
 WOON
KAMER

Vorig jaar oktober deden we een oproep in Libelle: maak een moodboard van 

uw droomkamer en win een interieur van Rivièra Maison t.w.v. ¤ 18.000,-. 

Tietsje Boersma uit Rinsumageest maakte het winnende moodboard. Haar 

woonkamer werd stoer, landelijk en vooral héél mooi.  

metamorfose IN DE

WAAROM WON TIETSJE?
De jury koos unaniem voor haar moodboard vanwege:
•  De mooie compositie en presentatie (less is more)
•  Haar eigen visie op sfeer en stijl
•  De toepassing van driedimensionale materialen als leisteentjes 

en houten bast om de landelijke en stoere sfeer uit te beelden.

Tietsje Boersma won een compleet nieuw interieur van Rivièra Maison!

UITSLAG MOODBOARDWEDSTRIJDUITSLAG MOODBOARDWEDSTRIJD

woonkamer werd stoer, landelijk en vooral héél mooi.  

10-71



Zo zag Tietsjes woonkamer 

eruit voor de metamorfose.

Van boven naar onder en van links naar rechts: vloerlamp met tafeltje 

Library Floor Lamp ¤ 299,-, loveseat Montauk Point met linnen hoes ¤ 899,-, 

glazen salontafel New York Coffee Table 130x70 cm ¤ 699,-, etagère met drie 

niveaus Berkeley Cake Stand ¤ 149,-, glazen windicht St. Johns Bay Lantern 

¤ 79,95 , rotan dienblad Rustic Rattan Tray 60 x40 cm ¤ 39,95, gevlochten 

sisal karpet Casablanca 200x300 cm ¤ 199,-, boxkussens met piping langs de 

naden 60x60 cm ¤ 59,95, driezitsbank Kensington High Street met linnen 

bekleding ¤ 1.949,-, linnen sierkussens 50x50 cm ivoorwit ¤ 24,95, houten 

lampvoet Blvd. St. Germain ¤ 139,- met kap Classic Linen Shade 35x45 cm 

¤ 59,95, diverse fotolijstjes vanaf ¤ 12,50. Op schouwmantel: glazen vitrinebox 

French Glass Box Square ¤ 19,95, glazen platte vitrinebox French Glass Box 

¤ 24,95, glazen voorraadpot Stanley House Storage Jar ¤ 49,95, houten lamp-

voet Blvd. St.Germain ¤ 139,- met kap Classic Linen Shade 35x45 cm ¤ 59,95.

EEN COMPLEET  

VOOR 

Tietsje Boersma (29), haar man Kees (32) 
en hun dochtertje Iris (3) wonen in een 
woonboerderij uit 1920 in Rinsumageest, 
een klein dorpje in Friesland. Voordat ze er 
in december 2000 naartoe verhuisden, 
hebben ze het huis helemaal verbouwd. 
Tietsje: “Het is een heel fijn huis om te wonen. 
Het is ruim en lekker zonnig. Vroeger is de 
boerderij in bedrijf geweest. Er woonden 
hier toen twee zussen. De oude roze stoel 
die we hadden, is nog van hen geweest. 
Ik heb meegedaan aan de moodboard-
wedstrijd omdat ik heel graag een interieur 
wilde waarin alles mooi op elkaar afge-
stemd is. Onze oude woonkamer was wel 
gezellig, maar het was niet echt een geheel.”

Tietsje droomde van een woonkamer met 
een stoere, basic uitstraling en rustige 
tinten. De muur naast de schouw werd 
geverfd in een mooie vergrijsde groentint. 
De schouw zelf is wit geschilderd en dat 
zorgt voor een verbluffend mooi resultaat: 
de schouw springt nu echt in het oog! 
De verfkleuren (True Tundra, Soft Tundra 
en White Greige) komen uit de Pure 
Collection van Flexa ColorLab. Ze zijn extra 
mat en mooi vergrijsd. 
De basis van de woonkamer is heel neutraal 
gehouden: de gordijnen, wanden en meu-
bels hebben rustige tinten. De accessoires 
brengen kleur in het interieur. En daarmee 
kun je af en toe eens variëren. ▼

Alle in deze reportage genoemde producten zijn te koop in de winkels 

van Rivièra Maison. Bezoek ook de website: www.rivieramaison.com.
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Van boven naar onder en van 

links naar rechts: rotan opbergkist 

Rustic Rattan Trunk 1928 ¤ 49,-, 

servieskast met glazen deurtjes en 

lades, 66 Crescent Avenue ¤ 1.699,-, 

stalen hanglamp St. Malo ¤ 179,-, 

rotan dienblad Rustic Rattan Tray 

60x40 cm ¤ 39,95,  wijnglazen 

Vin Blanc Verre ¤ 5,95 p.st., XL wijn-

glazen Wine Glass XL ¤ 6,95 p.st , 

glazen schenkkan Glass Decanter 

Round ¤ 24,95, eetkamerstoel 

met linnen hoes Dining Chair Cape 

Charles ¤ 199,-, eetkamertafel 

Driftwood Dining Table 180x90 cm 

¤ 995,-, gevlochten sisal karpet 

Casablanca 200x300 cm ¤ 199,-.

TIETSJE:
“ De woonkamer is  
het stralende middel-
punt van mijn  
huis geworden!”  

1 Zo trots als een pauw is Iris op haar nieuwe poppenhuis. Houten poppenhuis New England Doll House ¤ 339,-. 2 Familiewandje Compositie van fotolijstjes met zwart-

witafdrukken van recente en oude familiefoto’s. Fotolijstjes vanaf ¤ 12,50. 3 Mooi: een etagère met vaasjes en windlichtjes vol bloemen. Etagère ¤ 149,- glazen theelichtjes 

¤ 3,95 4 Tietsje met dochter Iris. 5 Er mag natuurlijk van alles in, maar deze kasten zijn vooral handig om cd’s in op te bergen. Collectors CD Cupboard ¤ 99,-. 6 Dierbare knuf-

fels en persoonlijke spulletjes passen mooi in deze glazen boxen. 

1 2

3 4

5 6

Bij de eettafel ligt hetzelfde vloerkleed als 
in de zithoek. Dat geeft een mooie eenheid 
en de kleden geven de ruimte structuur. 
Tietsje: “Ik ben heel blij met die kleden! Ze 
zorgen echt voor warmte en gezelligheid.” 
De tv staat niet in een tv-kast, maar boven 
op een dressoir. De frontjes van de laden 
kunnen worden omgebouwd tot klep, zodat 
daar de dvd-speler en de videorecorder in 
passen. “Dat heeft Kees meteen gedaan, alle 
apparatuur is nu dus mooi uit het zicht”.
In de oude situatie hadden Tietsje en Kees 
geen eettafel in de woonkamer. “We aten 
altijd in de keuken. Door de week doen we 
dat nu nog steeds. Maar in het weekend 
gaan we ‘op chic’: dan zitten we aan de 
nieuwe eettafel. De hoezen van de stoelen 
kun je eraf halen en wassen. Ideaal!”

Het was de wens van Kees dat er in ieder 
geval een bureau in de kamer zou blijven. 
De oude keukentafel met computer erop 
heeft plaats gemaakt voor een landelijk 
bureau met rieten laatjes. Het past perfect 
bij de stijl van de rest van de meubels.

En wat vindt Tietsje van 
haar nieuwe interieur?
“Het is helemaal super! We genieten er 
elke dag weer van. Alles past heel mooi bij 
elkaar, het is echt één geheel geworden. 
Ik ben ook heel blij met de fotowand. Het 
is zo veel leuker om mooie foto’s op te 
hangen, dan om ze in een album te ver-
stoppen. En we hebben ineens heel veel 
opbergruimte. Vroeger slingerden er overal 
losse spullen rond. Nu kunnen we alles 
netjes opbergen”.
 

▲

UITSLAG MOODBOARDWEDSTRIJDUITSLAG MOODBOARDWEDSTRIJD

10-74 10-75



Na onze wedstrijdoproep werden we bedolven onder de moodboards. Ze kwamen binnen in allerlei soorten en maten. Tietsje Boersma is onze win-
naar, maar de volgende lezeressen stuurden ook een prachtig moodboard op en verdienen dus een eervolle vermelding: Karin Wolda uit Swifterbant, 
Silvie Meijers uit Heerlen, Alice Kuiper uit Zwolle, Sonja Winters uit Vollenhove, Anita de Jonge uit Rotterdam en Joan van Rees-Jansen uit Hoofddorp. 
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Links: de werkhoek

Zo is werken beslist geen straf! Het 

rustieke rotan van het bureau sluit 

mooi aan op de stijl van de andere 

meubels. Met het leeslampje kun je – 

als het echt moet – ook ‘s avonds je 

werk nog zien. Bureau Raffl es Writing 

Desk 110x50x60 cm ¤ 1.199,-, lectuur-

bak Livres Box ¤ 24,95, zilveren tafel-

lamp Hampton Lamp inclusief kap 

Shade ¤ 89,95, hangkast met klassieke 

lijst Collectors CD Cupboard White 

¤ 199,-.Voor informatie overige meu-

bels, zie andere foto’s.

Rechts 

Een lage dressoirkast is een mooi alter-

natief voor een tv-meubel. Ladenkast 

Rangez Toutes les Affaires XL ¤ 900,-.  

IS UITGEKOMEN
Een droom

Muurverf Kalkmat met A4 

kleurstalen, 1 liter v.a. ¤ 20,45 

(Pure by Flexa ColorLab). 
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