
Miryam Schotman Interieurs
Haaswijkweg Oost 75A | 3319 LB Dordrecht | 06 23678548

info@miryamschotmaninterieurs.nl | www.miryamschotmaninterieurs.nl

Openingstijden
vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

maandag t/m donderdag op afspraak voor projecten.
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Arte, Élitis | Designers Guild | by EVE | Duran Interiors | Chivasso | Metropole by Baan | Passe Partout 
Dazzling by van Buuren | Rupert & Rupert | Keijser & co | Ralph Lauren | Painting the Past 
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Het magische voorjaar…. 
Om mij heen merk ik bij veel mensen dat de start van dit seizoen 
vaak ook de start is van iets anders. De winter vervaagt een 
beetje en men is klaar voor frisse nieuwe plannen. Met name in 
mijn vakgebied komen de ideeën des te meer tevoorschijn. Een 
nieuw seizoen brengt nieuwe kleuren, stijlen en interesses met 
zich mee. 
De hoeveelheid aan stijlen maakt het kiezen soms moeilijk. 
Vanuit dat perspectief kiest men vaak één stijl en kleur terwijl 
het juist zo leuk is om onverwachte mixen te maken waarbinnen 
uiteraard wel harmonie moet zijn. ‘Stoer’ mixt geweldig met 
‘chique’, ook als je bijvoorbeeld alleen van naturellen houdt en 
super strak kan heel goed samen met dat prachtige antieke 
erfstuk. Kleurrijk betekent zeker geen onrust, als je de balans 
maar prioriteit geeft. De herhaling van een kleur, materiaal of stijl 
zorgt er namelijk voor dat het matched en dus een geheel vormt. 

Het seizoen van ontluikende bloembollen, uitlopende twijgjes 
en verse vogelnestjes brengt ons in vervoering en geeft ons het 
gevoel van een schone frisse lei. Het is dan ook hét moment 
om je huis, tuin of werkplek weer eens onder de loep te nemen 
en zelf aan de slag te gaan of iemand in de arm te nemen die je 
hierbij gaat helpen. Het is mooi om dichtbij mensen te komen 
en met elkaar uit te vinden wát nu die lang gekoesterde wens 
is en niet onbelangrijk óf het ook praktisch blijft gezien de 
verschillende gezinssituaties. Mijn taak is vooral aangever van 
mogelijkheden, bedenker van oplossingen, bemiddelaar tussen 
personen met verschillende wensen en ideeën en vooral zorgen 
dat alles samen komt met mooie materialen die warmte, luxe 
en balans uitstralen voor iedereen. Kom maar op met de lente, 
schudt de winter van je af en maak je klaar voor de zomer! 

‘Interieurontwerper Miryam Schotman-Bakker komt uit een echte archi-
tectenfamilie, is ooit begonnen in de mode, maar ontwikkelde eveneens 
een grote passie voor interieurs, esthetica en zuiverheid. Ze heeft een fijne 
neus voor sfeer en ambachtelijkheid en staat bekend om haar eigen tijdloze 
signatuur zonder conventies’. 
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Spring is 
in the Air! 


