
EEN KERST
VOL BLOEMEN

EEN HUIS ZONDER BLOEMEN? MONIQUE KAN ZICH ER HELEMAAL NIETS BIJ VOORSTELLEN. IN 
HAAR WONING STAAN ALTIJD PRACHTIGE BOEKETTEN EN VOOR IEDER JAARGETIJDE WORDEN 

NIEUWE KRANSEN GEMAAKT. MET ALS HOOGTEPUNT DE DECEMBERMAAND!
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De stoelen zijn van 4 Seasons Outdoor. Het regaal 
maakten Bert en Monique zelf. De haken zijn van 

Hoffz, alle andere decoratie is in de loop van de 
jaren verzameld.

Een hoekje achter het huis met 
houtopslag. Erboven hangen 

oude luiken die ze hebben 
meegekregen van hun Italiaanse 

vrienden die Monique en Bert 
regelmatig ontmoeten tijdens 

hun vakanties in Italië.
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“Sinds onze prachtige veranda er staat, wordt 
deze buitenkamer ook stijlvol gedecoreerd”
MONIQUE, BEWOONSTER



ALTIJD BLOEMEN
Monique heeft eerste keus als het gaat om bloemen 
en takken, want echtgenoot Bert is werkzaam in de  
wereld van de flora. “Bert werkt bij Hoorn Bloom-
masters. Zij voorzien bedrijven en ondernemers van 
verse bloemen en boeketten. Hij is hun leverancier 
en ook de mijne!” Thuis gaat Monique onder de  
prachtige, nieuwe veranda aan de slag en maakt ze de 
mooiste kransen en boeketten. “Ik kan echt ongeluk-
kig worden als we geen bloemen in huis hebben.”

HOOGZWANGER EN VERHUIZEN
“Toen ik destijds zwanger was van onze jongste zoon 
Jazz, was de noodzaak om te verhuizen groot. We 
woonden in een klein jarendertighuisje met maar twee 
slaapkamers.” Verbouwen met een hoogzwangere 
buik zag het stel niet zitten. Ze besloten op zoek te 
gaan naar een grotere woning. In een weiland aan de 
rand van Oostzaan (NL) zag Monique op een dag een 
bord staan. Er zouden acht woningen gebouwd gaan 
worden. “Dat wordt het, dacht ik. Wij waren zo naïef 
om te denken dat we nog alle keus hadden. Maar er 
waren al vijf huizen verkocht. Wij kochten een van de 
overgebleven woningen: een ruim, geschakeld huis in 
een jarendertigstijl met een flinke tuin, bijna grenzend 
aan het water!”

EIGEN STEMPEL
Omdat de projectontwikkelaar van dit wijkje van  
tevoren alles omtrent indeling en afwerking al had 
bepaald, hadden Monique en Bert op voorhand niet 
zo veel meer in te brengen. “Dat vonden we toen 
wel jammer, want ik had boven in plaats van twee  
badkamers liever een badkamer gehad en een grote 
inloopkast. Maar toen we hier eenmaal woonden, heb-

ben we alsnog onze eigen stempel op het huis gedrukt 
en een eigen sfeer en stijl gecreëerd. Onder andere 
door een schouw met open haard te laten plaatsen.”  
Monique vertelt dat ze al in haar allereerste eigen ap-
partement voor een landelijk stijl had gekozen. “Ik 
ben ooit begonnen met een geruit bankstel, heel lange  
gordijnen met embrasses en een hemelbed! Hoe  
landelijk wil je het nog hebben?” En in hun eerste ge-
zamenlijke huis kwam een rode traploper met koperen 
roedes en een chesterfieldbank met gobelinkussens. 
Monique noemt het een Engelse stijl in warme tinten.

ALLES CRÈME
In haar nieuwe huis duurde het wel even voordat ze er 
echt haar thuis van had gemaakt. Hoogzwanger stond 
haar hoofd destijds niet zo naar inrichten en stylen. “We 
besloten toen om alles maar crèmekleurig te verven 
en later zouden we dan wel zien wat we ervan gingen  
maken.” Moniques moeder bekleedde de kussens van 
het enige bankje dat ze uit het oude huis mee verhuis-
den opnieuw en er werden vooral veel nieuwe meubels  
besteld. “Het meubilair uit ons hele kleine huisje, dat 
moest je hier echt gaan zoeken, het viel totaal weg.  
Vandaar die nieuwe meubels. En toch … het voelde nooit 
echt als thuis, ondanks het prachtige huis en het nieuwe 
interieur.” Het was een kennis die haar ogen opende. “’Dit  
interieur past helemaal niet bij jou’, zei ze. En daar 
legde ze de vinger exact op de zere plek. Want in de  
woonkamer voelden Bert en ik ons al een tijdje niet  
prettig. Ik had de overgordijnen gewassen en die waren zo  
gekrompen dat we ze maar weg hebben gehaald. Er 
hingen alleen nog vitrages. Als we die ’s avonds dicht 
schoven zei Bert: ‘Het lijkt hier wel een aula’. Begrijp me 
goed, we waren ontzettend blij met het huis, maar niet 
met de inrichting. Het roer moest om!”

GESTAAG GEGROEID
De gehele woonkamer werd voorzien van muur- en 
kalkverf, inclusief de gezoete, marmeren schouw. De 
vitrages verdwenen en Bert maakte, met behulp van 

“We hebben onze stempel 
op het huis gedrukt en een 
eigen sfeer gecreëerd”
MONIQUE, BEWOONSTER

Even voorstellen

Monique en Bert wonen met hun twee 

jongens Sem en Jazz in een nieuw huis in 

jarendertigstijl aan de rand van Oostzaan 

in Noord-Holland. Oudste zoon Davy woont 

inmiddels samen met zijn vriendin.

Ook de veranda, die is gebouwd door Klassieke 
Veranda, is opgesierd met een verlichte 
kerstboom. De open haard is van Barbas.

134 - wls wls - 135



Moniques vader, luiken voor alle ramen. “Die nieuwe 
stijl heeft niet in een keer z’n intrede gedaan, hoor. Het 
is zo gegroeid.” De grote servieskast in de kamer was 
de laatste verandering die perfect past in dit sobere, 
landelijke plaatje. “En zo is met de nieuwe stijl ook de 
onrust verdwenen. Het is goed zo.”

SFEERVOLLE KERSTVERANDA
Met de feestdagen voor de deur pakt Monique extra 
uit. Niet alleen in huis is de kerstsfeer aanwezig, sinds 
de tuin is voorzien van een prachtige veranda, wordt 

deze buitenkamer ook stijlvol gedecoreerd. Binnen 
zijn het de kerstbomen die vol hangen met lichtjes, de 
met sfeerlichtjes en mos versierde trap is de eyecatcher 
van de hal. En de prachtige boeketten en de geurende 
pan cranberry’s met kaneel en steranijs op het fornuis 
brengen je direct in een fantastische kerststemming. 
Buiten heeft Monique een voedertafel voor vogels 
gemaakt. Er staan wederom kerstbomen met kleine 
lichtjes en de stoelen onder de veranda zijn voorzien 
van warme vachten. Monique: “Laat de koude kerst 
maar komen!”

De bank is van Urban Sofa,  
de plaid is van Aai.

Het boeket, van Moniques hand, op de salontafel bevat bordeauxrode rozen, Hypericum, kangoeroepootjes, rozenbottel en diverse 
groensoorten. De bloemen staan in een vaas van Aura Peeperkorn. De lamp boven de salontafel is van Hoffz en is gekocht bij Het Grachtenpand.
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De eettafel is van Hoffz (via Seizoen & Stijl), de 
eetkamerstoelen komen van Nils Homestore. 
De stoelen zijn voorzien van een eenvoudig 
te reinigen projectstof. De lampen boven de 
eettafel zijn van Hoffz. De zwarte servieskast 
werd gekocht bij MT Sfeeridee.

De eettafel is gedekt met aardewerk van Broste Copenhagen (via Kookwinkel Oldenhof en Deco Enzo), linnen placemats en glaswerk. De glazen kerstballen zijn van Hoffz.
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Een warm welkom in de hal, waar 
onder de trap een kerstboompje vol 
lichtjes staat. Erbij staat een oude 
houten bak gevuld met zilveren 
ballen en cadeautjes die Monique 
inpakte met stoer, bruin pakpapier.

Dit boeket maakte Monique 
van eucalyptus, Asparagus, 

rozenbottel, kangoeroepootjes, 
Hypericum, berkentakken 
en Pinus (den) en een paar 

ornamentjes van Hoffz.

“De prachtige boeketten brengen je 
direct in een fantastische kerststemming”
MONIQUE, BEWOONSTER
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“Met onze nieuwe stijl is ook de onrust 
verdwenen; het is goed zo”

MONIQUE, BEWOONSTER

De slaapkamer van Bert en Monique. De wand achter het bed is behandeld 
met de kleur Piombo van Carte Colori. Aan de muur hangt een wandkleed van 
schapenvacht dat Monique gevilt heeft bij Keigoed Vilten. Op bed ligt textiel van 
onder meer House in Style.

De kandelaars en het bankje zijn van Hoffz.
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