
.. binnenkijken bij onze lezers ..

FAVORIETE TIJD
JORIEN EN HAAR VRIEND MARTIN VONDEN NA VEEL 

OMZWERVINGEN EEN FIJNE PLEK IN ZIJN GEBOORTEDORP. 

DOL ALS ZE IS OP LANDELIJK WONEN, RICHTTE ZE EERST 

HUN HUIS IN EN BEGON DAARNA EEN EIGEN WEBWINKEL. 

HAAR FAVORIETE TIJD VAN HET JAAR: KERST. 
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Even voorstellen

Bewoners:  Jorien Hartman en Martin van Hunen

Woonplaats: Otterlo

Woning: tussenwoning uit jaren 1960 aan de rand van het 

dorp, sinds 2018

Stijl: landelijk en sober, met hier en daar een glimmertje en 

een glittertje

Link met WLS: Jorien leest het blad zolang ze zich kan 

herinneren; zodra het blad uitkomt, gaat ze op een drafje 

naar de winkel om het zichzelf cadeau te doen

GOEDE DEAL
Voordat Jorien en haar vriend dit huis kochten, woonden ze op 

vijf andere plaatsen. Ze hadden beiden een wens: hij wilde terug 

naar zijn geboortedorp Otterlo, zij een huis landelijk inrichten. 

Een prima deal. “Wonen zit in mijn DNA; zo lang ik me kan 

heugen, ben ik er al mee bezig. Dit huis hoefde ik alleen maar 

naar eigen smaak aan te kleden. De vorige bewoners hadden het 

mooi verbouwd, met een uitbouw aan de achterkant, een vaste 

trap en een dakkapel. We verwijderden alleen al het heftige 

behang en de vloerbedekking van de eerste verdieping. Daar ligt 

nu laminaat, op de muren zit overal kalkverf.”

LEUKE VONDSTEN
Schatzoeken op internet is Joriens hobby. “Ik heb al veel leuks 

gevonden. Onze eettafel is een echt Marktplaats-gelukje. Net 

als het zinken ossenoog, dat buiten hangt. Het allerleukst zijn 

misschien nog wel de contacten die ik overhield aan het ophalen. 

Bij Els van EB Styling & Interieuradvies kocht ik drie Aura 

Peeperkorn-tafeltjes. Haar man, een meubelmaker, maakte van 

bielzen een smalle tv-tafel op stalen poten voor ons. Dankzij 

een kroonluchter raakte ik bevriend met Tessa van Romeijn 

Interieur. Wat er nog op mijn wensenlijst staat? Een andere 

vloer, het opknappen van de bijkeuken en badkamer en een 

Himalaya-kist bijvoorbeeld.” 

KERSTGEKKIE
Jorien is dol op kerst. “Mijn familie en vrienden bombardeerden 

me jaren geleden al tot ‘kerstgekkie’. Sowieso vieren we het 

uitgebreid. Alles kan: mijn vader zingt mee met een opera 

tijdens het koken, het is een gezellige tijd. Martin is trouwens 

een kerstkindje, jarig op 24 december. Kerst maakt iets in me 

los. De wereld zou een stukje mooier moeten zijn, met vrede op 

aarde. Binnenstappen bij een kerstmarkt is als wandelen door 

een filmdecor, het vult mijn hart met glitters. Kerstdecoraties 

zijn ook het enige dat ik verzamel. Ik ben net een grote ekster: 

alles wat glimt, vind ik leuk.”

CARRIÈRESWITCH 
Behalve van wonen houdt Jorien van dieren. “Acht jaar werkte ik 

als dierenartsassistente. Dat stopte mede omdat ik allergisch ben 

en medicijnen niet langer hielpen. Na twee tussenbanen en het 

overlijden van mijn eigen paard was het tijd om mijn droom waar 

te maken. Ik werk nu bij Imagebuilders én ben daarnaast gestart 

met mijn eigen webwinkel en het geven van stylingadvies.”  •

“Martin is een kerstkindje, jarig op 
24 december; kerst maakt iets in me los”

JORIEN HARTMAN, BEWOONSTER

De landelijke keuken zat bij de aankoop al in het huis. 
De hanglamp van Hoffz komt van Het Olde Jagthuys, 

het ornament op de schouw is van Aura Peeperkorn en 
de oude broodplank is van Sfeer(t)huys. 
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Op de muur van de woonkamer zit kleur Corno van Carte Colori. De extra 
lange, vergrijsde linnen gordijnen liet Jorien op maat maken. De bank is van 
Zitmaxx Wonen, de hanglamp is van Hoffz en de salontafel en het Chinese 
tafeltje zijn van Aura Peeperkorn. De kruiklamp vond Jorien op Marktplaats. 

“Wonen zit in mijn DNA; zo lang ik me kan heugen, 
ben ik er al mee bezig”

JORIEN HARTMAN, BEWOONSTER

De houtkachtel zat al in het huis. Het ornament op de schouw is 
van Aura Peeperkorn, de krans komt van Art de la Fleur Groen & 
Woondecoraties. De houten bak en de windlichten zijn van Puur Wonen. 

De kast verhuisde mee uit het vorige huis, Jorien schilderde deze 
in kleur Leem van Praxis. De kloostertafel en de stoelen vond ze via 
Marktplaats, de schijvenlamp erboven komt van Landelijk at Home. De 
gerookt eiken vloer lag er al. 

.. kerststyling ..

Jorien brengt graag huizen in kersts-
feer, niet alleen bij zichzelf, maar ook 
bij anderen. “Alles kan: van groende-
coraties maken en kerstversiersels 

shoppen tot het huis decoreren. 
Meer info: mysoberhome.nl
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Joriens favorieten: Nepalese deuren van Het Grachtenpand. Eraan han-
gen kersthangers van Intratuin. De kerstgroendecoraties maakt ze zelf.

Het oortafeltje is een Marktplaats-vondst,
de vloerlamp is van Hoffz. 

“Mijn familie en vrienden bombardeerden  
me jaren geleden al tot ‘kerstgekkie’”

JORIEN HARTMAN, BEWOONSTER
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Ook deelnemen? Wil je jouw interieur ook eens laten zien in onze rubriek ‘Binnenkijken bij onze lezers’? Stuur ons dan via  
wonenlandelijkestijl@dpgmedia.be enkele foto’s van je belangrijkste leefruimtes en gebruik als onderwerp ‘Binnenkijken bij lezers’.

Het regaal boven het bed heeft een timmerman op maat gemaakt. De overige accessoires zijn Marktplaats-vondsten.

“Dit huis hoefde ik alleen maar naar  
eigen smaak aan te kleden”

JORIEN HARTMAN, BEWOONSTER
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