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De redactie test uit

V

an consultant in de ICT-wereld
naar eigenaresse van een eigen decoratie- en interieurbedrijfje. Voor

Decoreren met
blijvende materialen

velen klinkt het misschien als een vreemde en onlogische stap, maar voor Marita is
het de normaalste zaak ter wereld, want
decoreren zit haar in het bloed. “Ik kreeg
het creatieve gen door van mijn ouders”,
vertelt ze. “Mijn vader is timmerman en
ontzettend handig en mijn moeder maakte het vroeger bij ons thuis altijd gezellig
met zelfgehaakte gordijnen, bedspreien en
decoratiekleedjes. Ik hield me graag bezig met het ontwerpen van kerstkaarten

In het piepkleine dorpje Geersdijk, achter de deur van een landelijk, charmant huisje bevindt zich de stijlvolle wereld van Elisense Interieurstyling.
Middenin haar gezellige woonkamer geeft Marita er workshops ‘Interieurstyling’ en ‘Decoraties van blijvende materialen’. Wij schreven ons in voor
de laatste optie en gingen een middagje vlijtig aan de slag met ons lijmpistool.
Tekst: Britt Slegers - Fotografie: Dorien Ceulemans
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en naaide op zeer jonge leeftijd al jurkjes
voor mijn barbiepoppen. Het leek vanzelfsprekend dat ik mijn brood zou gaan verdienen met iets creatiefs, maar toch hield
het onzekere van zo’n baan me tegen. Na
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Karen, Sales Assistant
Ik had nooit eerder een
lijmpistool gezien - laat staan
gebruikt - maar het resultaat
is echt prachtig.

Sissi,
Grafisch vormgeefster
Je moet echt geen
ervaring hebben om
deze workshop te
kunnen volgen

Het onthaal was top! Vooraleer we aan de workshop begonnen kregen we heerlijke, zelfgebakken taart
met thee voorgeschoteld waardoor de sfeer meteen goed
zat. Marita’s huis is erg knus en stijlvol ingericht en ik was
aangenaam verrast toen de workshop middenin de huiskamer bleek door te gaan. Toen we eenmaal bezig waren gaf
Marita tips en hielp ze waar ze kon. Ze gaf iedereen voldoende tijd om de krans op zijn eigen tempo af te werken.
Ik had voordien nog nooit een lijmpistool gezien – laat
staan gebruikt – maar het resultaat is echt prachtig. Ik kan
niet wachten tot mijn krans op de salontafel pronkt.”

“Zolang ik mijn
passies kan
combineren,
ben ik de
gelukkigste vrouw
ter wereld”
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Marita heeft ons echt in de watten gelegd. Naast de koffie of thee met siepelkoek bij ontvangst, kregen we ‘s middags een
heerlijke lunch van tomatensoep en zelfgebakken notenbrood voorgeschoteld. Iets wat ze vaker doet voor gasten die van ver komen.
Tijdens de workshop kwam Marita erg professioneel over. We kregen
informatie over de gebruikte materialen en hoe we deze best konden
verwerken. Je moet echt geen ervaring hebben om deze workshop te
kunnen volgen – voor mij was het zelfs de eerste keer – want dankzij
Marita’s goede begeleiding vertrek je ongetwijfeld met een professioneel ogend decoratiestuk naar huis.”

mijn afstuderen ging ik als secretaresse

van 9 tot 5 en er bleef niet veel tijd meer

terieurdecoraties van blijvende materialen

aan de slag, werkte ik enkele jaren in re-

over voor mijn creatieve bezigheden. In

en landelijke badkamermeubels. Elisense

creatieparken en kwam ik uiteindelijk in

2005 hakte ik de knoop door en besloot ik

was geboren.”

de softwarebranche terecht waar ik veel

om mijn creatief talent een kans te geven.

kansen kreeg en snel bijleerde. Bovendien

Na een baan als etaleuse, waarvoor ik heel

Eigen ontwerpen

bezocht ik veel bedrijven en ontmoette ik

België en Nederland afreisde, wou ik graag

Vandaag kan iedereen bij Marita in Geers-

tal van nieuwe mensen, wat ik helemaal

iets beginnen waarvoor mijn klanten naar

dijk terecht voor romantische kransen en

geweldig vond. Maar het was geen baan

mij moesten komen. Zo kwam ik uit bij in-

bloemdecoraties met zijden en gevries-
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droogde bloemen of voor sfeervolle badkamermeubels in tal van stijlen, kleuren en afwerkingen. “Dit jaar begint ook de verkoop
van mijn eigen ontwerpen”, vertelt Marita

Pascale,
Grafisch vormgeefster
Marita is een uitstekende
workshopbegeleidster
en had aan alles gedacht

trots. “De nieuwe lijn is iets moderner dan
anders, waardoor ik hoop om voortaan een
breed publiek aan te spreken. Ook wat de
workshops betreft wil ik graag uitbreiden.
Aangezien ik hier zo afgelegen woon, geef ik
er nu slechts enkele per jaar. Maar ik hoop
dat hier in de toekomst verandering in komt

Nadia

Ik was meteen gecharmeerd
van Marita’s huis. Het
interieur past perfect in
Decoreren Landelijke Stijl
en ik voelde me er meteen
op mijn gemak

zodat ik mijn twee passies: interieur en het
ontmoeten van nieuwe mensen, kan blijven
combineren. Zolang dat me lukt, ben ik de
gelukkigste vrouw ter wereld.

•

Marita is een uitstekende gastvrouw en workshopbegeleidster.
Ze verwende ons niet alleen met een lekker hapje en drankje, ook wat de
workshop betreft had ze aan alles gedacht. De benodigdheden lagen voor
iedereen netjes klaar en ze vertelde ons zelfs hoe we ons lijmpistool moesten hanteren zodat we ons niet zouden verbranden. Gebeurde dat toch, dan
konden we onze vinger meteen in een kommetje koud water steken dat in
het midden van de tafel stond. Ondanks mijn twijfels in het begin ben ik erg
trots op mijn krans. Dankzij de tips van Marita is hij erg mooi geworden.”

Nadia, Junior Category Manager
Met de radio op de achtergrond en
een babbeltje tussendoor was het
heel ontspannen werken.

Elisense Interieurstyling
• Workshops

Interieurdecoraties van blijvende materialen
(kransen, bloemstukken…), interieurstyling
Ik was meteen gecharmeerd van Marita’s huis.
Het interieur past perfect in Decoreren Landelijke Stijl
en ik voelde me er meteen op mijn gemak. We kregen een
rondleiding en namen een kijkje in de showroom waar
we Marita’s badkamermeubeltjes konden bewonderen.
Na een kopje thee was het tijd voor de workshop. Met
de radio op de achtergrond en een babbeltje tussendoor
was het heel ontspannen werken. Het leek wel wat op
een gezellig vrouwenclubje (lacht). Het lijkt me ideaal
om deze workshop te volgen met vriendinnen, je moeder
of zus. Het is een gezellig dagje uit en nadien heb je een
zeer mooi stuk om in je woonkamer te laten schitteren.”
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• Winkel

Landelijk badkamermeubilair, bloemstukken
en kransen met zijden bloemen, interieuradvies.
Provincialeweg 15a
4494 NA Geersdijk
tel.: +31(0)630/94.70.65
info@elisense.nl
www.elisense.nl
Openingstijden winkel: enkel op afspraak.

• Score van de jury
Onthaal: ●●●●
Ruimte en stijl: ●●●●
Begeleiding: ●●●●
Sfeer: ●●●●
Moeilijkheidsgraad: ●◌◌◌

Voorjaar 2013 | 57

