
TIJDLOZE
FRANSE CHARME

SHARON VERHUISDE MET HAAR GEZIN VAN EEN STRAK EN MODERN PENTHOUSE 

NAAR DE VRIJSTAANDE, KLASSIEKE WONING IN KEMPISCHE STIJL DIE ZE ZELF LIETEN 

BOUWEN. “EINDELIJK KON IK HET THUIS WEER WARM EN SFEERVOL MAKEN …”
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ging de eerste heipaal in de grond en in 2020 kwamen 

we in ons nieuwe huis te wonen.”

TIKJE BROCANTE

De broer van Sharon heeft een interieurbouwbedrijf 

waar zij regelmatig de styling verzorgt. “We hebben 

hier in huis veel zelf gedaan en met de hulp van 

vrienden en familie. Uiteraard heeft mijn broer Milan 

al het maatwerk geleverd. Ik bedacht precies hoe ik 

het wilde hebben en daarna heeft hij de keuken, de 

inloopkast en de badkamer gemaakt. In dit huis heb 

ik gelukkig het interieur weer helemaal in mijn eigen 

stijl kunnen samenstellen. Ik wilde het hier sfeervol, 

gezellig en warm hebben. Mijn smaak is wel een beetje 

veranderd in de loop van de tijd. In mijn eerste huis had 

ik bijna alleen maar brocante, maar daar zijn alleen 

een aantal dingen van gebleven. De mooie sfeermakers 

– zoals de vazen, de klossen en alle schalen die ik vond 

op brocanterieën – heb ik nog steeds. Die zal ik nooit 

wegdoen, want die vind ik nog steeds prachtig. Ze 

passen mooi bij de nieuwe meubels die we voor dit huis 

kochten”

100% GESTYLED

“De stijl die we hier hebben, zou ik nu eerder landelijk 

chic noemen. Met een zacht kleurenpalet van taupe, 

beige en grijzige tinten is het denk ik tijdloos,  neutraal 

en een tikje Frans.” Lachend vertelt ze: “Ik ga eerlijk 

gezegd best wel ver met het doorvoeren van mijn 

styling, want ondanks het feit dat hier drie kleine 

kinderen wonen, zie je nergens fel gekleurd speelgoed. 

En als je in de kledingkasten van mijzelf, maar ook 

in die van mijn zoon en dochters kijkt, zie je daar 

allemaal spullen die naadloos passen in ons interieur. 

SFEERVOLLE THUISBASIS

“Het is helemaal mijn passie om met mijn interieur 

bezig te zijn”, vertelt Sharon. “Bij mijn ouders thuis 

was het heel gezellig ingericht en toen ik in mijn 

eigen huis ging wonen, wilde ik het ook zo sfeervol. 

Ik ging regelmatig met mijn moeder samen naar 

rommelmarkten en brocantes, vooral die in België 

waren favoriet. Daar haalde ik echt alles vandaan en 

zo creëerde ik een fijne, Franse sfeer waar ik heel dol 

op ben. Toen ik mijn man ontmoette, ben ik bij hem 

gaan wonen. Hij had een strak en modern ingericht 

penthouse boven zijn zaak. Daar pasten mijn brocante 

spullen echt niet tussen”, knipoogt ze. 

ZELF BOUWEN

“Eerst werd  onze zoon Jace geboren, toen ging het 

al kriebelen om te verhuizen. We gingen op zoek, 

maar dat viel nog niet mee. Na het bekijken van wat 

bestaande huizen hoorden we ineens via mijn broer 

dat er kavels te koop waren in deze wijk. We hadden 

meteen zin om zelf te gaan bouwen, maar helaas was 

alles al verkocht. Nadat onze tweelingdochters waren 

geboren, kregen we ineens bericht dat onze favoriete 

kavel toch nog te koop was. We waren dolblij. Het 

was een vereiste om in deze wijk traditioneel of in 

jarendertigstijl te bouwen. Na wat speurwerk besloten 

wij om voor een Kempische bouwstijl te kiezen. In 2018 
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“Na wat speurwerk 
kozen we voor een 
Kempische bouwstijl”
SHARON DRIEMAN, BEWOONSTER

Even voorstellen

Sharon Drieman woont samen met haar man 

en hun drie kinderen Jace, Sofia en Julia in een 

vrijstaande woning die ze vier jaar geleden zelf 

lieten bouwen in Vinkeveen. Het huis heeft 

een Kempische bouwstijl. 

De lamp boven de tafel 
vond Sharon bij Old Harry’s 
Landelijk Antiek.
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Ja, mijn voorkeur werkt zeker ook door in de spullen 

die wij dragen, ik ben daar heel gevoelig voor.”

KERSTKLASSIEKERS

De dag na Sinterklaas begint Sharon met haar 

kerstdecoraties. “Dit jaar ben ik al op vijf december 

een kerstboom gaan kopen. Als je een dag langer 

wacht, zijn de mooiste exemplaren er al uit, want op 

zes december koopt iedereen zijn boom”, zegt ze. “Ik 

had de afgelopen jaren altijd taupekleurige versiering, 

maar vorig jaar ben ik met rood begonnen. Sinds we in 

dit huis wonen, vind ik dat klassieke groen met rood 

weer heel mooi voor de kerst, volgens mij komt dat 

weer helemaal terug. Meestal komt de hele familie bij 

ons eten. Ik vind het erg leuk om te koken en maak 

vaak een traditioneel diner met spruitjes, stoofpeertjes 

en een kiprollade. Dat vinden we allemaal lekker. 

En ik hou erg van bakken: de appeltaart en allerlei 

vormen kerstkoekjes maak ik samen met de kinderen, 

daar maken we een klein feestje van. Uiteraard kijken 

we hier ook alle bekende kerstfilms, van The Polar 

Express tot Santa Claus en Home Alone. Ik vind de 

feestdagen een fijne, gezellige tijd om met elkaar door 

te brengen en kijk er elk jaar weer naar uit.” •
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De cloche op tafel komt van een brocantemarkt.

De terrastafel is een vondst van Marktplaats.  
De stoelen komen van 4 Seasons Outdoor.  
De schapenvachtjes op de stoelen zijn van  

Mars & More, het tafelkleed is van ML Fabrics. 
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“Vorig jaar ben ik met rode  
versiering begonnen”

SHARON DRIEMAN, BEWOONSTER

De ronde tafel naast de bank en de kruiklamp daarop zijn 
van Aura Peeperkorn. De salontafel komt daar ook vandaan, 
alle items op de tafel zijn vondsten van brocantes. 
De gordijnen zijn gemaakt van stof van ML Fabrics.
 Het vloerkleed is van het Belgische merk Loook.

.. kerstkleuren ..

Sharon houdt vooral van zachte  
beige en grijze tinten in haar  

interieur. Toch kiest ze voor haar 
kerstdecoraties ook voor de klassieke 

combinatie van groen met rood. 
Tijdens de donkere feestdagen mag 
het gerust allemaal net wat meer 
uitgesproken zijn. Als het voorjaar 
begint, is alles al lang weer weg.

De schouw is gekocht bij De Opkamer. De twee stoelen erbij zijn 
van Aura Peeperkorn. De vloer is een châteauvloer, geleverd door De 
Opkamer.



“Ik vind de feestdagen een gezellige 
tijd om met elkaar door te brengen”
SHARON DRIEMAN, BEWOONSTER
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De drie meter lange eiken tafel is van Hoffz (via Hamsmade). De stoelen 
zijn van het merk Interiors DMF, de lampen boven de tafel zijn van 
Tekna. Het tafelkleed is van Blooms, het servies is een mix van Lifestyle 
en brocantevondsten. Ook het bestek, de potten en de kandelaar zijn 
brocante, het glaswerk is van Tine K Home. 



“De stijl die we hier hebben, zou ik nu 
eerder landelijk chic noemen”

SHARON DRIEMAN, BEWOONSTER
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Het fornuis is van 
het merk Lacanche. 
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De keuken is gerealiseerd door Milan Drieman van 
Drieman Interieurbouw. De kleur van de kastjes is 

Colosseum van Carte Colori. Het keukenblad is van Belgisch 
hardsteen. De kroonluchter is een antiek exemplaar.



“Zelfs als je in de kasten kijkt, zie je allemaal 
spullen die naadloos passen in ons interieur”

SHARON DRIEMAN, BEWOONSTER

De kasten van de kastenkamer zijn gemaakt door de broer van Sharon: 
Milan Drieman van Drieman Interieurbouw. Ze zijn geverfd in de kleur 
Old Linen van Pure & Original. De tafel komt van de ouders van Sharon. 
De stoel en de kroonluchter zijn brocantevondsten. 
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Het bed is van het merk Auping. Het beddengoed,  
de kussens, de sprei en de plaid komen van ML Fabrics. 



“In dit huis heb ik het interieur helemaal 
in mijn eigen stijl kunnen samenstellen”

SHARON DRIEMAN, BEWOONSTER
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Op de vloer liggen tegels van Mars & More. Het wastafelmeubel is op maat gemaakt door Milan Drieman van Drieman 
Interieurbouw. De lampen zijn van Frezoli Lighting.


