
Jaarlijkse
climax

MIEKE IS ELKE DAG VAN HET JAAR BEZIG OM HAAR HUIS NOG  
MOOIER TE MAKEN, MAAR DE MAAND DECEMBER SPANT  

DE KROON. DAN KAN ZE HELEMAAL LOSGAAN MET  
DECOREREN. MET DE FEESTDAGEN IN HET VOORUITZICHT  

DOMPELT ZE HAAR HUIS ALVAST ONDER IN EEN  
WARME KERSTSFEER.

TEKST YVONNE VAN GALEN
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PASCALLE SMEETS
“Kerst is natuurlijk dé tijd van 

het jaar om je huis nog 
sfeervoller te maken. Met 

groendecoraties, zoals grove 
takken en robuuste materialen, 
creëer je een stoere, landelijke 
kerst. Vul de ruimtes met veel 
feestelijke theelichten en een 

prachtig versierde boom en het 
plaatje is compleet!”

- styliste -

De bank en de fauteuils met hocker in de serre zijn van Van Thiel & Co, (via ’t Hoogehuys). 

De verlichting en alle accessoires vond Mieke 
bij ’t Hoogehuys en Greenwood.
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“Ik houd gewoon 
van de warmte en 
gezelligheid die de 
feestdagen brengen”
Mieke

De schouw werd gekocht bij ’t Achterhuis. Carien Huyskens 
van Pand 17 verfde de wanden met kalkverf van Carte 

Colori. Ze maakte een mix op maat van de kleuren Cipria, 
Case del Duca, Palladio en Zinco, die ze een verouderde 

uitstraling gaf door een speciale kalk-wassing.

241240



Bij ’t Hoogehuys vond Mieke de 
leren vlinderstoeltjes.
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“Mijn stijl is in de loop van 
de jaren wel veranderd, van 
Engels en antiek naar de 
landelijke, industriële look”
Mieke

De oude werkbank 
komt van bij Teijink.
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De tafel van teakhout heeft een ijzeren onderstel. De bankjes met leuning zijn van geschuurd leer (via ’t Hoogehuys). 
Ook de zwarte etagère met waterkan en glazen komt van ’t Hoogehuys, de oude potten en schalen en de lamp boven 
de tafel van TierlanTijn Lighting zijn gekocht bij Greenwood.
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SNEEUW IN HUIS

“Wij wonen hier nu dertig jaar”, vertelt Mieke. “Ik denk dat er geen dag 
voorbij is gegaan dat ik niet bezig ben geweest om het hier mooier te 
maken. Al is het maar in mijn hoofd, ik ben altijd iets aan het bedenken: 
het is echt een jarenlang project dat je hier ziet. Toen mijn man Frans 
en ik dit huis kochten, was het een bouwval. Het dak was zo lek dat er 
regen en sneeuw doorheen kwam en het was hier een heel stuk kleiner.”

DROOMKEUKEN

Het vervallen pand uit 1911 deed dienst als schuur voor de paters 
van een nabijgelegen klooster. Voordat Mieke en Frans het koch-
ten, woonde er een tijdje een gezin onder zeer sobere omstandig-
heden. “Wij wisten natuurlijk dat het een flink project zou worden, 

maar we waren jong en enthousiast over het idyllische plekje. De 
woning ligt op een stuk grond dat een hectare groot is, dus er was 
ruimte voor onze paarden. Dat heeft toen zeker de doorslag gege-
ven”, zegt Mieke. “We hebben eerst een keuken en een slaapkamer 
laten maken. En voordat onze tweeling is geboren, hadden we ook 
een badkamer in huis. Daarna is er om de paar jaar wel iets bij- of 
aangebouwd. Het laatste grote project was twee jaar geleden: toen 
hebben we eindelijk mijn droom gerealiseerd. Ik wilde altijd al een 
grote leefkeuken en die is er, na een verbouwing van een jaar, dan 
ook eindelijk gekomen. Net als eigenlijk bij alles in ons huis hebben 
Patrick en Pascalle Smeets van ’t Hoogehuys ook de keuken gereali-
seerd. Zij weten na al die jaren precies wat er bij ons past. Het is een 
heerlijke plek geworden, waar we bijna altijd zitten.”

De keuken is op maat gemaakt door Patrick Smeets van 
’t Hoogehuys en daarna in een matte, zwarte lak geverfd 
en licht verouderd door Carien Huyskens van Pand 17. Het 
aanrechtblad is van gezoet Belgisch hardsteen. De schouw 
en haard op het aanrecht zijn afkomstig van Lugé Haarden. 
De industriële lamp aan kettingen boven het aanrecht is van 
Frezoli (via ’t Hoogehuys). De tegels zijn van terracotta met 
marmer, via Deckers. Het fornuis van Lacanche komt via 
Patrick Smeets van ’t Hoogehuys.
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“Verschillende 
materialen en kleine 

aanpassingen maken 
een ruimte al 

meteen anders”
Mieke

De ronde eettafel is afkomstig van ’t Hoogehuys. Ook de stoffen stoelen in Shadow Espresso komen daar vandaan. Paaltjes op de vloer en zijsteunen van de 
schouw rond de Aga komen via Van Roy Kasseien. De accessoires, de zuilen en alle verlichting zijn van ’t Hoogehuys.
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SCHOONHEID GAAT VOOR

Frans geniet zeker van hun mooie huis, maar is blij dat de grote ver-
bouwingen inmiddels wel achter de rug zijn. “Ik houd van mijn pri-
vacy en die is natuurlijk ver te zoeken als er in huis gewerkt wordt. 
Maar ik ben heel blij met hoe het hier geworden is, dat had ik dertig 
jaar geleden niet kunnen bedenken. Ik moet daar dan wel bij zeggen 
dat Mieke de grote motor achter alles is geweest. Zij is altijd bezig 
om het huis te verfraaien en eerlijk gezegd gaat de schoonheid hier 
soms nog wel eens ten koste van de functionaliteit die de mannen 
in huis willen. Zo hebben we in elke kamer een televisie, want mijn 
zonen en ik kijken graag naar sportprogramma’s. Maar door Mieke 
zijn bijna alle toestellen overal onzichtbaar weggewerkt en dat vin-
den wij nog weleens een gedoe”, zegt hij met een grote knipoog.

VOORPRET

Met de feestdagen in het vooruitzicht is Mieke alweer druk bezig om 
het huis in kerstsfeer te krijgen. “Het is zo grappig”, vertelt ze. ”Elk 
jaar denk ik dat ik het versieren eens een jaartje oversla. Maar als het 
december wordt, gaat het al een beetje kriebelen. Dus begin ik rus-
tig met een paar dingen, maar daarna ben ik niet meer te stoppen. 
Overal in huis moet het dan feestelijk zijn. En ondanks het feit dat ik 
al heel veel kerstspulletjes heb, ga ik dan toch nog van alles inslaan. 
Ik houd gewoon van die warmte en gezelligheid. Onze zonen zijn 
volwassen en wonen niet meer thuis, maar tijdens de kerst zijn we 
als gezin weer compleet en die dagen vieren we uitgebreid met onze 
hele familie. De voorpret is bij mij al begonnen, dus laat die feestda-
gen maar komen!” •

“Als kind ging ik al vaak 
samen met mijn zusjes 
naar antiekmarkten en 
brocantes”
Mieke

De sprei en de kussens op het bed 
zijn van Arte Pura (via ’t Hoogehuys).

Carien Huyskens van Pand 17 verfde de wanden met kalkverf van Carte Colori. Ze maakte een mix op maat met de kleuren Sculptura, Serena en 
Colosseum en verfde een wand in de kleur Sahara.
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