
Date Night
Ons droomhuis



De opdracht: Maak twee droominterieurs. Eentje,
voor het huis waar jullie samen gaan wonen. Hou die
een beetje realistisch. Als je een badkamer hebt
waar net een douche en toilet in past, moet je die
grote jacuzzi misschien even uit je droominterieur
halen... 

De tweede is voor jullie droomhuis. Dat mag zo
absurd of zo realistisch als je maar wil. Het huis
waar je denkt over 10 jaar te gaan wonen, of het huis
wat je zou laten bouwen als je morgen miljardair zou
zijn. Ga lekker los, maar doe het samen! 

Tijd om in te richten!

Kies een visueel hulpmiddel

Kies een visueel hulpmiddel voor jullie
droominrichting. Het meest eenvoudig? Samen
achter een laptop met twee Pinterest boards! Lekker
zoeken op dingen die jullie mooi vinden en pinnen
maar. Ook leuk, een stapel tijdschriften erbij pakken
en aan de slag gaan met moodboards op papier. Zelf
tekenen mag natuurlijk ook! De Sims openen en je
huis daar bouwen? Een fancy ontwerpprogramma
gebruiken? Het kan en mag allemaal, als jullie maar
samen plezier hebben. Oh en maak overal foto's of
sla je resultaten op!



Hoe zou je jouw stijl van inrichting omschrijven?
Landelijk? Minimalistisch? Industrieel?
Excentriek? Kleurrijk? Sober?
Welke kleuren vind je mooi? En welke helemaal
niet? 
Wat voor gevoel moet een ruimte je geven?
Welke dingen in een huis zijn niet
onderhandelbaar voor jou? Wat is een harde eis?
Wat vind je niet mooi aan wat ik uitkies? Zou
een andere kleur helpen bijvoorbeeld? Of is het
meer de stijl?
Moeten alle kamer voor jou dezelfde stijl? Of is
juist een beetje afwisselen ook leuk?
Welke kamer is het belangrijkst voor jou? Welke
het minst?
Heb je een huis van iemand die we kennen wat
je heel mooi vindt? Of een huis wat je op tv
weleens gezien hebt bijvoorbeeld? 

Zomaar beginnen met inrichten kan een beetje
overweldigend voelen. Zoals in een volle supermarkt
staan en je afvragen wat je zal gaan eten. Geen
zorgen. Ik help jullie op weg met een aantal vragen
die je elkaar kunt stellen om op te starten, of als je
vastloopt.

 
Veel plezier!

Zit je even klem? 
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