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Een notariswoning heeft van zichzelf een klassieke uitstraling.
Daarom nam Petra destijds het traditionele interieuradvies van
haar styliste als vanzelfsprekend aan. Tot ze er in de loop der
jaren achter kwam dat haar smaak nogal was veranderd. Haar
nieuwe stijl mixte niet meer echt met de oude, dus werd het tijd
voor een make-over.

E

en prachtig gedecoreerde winkel in de buurt van Petra’s huis gaf haar de
laatste duw in de rug om haar interieur eens flink om te gooien. Bovendien
waren de tien jaar voorbij die man Henk haar na de eerste make-over van
hun huis had opgelegd. Tot die tijd mocht ze niets veranderen. “We doen
op zijn minst tien jaar met deze spullen”, had hij het traditionele interieur trouw gezworen. Maar Petra stond te popelen om het radicaal over een andere boeg te gooien. Wat
eenmaal begon met de inrichting van een nieuwe badkamer, eindigde met een volledige facelift van de benedenverdieping. Petra: “Na de ontdekking dat mijn smaak was
veranderd, zag ik geen mogelijkheid meer om mijn oude interieur met wat nieuwe
spullen te mixen. Een poef met geitenharen bekleding die het perfect in mijn huidige
interieur doet, laat zich echt niet combineren met de spullen die ik had.”
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RIANTE WOONWINKEL
Het voor Petra passende woonconcept was afkomstig van interieuradviseur Arianne Pronk van Team
Pronkstuk in Bergschenhoek die nauw samenwerkt met de firma Keijser & Co uit Nijmegen.
Arianne: “Omdat ik officieel dealer ben van Keijser & Co, krijg je in mijn winkel een heel goede impressie
van hun collectie. Natuurlijk heb ik niet het hele segment in mijn winkel staan, maar dat is totaal geen
probleem. Als mensen geïnteresseerd zijn in hun meubels of als ik een inrichtingsproject heb, ga ik met
mijn klanten naar het ETC Expo waar zij een showroom hebben. Hun showroom is als het ware het
verlengstuk van mijn winkel. Wat zo fijn is aan dit bedrijf, is dat niets te gek is. De grootste maten of de
meest extreme uitvoeringen; alles is mogelijk!”

OP HET LIJF GESCHREVEN
Door haar veelvuldige bezoekjes aan woonwinkels in Rotterdam kwam Petra tot de ontdekking dat ze
enorm veel behoefte had aan een andere sfeer in haar huis. Een winkel die er echt uitsprong, was de
170 TIJDLOOS

TIJDLOOS 171

“De kaarsjes, de kussens, de plaid over de bank;
ik vind het allemaal net even anders, lees sjieker,
dan bij de woonwinkels waar ik zoal kwam”
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winkel van Arianne Pronk, Pronkstuk, omdat ze op de juiste manier inhaken op het door haar zo geliefde thema ‘Sober Sjiek’. Petra: “De kaarsjes, de kussens, de plaid over de bank; ik vind het allemaal net
even anders, lees sjieker, dan bij de woonwinkels waar ik zoal kwam. Arianne heeft bovendien een heel
goede kijk op wat bij elkaar past. De ene week heeft ze de etalage nog mooier gestyled dan de andere
week. Dat brengt me altijd weer op nieuwe ideeën.” De touch die Arianne in het interieur weet te brengen, was voor Petra de aanleiding om met haar een afspraak bij haar thuis te maken. Petra: “Advies van
Arianne was om een zeer grondige remake te doen. En zo gezegd, zo gedaan. De lambrisering in de
woonkamer is weggehaald, muren zijn kaal gemaakt en de vloer is opgeschuurd. Lampen, gordijnen
en het meubilair zijn allemaal vervangen.”

DANKBARE KLANT
Om te beginnen werd de lichtgele keuken helemaal geschilderd. Arianne koos voor een muur met behang van Elitis. De nieuwe opstelling in de keuken is van Petra’s hand. “Ik ben constant aan het schuiven
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“De make-over die Arianne bij mij heeft
gedaan, heeft voor een metamorfose in mijn
huis gezorgd. Alles voelt nu lekker en goed.
Het is net alsof je verhuisd bent, maar dan in
je eigen huis”

en aan het veranderen. Op een zaterdagavond zaten we nog heel laat op de bank.
Ik zei tegen Henk: ‘Kom we kijken even of de vloer doorloopt onder het keukenblok.’
‘Moet dat nu?’ was zijn commentaar”, vertelt Petra lachend. Het gevolg van deze actie
was dat waar voorheen het keukenblok tegen de muur aanstond, nu een buffetkast
staat. En waar het kookeiland stond, staat nu de tafel. Arianne restylede de rest van
de keuken waarbij zij de reeds bestaande houten tafel intact hield. Zij combineerde
deze met een flitsend zwart leren bankje waarbij de stiknaden zich aan de buitenkant
van het meubeltje bevinden. Bovendien is bij de poten van het bankje, net als bij de
poten van de met huid beklede stoelen, de bekleding helemaal tot aan de poten
aan toe doorgetrokken. Deze prachtige meubelstukken zijn allemaal te vinden bij
Keijser & Co, de grootste leverancier van Pronkstuk. Voor Petra is deze enorme collectie het walhalla onder de woonwinkels. “Een heel goede firma die alle stalen naar je
opstuurt zodat je thuis in je eigen omgeving kunt kijken hoe de stoffen zullen staan.
Ze denken bovendien heel goed mee en geven de perfecte service. Maar nog veel
belangrijker is de hoogwaardige kwaliteit en het perfecte zitcomfort van hun banken
en stoelen. Lekker dineren valt of staat voor mij echt bij goed zitten.”

DUBBELE ZITHOEK
Voordat de remake van Petra’s huis plaatsvond, maakte het gezin eigenlijk alleen gebruik van één kant van de zitkamer; daar waar de open haard is. Het andere deel,
grenzend aan het terras, daar zat zelden iemand. Arianne heeft door het creëren van
een tweede zithoek fantastisch op de wensen van haar klant ingespeeld. Vanwege
de nieuw ontworpen zithoek hebben Petra en Henk nu zowel de mogelijkheid om
zich terug te trekken bij de open haard als om aan de andere kant van de woonkamer
televisie te kijken. Petra: “De banken zijn verschillend van kleur en het zijn andere ty-
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“Gelukkig ben ik een snelle beslisser, want
ik kan me voorstellen dat voor iemand die
moeilijk een keuze maakt, het nog lastig is om
de knoop door te hakken”

pen banken, maar de combinatie is juist prachtig. Per bank kun je het zo gek maken
als je wilt. Je kunt ze uitbreiden met andere elementen, ze in verschillende kleurstellingen bestellen; kortom, alle uitvoeringen zijn mogelijk. De twee banken kunnen onderling niet worden gemixt.” Accessoires als kussens, een plaid over de bank, en een
groot boeket bloemen geven de juiste touch aan het interieur. “Arianne is heel goed
in het combineren van stoffen en het terug laten komen van kleuren”, vertelt Petra.
“De vierkante poefen in de woonkamer hebben allemaal verschillende bekleding die
prachtig op elkaar is afgestemd.”

COSY GEHEEL
De verlichting bij Petra en Henk typeert zich door houten voeten met beklede kappen erop. Normaliter te bestellen in wit, maar Petra gaf de voorkeur aan zwart. Wat
haar zo ontzettend blijft aanspreken, is de eindeloze variëteit aan stoffen en kleuren
die Keijser & Co biedt. Petra: “Heel fijn is dat ik de lampen thuis mag uitproberen. Team
Pronkstuk geeft altijd heel eerlijk advies. Ze zullen nooit proberen om twee dingen
te verkopen als je kunt volstaan met een. Dat is hun meerwaarde in combinatie met
de perfecte styling die zij doen. Ze luisteren goed naar de behoeftes en wensen en
maken daar een passend interieur van. Er zijn momenten dat ik het even niet meer
weet, dan maak ik een foto, stuur hen een berichtje vergezeld van het beeld dat ik
voor me zie, waar zij dan weer op reageren. De make-over die team Pronkstuk bij mij
heeft gedaan, heeft voor een metamorfose in mijn huis gezorgd. Alles voelt nu lekker
en goed. Het is net alsof je verhuisd bent, maar dan in je eigen huis.”
Info: KEIJSER&CO
Showroom ETC Expo, Randweg 20, 4104 AC Culemborg (Nederland)
Geopend op maandag en vrijdag (uitsluitend op afspraak)
Tel: +31(0)24-3510633, Fax: +31(0)24-3510634, info@keijserenco.nl, www.keijserenco.nl
Team Pronkstuk: www.pronkstuk.eu
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