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3-zits bank Jaey van Zuiver € 1099,-,
plaid Indigo Solid van Malagoon € 39,95,
rond wit kussen Ibiza van Riverdale
€ 70,-, blauw kussen Dot van Hay € 79,-,
geel kussen van Bloomingville € 57,-,
grijs-geel-wit vloerkleed Atelier Craft
van Brink & Campman € 469,-, roze
bijzettafel DLM van Hay € 159,-, grijze
bijzettafel Sprokkel van vtwonen € 149,-,
Eames olifant kinderstoel van Vitra
€ 213,-. Overig zie vtwonen.nl/
voorjaarshuis/zizi

"De bank was
wel de grootste
verrassing"

Door de stijl, het kleurgebruik en de
eigenheid sprong Zizi’s moodboard
eruit bij de vtwonen voorjaarshuisactie. Jurylid en stylist Liza
Wassenaar: ‘Zizi’s mix is stijlvol en
kleurrijk. Dat roze, geel en blauw met
een toefje groen is gedurfd, maar
niet té. De meeste producten zijn
stoer, zonder poespas en eenvoudig
van vorm. En dan ineens zie je weer
eigenzinnige stukken. Dat maakt het
persoonlijk. Alle ruimtes sluiten ook
mooi op elkaar aan, zelfs buiten.’

HUISJE, TUINTJE,
FEESTJE!
Pin & Win was het idee van de vtwonen voorjaarshuisactie; maak een Pinterest bord
met de mooiste spullen van vtwonen.nl en win een selectie daarvan, plús een bezoek van stylist Liza.
Zij richtte – ter waarde van € 10.000! – het huis in van winnares Zizi van de Sanden.
styling LIZA WASSENAAR | fotografie JEROEN VAN DER SPEK | tekst MARISKA KEUS
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< Ziza: ‘De schommelstoel had ik voor de
slaapkamer uitgekozen, Liza zette hem bij de
bank. Eigenlijk is ie ook te mooi om in een
hoekje te zetten; zo komt hij veel mooier uit.’
Wandkast Rack van vtwonen € 509,-,
schommelstoel Comback van Kartell
€ 573,-, wanddecoratie ringstaartmaki van
Ixxi € 149,-, grijs-geel-wit vloerkleed Atelier
Craft van Brink & Campman € 469,-, roze
bijzettafel DLM van Hay € 159,-, grijze
bijzettafel Sprokkel van vtwonen € 149,-,
Eames olifant kinderstoel van Vitra € 213,-,
gele bloempot van Elho € 11,90.
Overig zie vtwonen.nl/voorjaarshuis/zizi

De bewoners
WIE Zizi van de Sanden (26, grafisch
vormgever), Tim Boers (29, begeleider
in gehandicaptenzorg) en zoon
Meson (2) WAT 100 jaar oude tussenwoning van 100 m² WAAR Tilburg, sinds
2014 WOONSMAAK ‘Kleurrijk – vooral
geel en roze – in een witte basis. En
strak, maar niet te serieus; ik houd van
accessoires met een knipoog’
BIJZONDER De mooie balans tussen
zoet en stoer in een interieur vol kleur

"Zo tof
dat we nu
ook echt
design
in huis
hebben"
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orenhoog stonden de dozen op
pallets, in een vrachtwagen voor de
deur’, vertelt Zizi. ‘En de chauffeur
blééf maar uitladen. Het was zo overweldigend! Mijn moeder is zelfs nog
gauw op haar fiets naar ons toegesneld om te
helpen uitladen. En toen kwam de volgende
vrachtwagen alweer voorrijden...’

Dé droom
‘Ik had al een paar keer meegedaan aan de
voorjaarshuisactie. Dat is toch dé droom voor
wie graag bezig is met interieur. Stiekem was
er dit keer vrij veel tijd in gaan zitten. ‘Zeg
mop, ik ga nog heel even pinteresten’, zei ik
steeds weer tegen Tim. Je wil tenslotte toch
dat het plaatje per ruimte klopt qua kleur en
stijl. Toen we gingen samenwonen, konden
we niet anders dan concessies doen in ons
interieur. We hadden niet zo’n groot budget,
dus stond er veel van Ikea. Langzaam maakte
ik het meer eigen. Met een kinderstoel van
de kringloop bijvoorbeeld, die ik zelf knalgeel
schilderde. En accessoires met een knipoog,
om het net even wat aparter maken. Tim
liet mij lekker mijn gang gaan. Hij vindt dat
soort items ook cool. En hij kan zelfs met het
roze leven. ‘Het begon allemaal met een roze
vaasje....’ is zijn gevleugelde uitspraak, als
iemand hem weer eens op die kleur in huis
wijst. ‘Toen kwam er een kussentje...’ Ja, en nu
dus zelfs een roze bank. Maar die heb ik niet
eens uitgekozen! Dat was de inbreng van
stylist Liza en wel de grootste verrassing op

< Eames olifant
kinderstoel van Vitra
€ 213,-, grijs-geel-wit
vloerkleed Atelier
Craft van Brink &
Campman € 469,-,
roze bijzettafel DLM
van Hay € 159,-, grijze
bijzettafel Sprokkel
van vtwonen € 149,-.
Overig zie vtwonen.
nl/voorjaarshuis/zizi

de uitpakdag. Oooo, daar gaat onze hoekbank, dacht ik. Ineens voelde ik weer de
spanning van de weken ervoor.’

Oprecht blij
‘Toen ik te horen kreeg dat ik had gewonnen,
was ik alleen maar stomverbaasd. Ik geloof
dat ik niet meer heb uitgebracht dan wel tien
keer: ‘Dat meen je niet!’ Ik bedoel: hoe groot
is de kans dat je echt wint? Een paar dagen
later zijn Tim en ik samen een hapje gaan
eten, om het te vieren. Maar daarna schoot ik
ineens een beetje in de stress. Mijn huis is zo’n
belangrijk stuk van mezelf, waar mijn gevoel
in zit. Dat je dan de controle uit handen moet
geven, omdat een stylist het voor je inricht,
vond ik best een ding. Gelukkig zijn we aangenaam verrast. Ook met de bank dus; hij zit
heel comfortabel. En deze opstelling is gezelliger dan hoe het was, met de schommelstoel,
poefjes en vakkenkast erbij. Die laatste had
ik óók niet zien aankomen, trouwens. Op die
plek hing de tv. Maar de kast viel bij ons allebei zo in de smaak, dat we datzelfde weekend
nog een kleinere tv hebben gekocht die erin
past. Nu zie je vooral alle mooie spullen eromheen. Die geven zoveel sfeer. We zijn oprecht
blij met hoe het is geworden. Ons budget liet
het nooit zo toe, maar dat we nu ook echt
design in huis hebben, vind ik supertof. En
dan de tuin. Verder dan betegelen waren we
vorig jaar nog niet gekomen. En nu is ie in een
keer helemaal ingericht! We hebben er al heel
wat avondjes gebarbecued.’

> Blauwe stoel Holy van
Pols Potten € 290,-, witte
stoel Flow van vtwonen
€ 175,-, gele plaid Rainy
Day’s van Brita Sweden
€ 173,-. Overig zie vtwonen.
nl/voorjaarshuis/zizi.
Wandhanger privébezit.

vtwonen | 089

PERSOONLIJK

<

'De hangstoel is een van de nieuwe favorieten.
Niet alleen voor mij overigens. Meson zegt steeds
‘Mama weg?’ Hij wil er net zo graag in als ik!’

Steel de stijl

Kijk voor nog meer praktische en sfeervolle stylingideeën van stylist Liza én de producten die Zizi uitkoos
op vtwonen.nl/voorjaarshuis/zizi.

< Dekbedovertek Basic
van Beddinghouse
€ 99,95, sprei Pure van
Vandyck € 169,95,
wandsysteem Yellow
Fish van Ixxi € 159,-,
schapenvacht Shirley
van Moos € 69,-. Overig
zie vtwonen.nl/
voorjaarshuis/zizi.
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Winnaars Tim, zoon Meson
en Zizi samen met het
vtwonen voorjaarshuisteam,
v.l.n.r. klusjesman Roland,
Carlijn, Liza, Rolien en Evelien.

> ‘Oh, wat was ik blij
toen ik op een van de
dozen de sticker van het
huisjesbed zag. Ik wilde
graag dat Meson een
superkamer zou krijgen.
Hij vindt zijn nieuwe bed
helemaal de bom!’
Bedstee Huisje van
Woood € 599,-,
magneetbord Memo
& Wire van vtwonen
€ 34,95, Opbergdozen
Brick 8 van Lego per
stuk € 37,95. Overig zie
vtwonen.nl/voorjaarshuis/zizi.

assistentie ROLIEN VAN DER LEEUW, CARLIJN ISSENDONCK

> ‘Heel fijn dat onze witte, toch wel besmettelijke parasol heeft
plaatsgemaakt voor een gele. Die geeft een heel zonnige sfeer.’
Lichtsnoer Bella Vista van Seletti € 129,-, hangstoel Funny van
Sens-Line € 369,-, plaid Indigo Solid van Malagoon € 39,95, geel
kussen van Bloomingville € 57,-, gele bloempot B.For Original van
Elho € 11,90, grote witte bloempot Loft Urban van Elho € 65,-,
planten Easy Care van Ogreen set van 4 € 44,50, blauw-witte
kruk van Pols Potten per 2 € 159,-, tuintafel Sophie Studio
van Hartman € 699,95, parasol Sophie van Hartman € 99,95,
witte tuinstoel Summer van Scab Design € 145,-. Overig zie
vtwonen.nl/voorjaarshuis/zizi.
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