl.”

In de woonstudio van Miryam Schotman
Interieurs (voorheen Tante Brocante
Living) keken bezoekers hun ogen uit bij de
nieuwste trends voor interieurs. Lifestyle
Dordrecht ging op zoek naar de do’s en
dont’s: wat zien we absoluut wel en niet
terug in de huiskamers van 2015?

Perry van Koten: “Grote items in het interieur mogen
weer. Het is niet grof, maar juist stijlvol. Een groot schilderij
bijvoorbeeld, of een grote vaas. Een grijze hoekbank met
bruine kleden vind ik mooi. Ik denk dat komend jaar de hardere
kleuren weer in de mode zijn, zoals rood en blauw.”

Claudia Theuns: “Landelijk en robuust zijn mooie
stijlen. Vooral nu in deze tijd: de open haard aan, een
berenvelletje op de grond. Ik heb thuis expres een gaskachel
aangesloten. Vuur kan altijd: in de winter voor de warmte, in de
zomer voor de barbecue. Klassiek zal altijd in de mode blijven.
Door mijn kat en kinderen zal ik nooit het interieur hebben dat
ik graag wil. Grote, vol gedekte tafels vind ik geweldig, maar het
is zonde om de inrichting te veranderen want met zoveel leven
in huis, wil ik niets beschadigen.”
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