Marieke van Proosdij (43) Viert vakantie met Remko
(42), Luuk (5) en Félien (3) op camping/landgoed
Vogelenzang in de Bollenstreek Type vakantiewoning eigen stacaravan Beroep interieurstylist,
-ontwerper en -adviseur, vakdocent foto- en
interieurstyling en eigenaar van pimpelwit.nl

“Mensen vragen weleens: ‘Jij hebt toch een tuin? En woont
toch in een dorp? Waarom dan een stacaravan voor het
buitengevoel?’ Het antwoord daarop is dat ik thuis altijd
met van alles bezig ben: wasje erin, boodschappen doen,
werken … Als zelfstandige werk je eigenlijk 24/7. Hier op de
camping, waar we een vaste staanplaats hebben, kom ik pas echt
tot rust. Geen social media, geen televisie of andere prikkels,
alleen maar vogels en kinderen die op skelters en fietsjes
rondrijden. We zijn ook de hele dag buiten. Als het regent,
schuilen we even, maar zodra het droog is, gaan we verder met
takken sjouwen of relaxen in de hangmat. Of we gaan naar het
strand, dat vlakbij is. Net als de duinen, het bos, weilanden en
bollenvelden. Ik geniet hier enorm van de stilte, de rust om een
boek lezen. Heerlijk back to basic en samen zijn.
In onze caravan hangt maar één spiegeltje, waar ik aan het eind
van de dag eens in kijk. Met dingen als uiterlijk ben ik helemaal
niet bezig. Het gaat puur om innerlijk geluk. Dat voel ik hier.
Daarom noem ik mijn caravan ‘mijn buitengeluk’.”

“Eigenlijk hebben we twee caravans: een stacaravan van 2,80 bij
8 meter met haaks daarop een Knaus-caravan uit 1971. Toen ik
ze kocht van een collega-stylist stonden ze los van elkaar. Wij
hebben ze aan elkaar gezet. Leuk als huisje voor de kinderen
dachten we, maar ze waren toen echt nog te klein om apart van
ons te slapen. Als het regende en ze huilden, hoorden we ze ➝
Marieke, Remko en hun kinderen Félien en Luuk. De slinger maakte
Marieke van verschillende reepjes stof.
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De collega van wie Marieke de
stacaravan kocht, had ’m helemaal
gestript en laminaat op de vloer
gelegd. “Wij hebben alles gewit
en lambrisering gemaakt van
chipwood, oftewel geperst hout.”
“Voor een stylingopdracht
voor een woonblad moest ik eens
allemaal verschillende krukjes
regelen. Ik heb toen mijn eigen
krukjes, onder andere van de
kringloop, geverfd en gebruikt.
Nu staan ze hier aan de eettafel.

Fluo-details kunnen wat mij
betreft nog steeds, ik ben er gek
op.” De bank hoort eigenlijk bij de
picknickset buiten, de tafel is een
vondst van een brocantemarkt.
“Deze groene fles zag ik in
de bosjes op de camping liggen,
onder de modder. Na een flinke
schoonmaakbeurt schittert hij
nu op tafel met een losse bloem
of tak erin.”
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niet. Daarom is de Knaus een
logeerhuisje geworden. Een
partytent verbindt de caravans
met elkaar. Van twee lagen
pallets en underlayment
hebben we een terras
gemaakt, waardoor het een
soort patio is geworden. Je
kunt dus overdekt van de
ene naar de andere caravan
lopen. De collega van wie ik
’m kocht, had de stacaravan
al helemaal gestript. Het
keukentje, de vaste zitjes;
alles was eruit. Daarvoor in
de plaats had ze er een
roestvrijstalen Ikea-keuken in
gezet en laminaat op de vloer
gelegd. Wij hebben alles gewit
en een lambrisering van chipwood, oftewel geperst hout,
gemaakt. Met daaroverheen
een white wash-laag, om het
hout iets grijzer te maken.
Verder wilde ik gewoon een
leuke caravan: stoer en fris,
met een rustige uitstraling.”

“Ik hou van een witte, solide
basis, maar wel met een gekke
twist. Zoals de fluo-kleur op
de krukjes aan tafel. Vandaar
ook de naam van mijn bedrijf:
Pimpelwit. Niet alles hoeft
van mij in evenwicht te zijn.
Ik hou van een mix van stijlen.
Er moet iets verrassends zijn,
anders wordt een inrichting
gauw saai. Als kind al nam
ik een tas vol spullen mee
als we op vakantie gingen, ➝

<

Marieke houdt van gekke
details, zoals de fluo-stiksels
langs de groen geruite gordijnen.
De hoge salontafel komt bij
Friday Next vandaan, de plaid
over de bank is van textielontwerpster Mae Engelgeer.
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Luuk op een stapel met latex
geverfde, oude koffers, waarin
speelgoed wordt bewaard.
Een partytent verbindt de
stacaravan met de Knaus-caravan.
Van pallets en underlayment
maakten Marieke en Remko een
terras, waardoor het een soort
patio is geworden. De stoeltjes
zijn van Household Hardware,
het plastic vloerkleed is van
Sissy-Boy Homeland.

“Er is veel natuurlijk groen rond
de caravan, dus koop ik weinig
planten. Wel struin ik graag
composthopen af. Bij het tuincentrum hier vlakbij bijvoorbeeld.
Mensen gooien soms de mooiste
planten weg. Die vis ik er dan weer
uit en zet ik in potten.”
Het Ikea-keukenblok kreeg
geverfde wijnkisten als lades.
“Verder zit alles hier in blikken,
vanwege ongedierte en vocht.
Uiteraard wel in léuke blikken.”
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“Als kind al nam ik spullen mee op vakantie om mijn hotelkamer gezellig

“De truc van styling is een selectie van
iets groeperen. Zoals deze bloemschilderijtjes bij elkaar. Maar dat kunnen ook fotolijstjes zijn bijvoorbeeld.
Maak duidelijke keuzes en hang de
selecties op een paar plekken in huis.”
Het houten lampje is van Muuto.

om mijn hotelkamer gezellig
te maken. En als ik nu naar
een vakantiehuisje vertrek,
gaat er ook het een en ander
mee, zoals een plaid voor
over de bank en kussentjes.
De sfeer in zulke huisjes is
vaak zo anoniem. Na het
inrichten van mijn caravan
heb ik de smaak te pakken.
Het lijkt me geweldig om
vakantiewoningen in te
richten: sfeer maken zonder
de – meestal kleine – ruimte
vol te stouwen. Een hele
uitdaging, want als stylist
gaan er veel mooie accessoires
door mijn handen.”

“Na mijn studie grafische
vormgeving, opleiding tot
stylist en allerlei cursussen
kwam ik via een stylist die ik
assisteerde in de bladenwereld
terecht. Jarenlang deed ik
interieurstyling voor diverse
tijdschriften. Tegenwoordig
adviseer ik vooral bedrijven
en particulieren. Zorg voor
een goede basis en voeg daar
verrassingselementen aan toe
voor een persoonlijke touch,
dat is mijn motto. ‘Ik heb een
leuk huis, maar het voelt niet
als thuís’, hoor ik vaak van
klanten. Zo was ik ooit bij een
jong stel in Amsterdam-Zuid
met een prachtige woning,
een beetje klassiek ingericht.
Ik miste meteen een jonge
uitstraling. In het interieurontwerp heb ik daarom, naast
de rustige basis, gele accenten
aangebracht in de accessoires
en het kleinmeubilair. Dit
gaf de frisse look waarnaar
ik zocht. Zo geef ik mensen
graag een duwtje in de goede
richting.”
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FAVORIETE
ADRESSEN VAN
MARIEKE
Oudegracht 114, Utrecht
strandwest.nl
“In dit woonwarenhuis kom
ik graag: een bijzondere
locatie met bijzondere
interieurproducten.”

Noordermarkt 35-36 &
Reestraat 1, Amsterdam
weldaad.com
“Prachtig, al die mooie oude
kasten, tafels en accessoires.”

Oosterkade 24, Utrecht
broei-utrecht.com
“Fijne plek voor een werkbespreking of gewoon voor
een heerlijke koffie of lunch.”

Van Woustraat 4 &
Rozengracht 204-210,
Amsterdam
hutspotamsterdam.com
“In deze conceptstore, waar
jonge creatievelingen hun
ontwerpen etaleren en
verkopen, kan ik rustig een
hele dag rondhangen en
inspiratie opdoen. ”

Koningslaan 11a, Bunnik
veldkeuken.nl
“Geweldige wandelplek met
heerlijke en eerlijke horeca.”

Van restjes stof, onder andere
kanten gordijnen van Ikea,
maakte Marieke zelf een
vliegengordijn. De geranium
vond ze op een composthoop.
“Ik heb iets met lampenkapjes.
Ik koop ze op rommelmarkten, in
kringloopwinkels, noem maar op.
Deze hangen voor de sier boven
de hangmat, met slagerstouw
vastgemaakt aan boomtakken.”

“In de hangmat liggen is voor
mij op en top ontspanning. Dan
kijk ik naar de bladeren en de
lucht boven me, lig een beetje te
schommelen of lees een boek.
Soms komen de kinderen erbij.”
De hangmat is meegenomen van
een reis door Midden-Amerika.
“Ook in mijn caravan wil ik
een luxe bed. Met goed beddengoed. Dit witte overtrek van de
Hema is van superkwaliteit en
heeft weer zo’n fijn fluorandje.”
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