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Vrouwen uit de woonwereld 
gunnen ons een kijkje in hun 
persoonlijke woonspullen. 
Deze keer: Marije Ouweneel. 
Ze houdt van uitproberen en 
combineren, én van speuren 
naar haar favoriete servies.

Marije (36) is interieurontwerpster, 
woonblogger en eigenares van 
Maison Belle (maisonbelle.nl). Ze  
verhuisde acht jaar geleden met 
Maurits (39), Noa (12) en Tom (9) naar 
een gerenoveerde arbeiderswoning 
uit 1918 in Apeldoorn. “Ons huis oogt 
landelijk en is net een boerderijtje: met 
een rood dak, roederamen, groen-wit 
geverfde luiken én een grote tuin, vroeger 
een volkstuin. Nu scharrelen onze kippen 
er rond en teel ik er groente en kruiden  
in mooie buxusvakken. De landelijke 
sfeer proef je ook binnen. We hebben 
paneeldeuren geplaatst, een landelijke 
keuken en louvreluiken in plaats van  
gordijnen. Natuurkleuren, zoals greige 
voor de wanden, wit en hout zorgen voor 
warmte en rust. Zo’n rustige basis is 
belangrijk voor me. Het leven is al zo 
druk, en met twee jonge kinderen is  
er genoeg leven in de brouwerij. 
Ik probeer graag dingen uit, ook om  
mijn cliënten advies te kunnen geven  
op het gebied van interieurstyling. Onze 
spullen veranderen dus vaak van kleur, 
plek of zelfs van eigenaar. Zo hebben  
we nu een ronde eettafel. Met een  
industriële lamp erboven werd de  
eethoek helemaal mijn smaak: landelijk 
en gezellig, met een eigentijdse twist.” 

“ Verzamelen is zoeken 

naar enkele stuks”
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“Een vriendin emigreerde naar Amerika. 

Op haar afscheidsfeestje werden alle  

spullen die ze moest achterlaten, verkocht. 

Ik viel meteen voor deze lamp, met z’n  

stoere, verweerde voet. Als van een boom 

die te lang in het water heeft gelegen.”  

“Zeker, net als de  

dekenkist die ik kocht toen ik het huis uit  

ging en de familiestukken die rouleren binnen 

onze familie. Zodra ergens herinneringen  

aan kleven, ben ik eraan gehecht.”

“Sinds een jaar of twee verzamel ik dit 

soort servies. Alles in blauw-wit, maar 

een mix van prints. De losse stukken 

komen overal vandaan: bij de kringloop, 

Xenos, Chinese winkels ... Dat is juist  

het leuke. Als ik alles op één adres kon 

kopen, zou de uitdaging eraf zijn.”  

 “Op wandplanken in de  

keuken. Ik heb nu zo’n 25 stuks.”  

“Die houtkleur, het model: zó mooi. Ik 

kocht dit stoeltje op een rommelmarkt. 

Niemand keek ernaar. Ik was als een kind 

zo blij toen ik het zag en het voor maar vijf 

euro mee naar huis mocht nemen.” 

“Ja, als ik maar even kan, ga  

ik naar een van de vele kofferbakmarkten in 

de buurt, zoals die langs het Apeldoorns 

Kanaal, elke zaterdag in juli en augustus.”

“Mijn zoon Tom vond deze veren. Ze  

kleuren goed bij ons huis. En ik vind ze  

zo leuker dan een kaartje aan de muur.” 

 “Enorm. Ik ben opgegroeid 

op het platteland en nu trek ik met mijn gezin 

door de bossen en over de hei. Vaak nemen  

we allerlei dingen die we vinden mee naar 

huis. Deze vondsten krijgen altijd een plekje. 

Stoere takken bijvoorbeeld schik ik met verse 

bloemen in een vaas.”
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M.m.v.: H&M (blouse), Tally-Ho (armband), Hema  
(dienblad), Histor (wandkleur Waterman), Designers  
Guild-Savine-Cobalt/Wilhelmine van Aerssen (behang).  
Voor verkoopadressen zie inhoud.


