Binnenkijken
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Op de eerste verdieping liggen eikenhouten planken. Op de tweede verdieping
ligt laminaat. De vloeren zijn gelegd door André van Eck Bouwspecialist. Het
stoeltje is van Profijtmeubel. De poer is van Plein 5. De zwarte kist is gekocht bij
Boedelcentrum XL. Erop staat een lamp van De Stamkamer. Ook de hoekkast is
gekocht bij een kringloopwinkel.

KLEIN
MAAR FIJN
HET SCHEELDE NIET VEEL OF ALIE HAD HIER HELEMAAL
NIET GEWOOND. EEN APPARTEMENT MET EEN SCHUINE
WAND, DAT ZAG ZE NIET ZITTEN. MAAR IEDEREEN ZEI:
“DOEN! JIJ MAAKT HIER WEL IETS MOOIS VAN.”
TEKST WILMA TJALSMA
FOTOGRAFIE ANNEKE GAMBON
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De grijze bank en de salontafel
zijn gekocht bij Woonland.

LEKKER NIEUW

STOER EN SOBER

De schuine muur werd echt een ‘ding’ in het hoofd van Alie. Want
hoe richt je een kamer sfeervol in, als alles schuin tegen een wand
komt te staan? Door je meubels recht in de ruimte te zetten. “Alles is
nieuw in dit appartement. Ik mocht gelukkig meebepalen hoe de keuken er uit kwam te zien: zonder bovenkastjes en zonder tegeltjes. En
met de donkere tinten vallen die schuine muren nauwelijks nog op.”

Alies woonstijl is gegroeid in de loop der jaren. Van een huis vol
brocante naar een wit interieur. En nadat haar relatie spaak liep en
ze alles nieuw moest kopen, dacht ze in eerste instantie aan een modernere inrichting. “Maar bij het zien van dit appartement vond ik
een stoer en sober interieur toch passender. Voordat ik de sleutel had
gekregen, was de kalkverf al uitgezocht. De eerste verdieping is geschilderd in één kleur, Gritti van Carte Colori.

ZEEËN VAN RUIMTE

Het appartement van Alie is veel groter dan sommige eengezinswoningen in de buurt. Achter haar voordeur treffen we een klein
halletje en een berging. Een trap leidt naar de verdieping waar een
hal met toilet, een woonkamer, keuken en bijkeuken zijn gesitueerd.
Een tweede trap leidt naar de bovenste verdieping. “De meeste mensen zijn verbaasd over de hoeveelheid ruimte die ik daar heb: drie
grote slaapkamers en een badkamer. Een vlizotrap die toegang biedt
tot een grote vliering.”

GEEN BOVENKASTJES GRAAG

Alie had geluk dat de keukenleverancier net een nieuwe collectie keukens introduceerde en daar zat ook een nieuwe kleur bij die perfect
aansloot bij haar wanden. Omdat de keuken tegen de achterwand in
de woonkamer is geplaatst, wilde Alie deze graag ‘weg laten vallen’ in
het geheel. “Het lukte mij na veel praten met de woningbouwvereniging om een niet-standaard keuken te laten plaatsen. Planken in plaats
van bovenkastjes en kalkverf in plaats van tegels.”
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“Ik heb voor
alle wanden
één tint
gebruikt, dat
is wel zo
rustig in een
kleine
ruimte”
Alie

De wanden in de keuken zijn geverfd met Gritti van Carte Colori. De keuken is
van Van Wanrooij. Alie heeft een houten plank op het gasfornuis gelegd om zo
min mogelijk apparatuur in de keuken te zien. André van Eck Bouwspecialist
voorzag de afzuigkap van een koof. Achter het fornuis staat een grote, zwarte
koekplaat (Plein 5) om spatten op de muur te voorkomen. Op de keukenplank
staat een ornament van Hamsmade. Boven de tafel hangen spots van
Rietveld Verlichting.
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Naast het bed van BeterBed staan een krukje van Plein 5 en een lamp
van De Stamkamer.

Alies oude eettafel staat nu in de logeerkamer. De tafel en de rieten
stoel zijn gekocht in een kringloopwinkel.

KEUZESTRESS

kringloopwinkel in Tiel (NL) op zoek naar woonaccessoires.
Sommige items knapte ze op, verfde ze of maakte ze oud, andere
waren mooi genoeg van zichzelf. “De zithoek en eetkamerstoelen heb ik nieuw gekocht. Daarvan wil ik toch dat ze een aantal
jaren meegaan.”

Er zijn meer zaken die Alie veranderd heeft in haar huurappartement. Zo is de afzuigkap middels een stoere koof weggewerkt. De
gemarmerde kunststof vensterbanken zijn voorzien van oude steigerhouten planken. De standaard deurklinken zijn vervangen voor
retro-exemplaren en ook de radiator is voorzien van een stijlvol jasje.
“Ik moest heel veel keuzes maken. Zonder partner is dat soms best
lastig, je kunt nooit overleggen. Aan de andere kant kon ik het precies maken zoals ik zelf wilde!”
KRINGLOOP

Alie vertelt dat meer dan de helft van het interieur in kringloopwinkels is gekocht. In maanden voorafgaand aan de verhuizing
naar haar nieuwe appartement bezocht ze wekelijks een grote

WEER WINKELEN

En wie denkt dat ze, nu haar huis klaar is, nooit meer in een kringloop- of gewone woonwinkel komt, heeft het bij het verkeerde eind.
Haar zoons zijn inmiddels immers volwassen en toe aan een eigen
huis. En de sfeer die hun moeder in haar appartement heeft gecreëerd, staat hen wel aan. “Ik hoef mij niet te vervelen, want mijn oudste zoon heeft gevraagd of ik mee wil denken over zijn huis. Ik kan
dus weer heerlijk gaan winkelen!”
•

