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Halloween 

    Heks

Wil je (beter) leren schminken? Volg een workshop bij  

‘Schminken is leuk’ (eerstvolgende op 10 en 17 oktober, overige 

data en info: www.schminkenisleuk.nl) of koop het schminkboek 

‘Schminken is feest’ (www.annemiekendochterswinkel.nl). 

1. Begin met een mooie lila of groene 

basis (of een andere mooie ‘heksen-

kleur’). Breng deze op met de spons.  

3. Teken met het penseel met de zwarte 

of donkerbruine schmink een spinnenweb.  

Kleur meteen de lippen mee. 

2. Laat je model voor een leuk effect  

de ogen dichtknijpen en spons deze 

lichtjes met de donkerdere kleur. 

4.  Je kunt met de witte schmink nog  

wat accenten aanbrengen. En laat nog  

even een spin het web inkruipen.  

Benodigdheden: schminkspons, penseel, lila of groene  

schmink, een bijpassende, donkerdere kleur schmink,  

zwarte of donkerbruine schmink, witte schmink -  

(verkrijgbaar via www.annemiekendochterswinkel.nl)

Trick 
or 

Treat! 
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‘Omdat ons oude huis verkocht zou 
worden, moesten we er op korte termijn 
uit. Ik was zo blij toen ik eindelijk een 
huurhuis had gevonden! Het is kleiner 
dan ons vorige huis, het voelt een  
beetje als een vakantiehuis. Dat komt 
omdat we, als we aan de keukentafel 
zitten, zonder op te staan iets uit de 
koelkast of een keukenkastje kunnen 
pakken, maar ook door het prachtige, 
vrije uitzicht over de weilanden richting 
Harmelen.

Dit voorjaar, toen ik in mijn hoofd al  
bezig was met de inrichting van ons 
nieuwe huis, maakte Dop een foto van 

de ondergaande zon in mijn autospiegel. 
Ik zag die foto en dacht: wow, dat is een 
mooie kleur! En nu is mijn wandplaat dus 
geel, Gouden Regen van Histor. Die kleur 
past ook goed in de retro jaren 70 stijl  
die op dit moment helemaal in is. Maar ik 
werd altijd al vrolijk van geel. In dit huis 
schijnt de zon.’

Die wandplaat van 2 bij 2 meter verhuist 
al jaren met Marieke mee. ‘Jaren 
geleden, toen ik nog in Amsterdam 
woonde, wilde ik wel kleur aan mijn 
interieur toevoegen, maar niet de strak 
gestuukte, witte muren sauzen. En dus 
maakte ik deze plaat. Hij is al alle kleuren 

geweest: fluorescerend roze, ossen-
bloedrood, taupe, aqua blauw … Ik heb 
‘m zelfs een keer behangen met sloop-
houtbehang. Aan de achterkant zie je al 
die kleuren terug. Met jaartallen erbij!’

Het wandkleed heeft Marieke pas kort. 
‘Dat hing jarenlang bij mijn ouders aan de 
muur. Ik vond het zo verschrikkelijk lelijk. 
Mijn vader grapte regelmatig: ‘Ik heb nog 
een leuk wandkleed voor jullie.’ Mijn 
broer en ik reageerden altijd hetzelfde: 
‘Nee, dank je!’ Maar nu zijn de kleuren 
van het wandkleed helemaal in en een 
wandkleed past heel goed in een jaren 
70 interieur. Dus vroeg ik zelf aan mijn 

Het is haar vak: het stylen van winkels, huizen, evenementen en zelfs 
mensen. Marieke vertelt dan ook graag en enthousiast over de styling 
van haar nieuwe huis. ‘Al mijn spullen hebben een verhaal.’

back to  
the seventies

21
bewoners: marieke, dop en rijk
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concept artinE dEn boon (art10)  tekst anoEk roodEnburg  FotoGRAFIe humphrEy brugghE
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pag.17: ‘in de meivakantie was ik met de jongens in new York en zagen we  
in het moma ‘starrY night’ (de sterrennacht) van van gogh. we waren onder de 
indruk, dus toen ik bij de action replica’s van de sterrennacht en de zonnebloemen 
zag, heb ik ze meteen gekocht.’  1. ‘toen we de sleutel van dit huis kregen, heb  
ik eerst de keuken aangepakt. gewoon met plak folie van de action en een paar 
houten handgrepen ‘marieke’ van karwei.’ de oude brabantia broodtrommel van 
marieke’s oma uit zeeland past perfect in het retro interieur.  2. het huis van 
marieke heeft zowel aan de voor- als aan de achterkant openslaande deuren 
met een frans balkon. ‘als ik de stoel in de keuken omdraai, zit ik met mijn 
gezicht in de zon. een heerlijke plek!’  3. de gelderland 4800, ontworpen door 
henk vos, is mijn allereerste bank. soms overweeg ik ‘m opnieuw te stofferen, 
maar eigenlijk vind ik ‘m juist steeds mooier worden. de grote tak hebben we 
meegenomen uit het bos bij bakkum, waar ik jarenlang een vakantiehuisje had.’  
4. tip van marieke: de kringloopwinkel in bilthoven. ‘ik vind daar echt de mooiste 
dingen, zoals het gispen bijzettafeltje en het vloerkleed onder de gele sidetable.’  

ouders of ik het wandkleed mocht 
hebben. Zij lachten zich natuurlijk rot.’

Marieke verandert ook haar eigen 
interieur graag en vaak. In dit huis 
gaat ze dus voor de jaren 70 stijl.  
‘Ik kijk wat ik al heb en wat ik nog  
toe kan voegen. Toen ik op de 
Oudegracht werkte, vond ik elke 
vrijdagochtend grote, goudkleurige 
blikken op straat. Dat bleken de  
oude zuurblikken van Broodje Mario 
te zijn. Ik nam ze mee en vulde ze  
met planten. Een interieur dat klopt  
hoeft dus niet duur te zijn; ik maak 
overal iets van.’
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5. ‘alle kasten zijn van mijn ouders geweest. zij hebben nu een 
moderner interieur en ik heb al hun bruine kasten wit geschilderd.’  
in de spiegel zie je het ‘lelijke’ bruine wandkleed en de oude thonet 
kinderstoel van marieke’s vader.  6. ‘mooie herinneringen moet je 
koesteren. ik stop ze niet in een doos op zolder, maar hang ze in elk 
huis weer aan de muur: een oude porseleinen pop van mijn moeder, 
klompjes van dop, de eerste all stars van rijk,’  7. ‘bij een nieuwe 
woontrend gooi ik mijn interieur niet helemaal om, maar ik verander 
natuurlijk wel regelmatig de stYling. met nieuwe, maar vooral  
ook met tweedehandse én gevonden spullen.’  8+9. ‘overdag een 
prachtig, vrij uitzicht over de weilanden, ’s avonds genieten van de 
fantastische kleuren van de ondergaande zon.   10. marieke vulde 
de oude, goudkleurige zuurblikken van broodje mario met planten. 
de achtertuin staat er vol mee! 
------------------------------------------------------------
meer info over het werk van marieke: www.mariekevanloonstYling.nl
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dommetjes
strakke tegels van kunstenaar Wouter de Heus
vanaf € 12,50 - o.a. te koop bij BlendUT
www.wouterdeheus.nl

woonideeën van  

artine
100 jaar de stijl

Stijlvol
Licht
Hanglamp Adam met zwart  
metalen frame vanaf € 229
www.ouderijnmeubel.nl

spiegeltje 
aan de wand
spiegel en magneetbord ineen  
- handig om je sleutel op te hangen € 149,95
www.vtwonen.nl

de 
utRecht
stoeL

een van de weinige gestoffeerde stoelen  
van Rietveld die ook daadwerkelijk in  
productie is genomen - vanaf € 2735
www.rietveldoriginals.nl

tip: wandel de speciaal voor  
dit stijljaar ontwikkelde rietveld  
route van het centraal museum en  
bezoek het rietveld schröderhuis.
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www.centraalmuseum.nl/nieuws/rietveld-wandelroute
www.centraalmuseum.nl/bezoeken/locaties

hete
koffie!

geen probleem als je een PO:  
Selected espressokopje hebt - met 

hittebestendige ring € 18,50 / 4 stuks 
www.FoNQ.nl

foto: Marieke

foto: Marieke


