
AUTHENTIEKE SFEER, 
NIEUW COMFORT

RICKY EN SJENG HAALDEN HET BESTE UIT HUN WONING NAAR BOVEN

DOOR ZOVEEL MOGELIJK AUTHENTIEKE ELEMENTEN TE BEHOUDEN.

HET RESULTAAT IS EEN THUIS MET DE SFEER VAN VROEGER

EN HET COMFORT VAN NU. 

Tekst Bo Bogaert – Fotografie Claude Smekens

.. binnenkijken ..

wls - 9

<
Sjeng aan het hooien. In het voorjaar zaaien Sjeng en Ricky 
verschillende soorten bloemen, wat in de zomer een mooie 
bloemenzee geeft. In het najaar moet alles gehooid worden. 
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De zitmeubels in de woonkamer bijvoorbeeld waren 

oud, maar door ze opnieuw te laten stofferen, kunnen 

ze weer heel wat jaren mee. Hetzelfde verhaal met de 

poefjes en de kussens. Die zijn overtrokken met oude 

kelimtapijten die ik ooit online kocht.”   

OUDE MATERIALEN

Alle oude materialen zocht Ricky zelf, en vaak 

ging daar een lange zoektocht aan vooraf. “Ik hou 

ervan om antiek- en brocantewinkels af te lopen. Ik 

ga bijvoorbeeld geregeld naar de Kloosterstraat in 

Antwerpen of naar Burbri Antiek in Aalsmeer. Daar 

heb je een loods van maar liefst vijfduizend vierkante 

meter vol met antieke, vintage en industriële meubels. 

Naar de oude arduinen wasbak in de keuken heb ik 

bijvoorbeeld heel lang gezocht. Die lag toen ergens 

buiten, onder het mos en de sneeuw, maar ik zag meteen 

dat het een mooi stuk was dat perfect in de keuken zou 

passen.” De ideeën en materialen komen dan wel van 

Ricky, voor de uitvoering kan ze al jaar en dag rekenen 

op timmerman Daan Disveld uit Kessel. “Daan is een 

geweldige vakman! Hij heeft al het timmerwerk hier 

verwezenlijkt. Ik kom met oude materialen aanzetten 

en Daan verwerkt ze in het interieur. Het is heel fijn 

om met hem te kunnen samenwerken, hij is heel 

creatief en denkt alleen in oplossingen.”

GEWAAGDE KLEUREN

De ideeën voor de inrichting en de aankleding komen 

allemaal van Ricky zelf. Haar inspiratie haalt ze vooral 

uit tijdschriften en van social media. “Ik volg enkele 

leuke accounts op Instagram en Pinterest, zoals hotel 

El Fenn in Marrakesh en een influencer uit Bali. De 

kleuren die ik daar zag, wilde ik ook hiernaartoe halen.” 

Dus werd het zachtblauw in de hal, terracottarood in 

de woonkamer, turkoois in de slaapkamer … geen 

alledaagse kleuren. “Ik ben allergisch voor wit”, lacht 

Ricky. “Geef mij maar zachte, warme kleuren, daarin 

gedij ik het best.” Al het schilderwerk werd uitgevoerd 

door Pand 17, een bedrijf gespecialiseerd in interieur- 

en kleuradvies, styling, muurschilderingen en  

OP DE GRENS

In het dorpje Kessenich, op de Belgisch-Nederlandse 

grens, wonen Ricky en Sjeng met hun dochters. “Wij 

wonen letterlijk pal op de grens. Onze voordeur staat 

in België, onze achterdeur in Nederland. En nee, 

dat is geen grapje”, lacht Ricky. Hun kasteelhoeve 

dateert uit de jaren 1600 en is omringd door een 

landgoed van drie hectare met daarop een immense 

fruitboomgaard en een wildebloementuin. De hoeve 

is het ouderlijk huis van Sjeng, die er geboren en 

getogen is. “Toen Sjengs ouders het zoveel jaar 

geleden kochten, was het een complete ruïne waar de 

bomen letterlijk door het dak groeiden. Zij hebben 

het stukje bij beetje weer bewoonbaar gemaakt en 

daarna zijn wij daarmee doorgegaan. In veertig jaar 

tijd hebben we de hoeve langzaam zien evolueren van 

een bouwval tot wat het tegenwoordig is. Al die jaren 

hebben wij ons hart, ziel en zaligheid erin gestopt om 

van dit huis ons thuis te maken.”

EEN TWEEDE LEVEN

Het grootste deel van de verbouwingen deden Ricky 

en Sjeng helemaal zelf. Bijzonder is dat ze erin 

slaagden om veel authentieke elementen te behouden. 

Het houten gebinte doorheen de hele woning en de 

tegelvloeren beneden zijn allemaal origineel. De 

keukenvloer is een patchwork van overschotjes. “Zo 

ging dat vroeger: men nam wat tegeltjes van hier, wat 

tegeltjes van daar en hopla, er was een vloer! Ik ben 

erg blij dat we die konden behouden, want het geeft 

karakter en charme aan onze woning.” Daarnaast koos 

het stel ook steevast voor oude materialen. De fronten 

van de keukenkasten, de tussendeuren, de spoelbak in 

de keuken, de kastdeuren van de garderobe, de luikjes 

in de slaapkamer … het zijn allemaal hergebruikte 

materialen. “Ik hou van doorleefde spullen, van spullen 

met een ziel. Ik geloof heel erg in recyclen. Dingen 

een tweede leven geven is de rode draad hier in huis. 

“De hoeve is het 
ouderlijk huis van Sjeng, 
die er geboren is”
RICKY, BEWOONSTER

Even voorstellen

Ricky en Sjeng wonen met hun dochters Jackie 

en Marie en hun drie geadopteerde hondjes Foof, 

Beppie en Teddy in een compleet gerestaureerde 

kasteelhoeve in het Belgisch-Limburgse Kessenich.

wls - 1110 - wls

Ricky wandelt door haar tuin, samen 
met honden Foof, Beppie en Teddy.
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Het bordje ‘Ik ben in de tuin’ wordt vaak gebruikt, want een beetje mooi weer en Sjeng en Ricky zitten in de tuin. 
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kalkverf-decoratietechnieken. “Eigenares Carien is 

fantastisch in haar vak. Ik hoef haar maar een foto te 

laten zien en ze begrijpt meteen welke kant ik uit wil. 

Geen enkele kleur komt uit het standaardassortiment, 

Carien heeft alles uit de kast gehaald om de kleuren te 

maken die ik in mijn hoofd had.”

DROOMBADKAMER

De bovenverdieping was oorspronkelijk één grote open 

ruimte, maar Ricky en Sjeng maakten er drie in elkaar 

overlopende vertrekken van: dressing, slaapkamer en 

badkamer. Het bad en de dubbele douche plaatsten 

ze in een aparte, glazen box om niet te veel warmte te 

verliezen tijdens het baden. Het sanitair vond Ricky bij 

Taps & Baths, de specialist in landelijke en nostalgische 

badkamers. “Ik leerde Taps & Baths kennen via 

Pinterest. Ik zag daar dit bad staan en was er meteen 

verliefd op. Later reed ik naar hun showroom in 

Schelle en direct wist ik dat ik aan het juiste adres was. 

Het hele plaatje klopte gewoon. Uiteindelijk kochten 

we daar het bad, de wastafels, kranen en radiator. De 

service die we kregen, was voortreffelijk: ze maakten 

al onze wensen waar en voerden ze tot in het kleinste 

detail uit.”
De antieke Portugese kruik naast 

de voordeur is een erfstuk van 
Sjengs ouders. De lamp ernaast 
is van Hoffz. Al het schilderwerk 

werd uitgevoerd door Pand 17.  
Overal is kalkverf van Carte 

Colori gebruikt.



“Dingen een tweede leven geven  
is de rode draad hier in huis”

RICKY, BEWOONSTER
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Het eikenhouten kastje is vrij speciaal omdat het uit één stuk is 
gemaakt. Het schilderij erboven is een portret van Ricky’s oma. Ook het 
blauwe vaasje en de fotolijst kreeg Ricky van haar oma.
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Ricky fleurde de hal 
op met een mix van 
fotolijsten, gevuld met 
oude familiefoto’s 
boordevol dierbare 
herinneringen, zoals
de trouwfoto van
haar oma en opa.
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De zomerkamer heeft grote ramen, waardoor er veel licht binnenvalt. Hier zit het gezin vaak 
gezellig samen voor een koffie- of theemoment. De terracottarode muren, de kelims als tapijt en 
de kussenhoezen geven deze ruimte een Marokkaans tintje. Meubelstoffeerderij Creatiefzitten 
bekleedde alle poefs en kussens met een overtrek, op maat gemaakt van oude kelims. 



“Geef mij maar zachte, warme kleuren, 
daarin gedij ik het best”

RICKY, BEWOONSTER

De garderobekast werd gemaakt van oude deuren afkomstig uit India die Ricky bij Hoffz aankocht. Het houten ornament met de engel vond Ricky op 
een rommelmarkt. 
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Boven de oude dressoir hangt een schilderij 
van Sjengs vader, die kunstenaar was.  

De Japanse vaas kreeg Ricky van haar moeder.
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.. warm hart ..

De keuken met het Aga-fornuis is de favoriete 
plaats van Ricky. “Het is letterlijk het warme 
hart van ons huis. De cooker verspreidt een 

erg behaaglijke warmte en het is fijn wanneer 
de meisjes na school bij mij in de keuken 

komen zitten. Terwijl ik kook, maken zij hun 
huiswerk of hangen ze wat rond. Daarna 

eten we met z’n allen samen. Aan tafel is er 
geen plek voor tv of andere schermen, enkel 
voor lekker eten en goede gesprekken, daar 

genieten wij enorm van.”

Landelijker wordt een keuken niet 
dankzij de hergebruikte materialen, 
de originele tegelvloer en het 
zwarte Aga-fornuis. 



“Naar de oude arduinen wasbak in de 
keuken heb ik heel lang gezocht”
RICKY, BEWOONSTER
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Het ijzeren rek vond Ricky 
bij een antiquair in de 

Antwerpse Kloosterstraat.



“Ik hou van doorleefde spullen, 
van spullen met een ziel”

RICKY, BEWOONSTER

Het ronde, houten 
verlichtingsarmatuur
boven het bed werd op maat 
gemaakt door timmerman 
Daan Disveld. De luikjes in 
het bedhoofdeinde komen 
van Burbri Antiek.
De goudkleurige 
nachtlampjes vond Ricky
na een urenlange zoektocht 
op het internet.
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De kleedkamer van Sjeng en Ricky doet denken aan een 
kledingboetiek waar alle stuks mooi hangen. De houten 
kledingrekken zijn het werk van timmerman Daan Disveld.



“In veertig jaar tijd hebben we de hoeve 
langzaam zien evolueren van een bouwval 
tot wat het tegenwoordig is”
RICKY, BEWOONSTER

wls - 2726 - wls

De vloer op de 
bovenverdieping bestaat uit 

een dun laagje mortex die 
Carien Huyskens van

Pand 17 de juiste kleur gaf.
De vloer is niet glad en heeft 

geen egale kleur; dat
geeft meer dynamiek en 

leven aan het interieur.

Een gashaard scheidt de badkamer 
van de slaapkamer. 
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“We hebben ons hart, ziel en zaligheid erin 
gestopt om van dit huis ons thuis te maken”

RICKY, BEWOONSTER

.. landelijk baden ..

Al het sanitair vond Ricky bij  
Taps & Baths, de specialist in 

landelijke badkamers in verschillende 
stijlen: klassiek, modern of 

nostalgisch. Het bedrijf biedt een 
ruime collectie aan kwalitatieve en  

authentieke producten:composieten 
en gietijzeren baden op pootjes,  

klassieke kranen, handdoek-
verwarmers, badkamermeubelen 

en veel meer. Alle producten 
zijn gemaakt volgens de aloude 

technieken, maar voldoen aan de 
hedendaagse vereisten.

Al het sanitair komt van bij Taps & Baths.
Ricky en Sjeng kozen voor handgemaakte 
messing opbouwkommen met op maat 
verhoogde kranen en aangepaste hendels. Alles is 
in de afwerking verouderde messing – old brass.
De rieten manden en de sfeerverlichting zijn van 
Hoffz. Het kelimkleed kocht Ricky, net als al haar 
vloerkleden, online bij CarpetVista.



“Ik zag dit bad staan en ik was er 
meteen verliefd op”

RICKY, BEWOONSTER

Het bad The Duke in charcoal black, de radiator Ballet Heater en de 
kranen komen uit de Discovery-reeks, verkrijgbaar bij Taps & Baths.
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De firma Wendy Schoenaker Decorateurs werkte de badkamer volledig 
af met tadelakt, waardoor deze een warme, zuidelijke uitstraling krijgt.


