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Een weekendje weg richting kust brengt ons naar
dit prachtige appartement in Knokke. Kunstenares
Edith Verwimp creëerde hier een rustgevend plekje
met kleurrijke toetsen waar het heerlijk thuiskomen
is. Haar prachtige schilderijen in combinatie met een
uitbundige inrichting en sobere accenten vormen
het perfecte decor voor een tweede verblijf aan zee.

H

aar kunstzinnigheid uit Edith niet alleen in haar schilderijen.
Ze houdt ervan om creatief bezig te zijn en haar interieur
telkens een nieuwe twist te geven. “Het kriebelt steeds om
met interieurinrichting bezig te zijn, maar mijn echtgenoot

Marcel wilde niet meer om de haverklap verhuizen. Omdat we al lang
droomden van een tweede verblijf, stelde hij voor om een appartement
aan de kust te kopen. Hier kon ik mijn creativiteit weer de vrije loop laten
gaan. Omdat ik het leuk vind om steeds in een ander interieur thuis te
komen, besloten we om het appartement te verkopen en meer richting
dijk te trekken. Deze succesformule willen we blijven voortzetten. Daarom
kopen we nu af en toe een nieuw appartement in Knokke dat we volledig
strippen om er vervolgens een stijlvol tweede leven aan te geven”, vertelt
Edith ons.

KUNSTZINNIGE VORMGEVING
Edith Verwimp staat bekend om haar prachtige schilderijen op maat.
“In samenspraak met de klant maak ik een buitengewoon schilderij dat
perfect past bij de plaats en het interieur waar het in de toekomst zal
pronken. Ze kunnen uit enkele verschillende genres kiezen, waarna ik aan
de slag ga. Elk schilderij is uniek, maar draagt mijn signatuur”, gaat een
gepassioneerde Edith verder. “Daarnaast vragen mensen ook advies om
het schilderij volledig bij het interieur te laten passen. Daarom verkopen
we ook al een tijdje decoratie zoals beelden, vazen, wandpanelen en
andere kunstzinnige voorwerpen voor een totaalinrichting. Zo zorg ik
ervoor dat alles tot in de details klopt.”
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In de woonruimte speelt honinggeel de hoofdrol. Een kleur die zowel terugkomt in het fluwelen bankstel, waarboven
het tweeluik ‘Field of Flowers’ pronkt, als in de eetstoelen en wandklok. “In een vakantiewoning mag alles wat
uitbundiger zijn. Een neutrale tint vormt de basis waar felgekleurde accenten in floreren. Doordat ik ze met sobere
meubels combineer, wordt het zeker niet overdadig. Geel in samenspel met hout en zwarte metalen accenten voelt
zelfs heel warm en gezellig aan.”
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De kleur van het hoofdeinde brengt Edith terug in het bedlinnen en de badkameraccessoires. Door kleine
details op elkaar af te stemmen, creëer je een stijlvol totaalplaatje.
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SLAAPWEELDE IN PASTEL
De slaapvertrekken stralen rust uit door de gekozen pasteltinten. In
dit appartement zijn maar liefst drie slaapkamers die ruimte bieden
voor acht personen. “Voor ik mijn creativiteit op het doek weergeef,
ga ik eerst op zoek naar de juiste accessoires en meubels. Zo koos ik
het kleurenpalet van de slaapkamers op basis van de hoofdeinden
van de boxsprings. Zo zien we groen-grijs en levendig groen ook
terugkomen in het bed- en badlinnen. Daarnaast speelt abrikoos
eveneens de hoofdrol in een van de kamers. Met de gekozen stoffen
ga ik naar de schilderwinkel om de juiste verf samen te stellen. Zo
lopen de kunstwerken perfect over in hun omgeving en klopt alles
tot in het kleinste detail.”
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Natuurlijke pasteltinten laten de
slaapkamers opbloeien en vormen
een rustgevend kleurenpalet in een
ruimte waar rust en gezelligheid
centraal staan.

TROEVEN IN MEERVOUD
Het appartement ligt op slechts dertig meter van het strand en vlak bij
de Lippenslaan en het Rubensplein. Hierdoor is alles binnen handbereik.
Zowel supermarktjes als bakkers, slagers, kledingwinkels en natuurlijk
tal van restaurantjes. Vanuit de zithoek en vanaf het terras geniet je van
een zijdelings zeezicht. Je voelt en ruikt als het ware de zee. “Op het ene
terras straalt in de voormiddag de zon en in de namiddag verplaatsen we
ons naar het andere terras. Daar nemen we de laatste zonnestralen op, in
gezelschap van een goed boek. Het appartement heeft zoveel troeven dat
het heerijk thuiskomen is aan de kust.”
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Dit appartement staat te koop:
www.parelaanzee.be
Meer info over de schilderkunst
vind je op www.starttoart.be

