Binnenkijken

Het huis van

Tweedaagse
snuffelmarkt

tante Doortje

Hou je van de stijl van
José en Marco? Elk jaar
verkoopt José meubels
en accessoires tijdens de
tweedaagse rommelmarkt
in het Gelredome in
Arnhem. Meer informatie
over deze snuffelmarkt
en andere brocante- en
rommelmarkten vind je
op de vlooienmarkten.nl.

Tafel en vaasje
van Que Sera
in Herwen.
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De hoekbank is van Soho. Shutters zijn gekocht bij
Woonwinkel ‘t Klooster.

Om de woonkamer ruimtelijk te houden hebben José
en Marco in de zithoek geen salontafel neergezet. In
plaats daarvan staat er een bijzettafeltje in de kamer.
“Als ik bij de haard zat, miste ik daar vaak een tafeltje.
Daarom hebben we gekozen voor deze mooie bijzetter
met een grillig, houten blad. Hebben we visite, dan
kunnen we ‘m eenvoudig naar de zithoek schuiven.”

Als José haar honden uitliet en langs het huis van haar tante liep,
dacht ze nooit: dat is mijn droomhuis. De woning stond weliswaar op een
mooie plek, maar oogde behoorlijk saai. Toch wonen José en Marco er
inmiddels acht jaar met veel plezier. “Het is echt ons thuis geworden.”

Fotografie: Anneke Gambon • Tekst: Wilma Tjalsma
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Aan de witte kast hangt een oud windlichtje van Violier at Home. De kast kochten José en Marco bij Het Sfeerhuis in Zevenaar.
Voor de radiator maakte Marco een stijlvolle ombouw.

Kleuradvies
Vind je het lastig te
bepalen welke kleuren een
ruimte kan gebruiken?
Vraag dan eens naar advies
in een speciaalzaak.
Woonwinkel ’t Klooster
maakte een moodboard
van deze woonkamer met
daarop alle kleuren,
raamdecoratie, vloeren en
vensterbanken. Naar
aanleiding daarvan
verfden José en Marco de
schouw in de tint Zinco van
Carte Colori.

De zwarte stoel
is gekocht bij Ikea,
het vachtje en de
huid onder de stoel
zijn van Que Sera.
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‘Kalkverf heeft
zo’n mooie uitstraling, het
geeft het hele huis een
fijne sfeer’

Kies niet zomaar een schaaltje voor je Amaryllisbol, maar ga op een rommelmarkt
op zoek naar een exemplaar met iets ‘extra’s. Bijvoorbeeld eentje met een barst,
zoals dat van José. Geen voor de hand liggende keuze misschien, maar imperfectie
geeft een woonaccessoire juist net wat meer karakter.

Kleine vondsten van de rommelmarkt worden door José gekoesterd. Zoals de twee oude bijbeltjes bijeengebonden met een stuk
touw, een antiek horloge en een aardewerken schaaltje.
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José kocht de kast op marktplaats.nl en verfde hem met kalkverf Chalk van Painting the Past.
De gordijnen zijn
gekocht bij
Woonwinkel
’t Klooster in
Bovenkarspel. Het
bankje kocht José
bij Violier at Home
in Bennekom.

1

2
1 De kruik en de gedroogde witte Kamstatice zijn van Que Sera. 2 De spiegel is jaren geleden gekocht bij Violier at Home. De staande lamp is van
Rivièra Maison. Erop staat een pot van Brynxz gevuld met een Muehlenbeckia van bloemisterij Anemoon in Didam.

Venster-bankje
Is het seizoen er niet naar om
de deuren wijd open te zetten?
Plaats een mooi oud bankje
op die plek, zodat het dienst kan
doen als vensterbank. Fijn om
op te zitten als de winterzon
naar binnen schijnt, maar ook
leuk om kussens, planten of
accessoirs op neer te zetten.
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‘Ik hou van een rustig
interieur, dus niet te veel
frutsels en snuisterijen’

Hoewel Marco en José tante Doortje
weleens thuisbrachten na een verjaardag,
waren ze nooit verder geweest dan de
voordeur. “Het bleef bij gedag zeggen
en zwaaien als we langs haar huis liepen.
Tante Doortje liet mensen alleen binnen
als het echt noodzakelijk was. Wij
hadden dan ook geen idee hoe het er
in haar huis uitzag. Maar met wat we
van de buitenkant zagen, konden we
maar één conclusie trekken: saai!”

Behoorlijk gedateerd
José zette voor het eerst een stap over de
drempel toen haar tante was overleden.
Haar ouders waren, samen met nog
drie familieleden, erfgenaam en het huis
moest worden leeggeruimd. José ging
even langs voor een kop koffie. “Ik zie
mezelf nog zitten in dat kleine keukentje.
Het gekke was dat ik het huis gedateerd
vond, maar ik meteen aan het fantaseren
sloeg: hier een muurtje weg, daar een

mooie keuken. En ik begon het in mijn
hoofd ook al in te richten.”

Toeval?
Het toeval wil dat diezelfde middag
ook Marco onverwachts bij zijn
schoonouders langsging, die nog steeds
bezig waren met het leegruimen van de
jaren 60-woning. Eenmaal thuis zei hij
tegen José: “We gaan het huis van tante
Doortje kopen.” En eigenlijk is de rest
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Door de muur tussen de keuken en de woonkamer weg te halen en een van de
deuren naar de hal dicht te metselen, ontstond er ruimte voor een grote eettafel,
die is gekocht bij Que Sera. Eromheen staan Soho-stoelen die opnieuw
zijn gestoffeerd door Meubelstoffeerderij van Wessel in Westervoort.
Een industriële
lamp geeft een
landelijk interieur
pit, dus durf
te combineren.

1

2
1 De keuken is gekocht bij Scheffer Keukens in Zelhem. Hond Boet kijkt toe. 2 Accessoires op het aanrecht van Que Sera en Rivièra Maison.

geschiedenis. Want nadat alle
erfgenamen akkoord waren, kregen
Marco en José de sleutel in handen.
“Marco heeft nog diezelfde avond
de eerste muur gesloopt, zo enthousiast
waren we.”

Alles aangepakt
Voordat er kon worden verhuisd, moest
er wel het een en ander gebeuren. Tante
Doortje en haar echtgenoot waren in de
jaren zestig in het huis komen wonen
en sindsdien was er eigenlijk nooit meer
echt iets aan veranderd. Hoewel de
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vintage stijl uit die tijd nu weer hip is,
was de stijl van dit huis het net niet.
“Marco heeft, met hulp van mijn vader
en schoonvader, het complete huis
aangepakt. Er zijn muren gesloopt,
zodat er een ruime woonkamer met
woonkeuken ontstond, de ouderwetse
schouw met jaren 60-stenen werd
vervangen door een strak exemplaar
met gashaard en boven werden twee
ruimtes samengevoegd. Een kleine
slaapkamer en douche met toilet, waar
Marco samen met zijn vader een compleet
nieuwe badkamer installeerden.”

Kloppend plaatje
José: “Tijdens een kersttrip naar het
Noord-Hollandse Medemblik had ik
een stapel interieurtijdschriften
meegenomen. Al bladerend viel mijn
oog op Woonwinkel ’t Klooster in
Bovenkarspel. We zijn er gaan kijken
en waren gecharmeerd van het creatieve
en tijdloze concept. Toen we in gesprek
raakten met eigenaar Hans was er
ook meteen een klik. Hij heeft ervoor
gezorgd dat we in ons huis het hele
plaatje kloppend kregen. Door zijn
adviezen durfden wij het aan net een

Doordacht plan
➝

Wacht met het ophangen van de lamp
tot je zeker weet op welke plek je de
eettafel wilt neerzetten. Zo voorkom je
onnodige gaten in het plafond.
Schuif net zolang met de tafel tot je
voldoende loopruimte overhoudt
en het geheel rustig oogt.
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De vaas is gekocht op een rommelmarkt en de tak is van Anemoon in Didam.
Het kastje komt van marktplaats.nl, het is geverfd in Monumetal Grey van Painting the Past.

Op zoek naar antiek linnengoed?
Kijk dan eens op delinnenkast.com.
Op deze website tref je een uitgebreide
collectie tafellakens en servetten van katoenen linnendamast uit de periode 1900-1960.
Ook tref je er een lijstje wastips om lang van
dit mooie textiel te kunnen genieten.

Geef de slaapkamer
charme door een
wand met een
gedecoreerd
behang te
bekleden. Dit
behang is van
Eijffinger.

Plaats achter een eenvoudig bed
een zelfgemaakt hoofdeind van
steigerhout voor een warme touch.

2
1 Oude sleutels kregen een lik kalkverf en werden daarna licht opgeschuurd. 2 Door de wc vanuit de gang te verplaatsten naar de achtergelegen bijkeuken,
ontstond er een echte hal aan de voorzijde van de woning. De wanden zijn geverfd met Kloosterverf van Woonwinkel ’t Klooster in Bovenkarspel. Op de grond
de tas van tante Doortje.

stapje verder te gaan met bepaalde tinten
dan we wellicht zelf zouden hebben
gedaan. Achteraf zijn we daar ontzettend
blij mee, want wit en grijs kun je immers
overal kopen.”

Eigentijdser
Op het bed ligt een sprei
van Que Sera, waar ook
de rieten mand en de
paraffine windlichten
vandaan komen. Het
ronde tafeltje en de lamp
(Rivièra Maison) namen
José en Marco mee
uit hun vorige woning.
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Niet alleen qua kleur, ook wat betreft het
interieur hebben ze in hun nieuwe huis
een fikse omslag gemaakt. Voorheen,
zo vertelt José, was hun interieur een stuk
landelijker. “Dat vind ik nog steeds fijn
hoor, maar hier wilden we het toch net
iets eigentijdser. Ik hou sowieso van een

rustig interieur, dus niet te veel frutsels.
Liever een paar bijzondere items dan
een huis vol snuisterijen. Dat is veel te
druk.” Hun interieur is in ontwikkeling,
vertelt het stel. En in de afgelopen jaren
hebben ze de puntjes in huis op de
spreekwoordelijke i gezet. Zo bezocht
José een fair op het eeuwenoude
landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt.
Daar kwam ze in contact met Nicole
van Stiphout van Que Sera. “Ik kocht
paraffinelichten bij haar en we raakten
aan de praat.” Wat volgde was een
intensiever contact. José ging zelfs

met vier nichten een workshop bij Nicole
volgen om daarna met een prachtige
Eucalyptuskrans thuis te komen.
“We kopen ook geregeld accessoires
bij Nicole en ze geeft ons zo nu en dan
goede interieurtips.”

Klein maar fijn
José vertelt dat ze spullen voor haar huis
liever zoekt in de kleinere speciaalzaken
dan in de grotere interieurwinkels. Dat is
haar allemaal te veel van hetzelfde. “Als
ik rondkijk in zo’n winkel en een schap
vol met dezelfde dingen zie, denk ik
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Deze stijl

Pure eenvoud
Hou je net als José niet van veel frutsels? Ga dan voor een paar zorgvuldig
uitgekozen blikvangers. Mooi en rustig in een basic interieur.

Vaas zkt. tak

Crinkle

Eucalyptus, katoenbollen
gedroogde berenklauw...
Alles staat even mooi
in vaas Hemmaröra.
21x10 cm € 7,99 (ikea.com)

Leuk over een
houten bankje
of losjes over
een eetkamerstoel:
plaid van crinkle
katoen. 170x130 cm
€ 39,99 (hm.com)

Werelds idee
Ook liever geen
salontafel? Dit tafeltje
met oriëntaalse
uitstraling is een prima
alternatief. 50x49 cm
€ 39,99 (xenos.nl)

Fijn
breisel
1

2
1 Accessoires bij het bad van Que Sera. 2 De badkamer ontwierp Marco samen met zijn vader. Het bad, het wasmeubel en de tegels zijn van Bouwcenter HCI.

Met gerstekorrelsteek
aan de voorkant
en een effen
achterkant.
Kussenhoes
50x50 cm
€ 19,99 (hm.com)

Opberger
Tijdschriften, speelgoed...
Whatever you want,
het past in deze mand.
30x30 cm € 11,- (hema.nl)

Bij de haard

Favoriete winkels
& merken van José
1. Woonwinkel ‘t Klooster
in Bovenkarspel
2. Que Sera Landelijke
Meubels & Accessoires in Herwen
3. Violier at Home in Bennekom
4. Marktplaats.nl voor
bijzondere vondsten
5. Merken: Brynxz, DutZ en Zusss
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bij mezelf: hoeveel van die potjes kun je
verkopen? Liever ga ik naar Woonwinkel
’t Klooster, Que Sera of Violier at Home
van Wulf van de Pol. Ondanks het feit dat
dit geen grote winkels zijn, kan ik er toch
uren rondlopen en steeds weer iets
nieuws ontdekken.”

Goedkeurend toekijken
Hoewel Marco en José tien jaar geleden
nooit hadden gedacht dat ze in het huis
van tante Doortje zouden gaan wonen,

voelt dit inmiddels wel echt als hun thuis.
“In ons vorige huis voelde het nooit
als thuiskomen, dat hebben we hier wel.
Ik denk dat het vooral komt doordat
dit het eerste huis is dat we samen
hebben gekocht én verbouwd. Als ik hier
met mijn moeder aan de keukentafel
een kopje koffie drink, zeg ik weleens
tegen haar: Wat zou tante Doortje ervan
vinden als ze ons hier zo zag zitten?
Mijn moeder denkt dat onze tante
van bovenaf goedkeurend toekijkt.”

Een zachte schapenvacht
erin en jij komt de koude
winteravonden wel door!
Fauteuil Storsele 69x78x100
(bxdxh) € 99,95 (ikea.com)

Chique verschijning
Sfeermaker in bijvoorbeeld
de slaapkamer, op je nachtkastje.
Lamp 35x35x59,5 cm € 69,99
(zarahome.com)

Het kleurenpalet
van José

WONDERFULL WHITE

Ingetogen, maar met lef
Bij een rustige basis denk je
al snel aan neutrale tinten als
Wonderful White. Mooi, maar durf
net als José en Marco ook eens iets
anders te proberen. Een muur,
meubel of schouw in Bashful Blue
bijvoorbeeld. Of Gorgeous Green.
Krijtverf van Wood & Wall
€ 39,95 per 2,5 liter (gamma.nl)

Samenstelling: Janneke Peters • Voor verkoopadressen zie pag. 135

BASHFUL BLUE

GORGEOUS GREEN
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