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aakt een donkere kleur je kamer klein?
Waar moet de bank staan? En wat kan
ik met mijn badkamer? Nederland worstelt wat af met de inrichting van huizen. Onze
styliste Els Selles uit Zuidlaarderveen kan er over
meepraten. Ze is een van de adviseurs van het at
Home-huis op de jubilerende Woonbeurs Amsterdam komende week in de RAI.
"Ik ben destijds gevraagd door mensen van het
tijdschrift of ik een van de interieuradviseurs
zou willen zijn. Ze hebben me geselecteerd via
de beroepsvereniging voor stylistes, Crisp, waarvan ik lid ben. Waarschijnlijk vinden ze dat ik
aansluit bij de sfeer en de stijl die ze op de beurs
willen uitstralen. Ik werk kleurrijk en creatief",
vertelt Els, die overigens ook een van de drie
stylistes is die de woonbeurs van Wonen&Co in
maart hebben aangekleed.
Op de woonbeurs in Amsterdam laten de
woontijdschriften doorgaans levensgrote huizen
bouwen, die zijn ingericht in de sfeer van het
desbetreffende blad. Hier en daar geven adviseurs goede raad, zoals dus in het atHome-huis.
"Vorig jaar hadden ze een poederachtig pastelkleurig huis. Ik zat er met twee collega’s in de
woonruimte om bezoekers advies te geven. In
2010 was er een blauw huis gebouwd, waar we
met bezoekers op de veranda zaten."
Terugkijkend blijkt toch de woonkamer de
meeste kopzorgen te geven. Het lijkt
wel of half Nederland niet weet waar
de meubels moeten staan. Van alle
adviezen die Els heeft gegeven, gaat
meer dan de helft over indelingsproblemen. Met stip gevolgd door vragen
over de kleuren in huis.
Een enkele vraag gaat over

Els Selles geeft advies, ook op de woonbeurs van Amsterdam.

waar je in godsnaam je rommel laat. Of hoe het
moet als je een kleine ruimte hebt, maar er wel
een piano in wilt én een aparte plek om tv te
kijken én een werkplek voor de kinderen.
Els is er weer klaar voor. Wie naar Amsterdam
gaat en haar advies wil, dient zich in het atHomehuis op te geven. Handig is om foto’s, plattegrond en maten mee te nemen. Wie niet naar
Amsterdam gaat: Els zit in maart weer met goede raad paraat op de beurs van Wonen&Co in Groningen.

Tijdschriften
presenteren
zich op de
woonbeurs
met voorbeeldwoningen.

