Binnenkijken

Gezellig met
een stoer tintje
Vierentwintig jaar geleden namen Helen en Vester hun intrek in hun woning in de Nederlandse provincie Limburg. Buiten wat kleine ingrepen gebeurde er toen niet veel aan het huis en de inrichting. Tot drie jaar geleden, toen alles radicaal moest veranderen van Helen.
Tekst: Wilma Tjalsma Fotografie: Anneke Gambon
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Alle muren in huis zijn behandeld met kalkverf van Carte Colori, waaronder
Cocos, Piombo en gemengde kleuren. De muren bij de eethoek zijn geverfd
met Gritty. De tafel en eetkamerstoelen komen van ’t Hoogehuys, de accessoires en de hanglamp zijn van Hoffz. Tegen de muur achter de eettafel
hangen drie oude schilderijen. Helen en Vester kochten ze in een Belgische
antiekwinkel en op rommelmarkten.
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“De sfeer,
de meubels,
de kalkverf
op de muren …
Het voelde een
beetje als
thuiskomen”

Z

e had er genoeg van, vertelt Helen. Het metselwerk, de gedateerde keuken, de ouderwetse haard en de meubels. Alles. Maar wat gebeurt er wanneer je man wel erg handig is,

maar niet veel tijd heeft? Inderdaad, dan wordt het een verbouwing in verschillende stappen. Bij Helen en Vester werd het bovendien een verbouwing zonder een goed plan, en dat bleek achteraf
gezien geen goed idee. Er werd een groot stuk zeil opgehangen
tussen de woonkamer en de eethoek en Vester ging aan de slag. Hij
sloopte plafonds, brak muren door, maakte nissen en verving een
smal gangetje door een grotere entree met dubbele, openslaande
deuren. En het gewone gezinsleven ging zo normaal mogelijk door
achter het zeil.

Zoektocht naar basisspullen
Het resultaat is echt prachtig. Al wordt er wel duidelijk gezegd:
nooit meer op deze manier. Toen het af was, was het ook tijd voor
het nieuwe interieur. Helen wilde een landelijke sfeer, maar wist
eigenlijk niet zo goed waar te beginnen. Dus bezochten Vester en
zij talloze interieurzaken, met stuk voor stuk weinig inspirerende
meubels. “Heel soms vonden we van die pareltjes, brocantewinkels
en antiekzaken waar we dan een mooi schilderij of een oude lampenvoet kochten, een paspop of oude luiken. Prachtige accessoi-

Foto links: de kast in de hal is een oude servieskast waar Vester een garderobekast van heeft gemaakt. Ze was honingkleurig maar is
donker geverfd, opgeschuurd en met witte olie behandeld. Ook de spiegel hadden de bewoners al. Deze was hoogglanszwart met gouden accenten. Nu is hij matzwart geverfd en gekrijt. Het teakhouten bankje is gekocht bij ’t Hoogehuys in Kessenich-Kinrooi in België.
Foto rechts: de schouw vonden de bewoners op Marktplaats.

De meubels in de woonkamer zijn gekocht bij
’t Hoogehuys, evenals de lampen van Hoffz
en de oude deuren achter de bank. Het grote
bankstel en het tapijt zijn gekocht bij Goossens in Roermond. Alle taft gordijnen zijn
op maat gemaakt door Linssen Projectinrichters in Roermond.De plaids op de bank zijn
aangeschaft bij Hoeve Hofackers in Baarlo.
De verlichting is van Hoffz en gekocht bij ’t
Hoogehuys en Hoeve Hofackers.
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De buitenkeuken en het eikengebouw zijn ontworpen en gemaakt door Vester. De oude trog, die dienstdoet als wasbak, en de grote
eettafel tikte hij op de kop bij Van Roy van Kasseien Oude Bouwmaterialen in Grashoek. De rieten stoelen kocht Helen bij Intratuin in
Roermond. Daar komen ook de meeste accessoires vandaan. De grote lamp boven de tafel is van ’t Jagershuis in Haelen. De kandelaren
op tafel zijn van Hoffz.

res, waar we onze woning mee verfraaiden, maar echt goede basis-

thuisbezorgd kregen, had ik helemaal spijt. Het was gewoonweg

spullen zoals een eettafel of stoelen, dat wilde maar niet lukken.

niet wat ik voor ogen had. Ik zat letterlijk met mijn handen in het

Want van de meeste meubelwinkels die we bezochten, werden we

haar.”

niet echt vrolijk.”

Inspiratie uit een reportage
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Spijt van een eethoek

Op een gegeven moment was Helen aan het bladeren in WONEN

Naast een landelijk interieur wilde Helen ook eenheid. Een huis

Landelijke Stijl. Daarin zagen ze een reportage van ’t Hoogehuys

waarin alles klopt, waarin zij en haar gezin zich prettig zouden

in België, net over de grens van Nederland en dicht bij haar woon-

voelen. Ze wist dus eigenlijk perfect wat ze zocht en wel of niet

plaats. Ze was meteen verkocht, sprong in haar wagen met foto’s

mooi vond, kwam het soms tegen in woonbladen, maar helaas

van haar huis en ging op bezoek bij Pascalle en Patrick, eigenaars

niet in de winkels. Behalve dan die ene eethoek … “We kochten

van ’t Hoogehuys. “Wat een verademing. De sfeer, de meubels, de

een complete eethoek in een typische, Franse stijl, niet robuust

kalkverf op de muren. Het voelde een beetje als thuiskomen”, aldus

en stoer. Ik twijfelde eigenlijk al bij de aankoop. En toen we hem

Helen.
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Naast een landelijk
interieur wilde
Helen ook eenheid

Foto links: de kachel is van ’t Jagershuis uit Haelen. De houten
kapstok aan de muur is van Hoffz.

Toveren met kalkverf

meenam en neerzette. Vond Helen ze na een paar dagen toch niet

Pascalle en Patrick kwamen met goede ideeën en stuurden het stel

mooi, dan konden ze weer terug. “Erg fijn. Koop maar eens een grote

in de juiste richting qua sfeer. Voor de kalkverven op de muren,

lamp in de winkel, waarvan je eigenlijk denkt: is ze niet te groot voor

daar moest Vester nog een nachtje over slapen. Hij groeide op tus-

ons huis? Meestal koop je ze en loop je het risico dat je teleurgesteld

sen de koeien en kon zich nog heel goed herinneren dat de stallen

bent. En dat is dus niet het geval bij ’t Hoogehuys. Ook als Pascalle

behandeld waren met kalkverf die vaak lelijke vlekken gaf. Niet

iets meenam en zelf twijfelde, was ze daar eerlijk over en raadde ze

iets waar hij warm voor liep in zijn eigen huis. Maar toen Carien

het af. Ze willen namelijk niet verkopen ten koste van alles.”

Huyskens van Pand 17 langskwam en aan de slag ging met de verven van Carte Colori, was hij verkocht. “Wat zij doet met kalkverf is

Zelfgemaakte buitenkeuken

echt toveren. Ik heb zelf een opleiding tot meesterschilder gevolgd

Waar is eigenlijk die eethoek in Franse stijl gebleven? “Verkocht

en was zo enthousiast met het resultaat dat ik iedereen mee naar

via Marktplaats. Dat doe ik niet vaak hoor. Meestal, als ik iets

binnen nam om het te laten zien.”

nieuws koop, zet ik iets anders even weg op zolder of, als het materiaal het aankan, buiten. Trouwens, je moet echt even meelopen

Eerst uitproberen, dan kopen

naar buiten. Vester heeft iets fantastisch gemaakt!” Het blijkt een

Wat Helen heel prettig vond, was het feit dat Pascalle allerlei spullen

geweldige buitenkeuken te zijn, met een eikenhouten overkapping
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“We vonden het
zo leuk om buiten
te koken, dat
Vester besloot
een echte
buitenkeuken
te bouwen”

en prachtige deuren die, wanneer het weer het toelaat, opengeschoven kunnen worden.

Koken in de buitenlucht
Toen de verbouwing en de nieuwe inrichting achter de rug waren,
was er nog de ouderwetse keuken. Een eikenhouten exemplaar,
met zo’n typische hoekbank die je vaak tegenkomt op logeerplekken tijdens de wintersportvakanties. Die bank was destijds erg
handig met drie kinderen, maar zij zijn inmiddels in de twintig en
gaan een voor een de deur uit. En de keuken was volgens Helen
ook gedateerd, dus die moest weg. “Vester ging aan het slopen en
aangezien het zomer was, hadden we het fornuis en de vaatwasser
buiten onder een partytent neergezet. Dat vonden we zo leuk dat
Vester besloot een echte buitenkeuken te bouwen. Ik zit hier ontzettend vaak. Heerlijk, wat blokken hout in de kachel, een lekkere
plaid om me heen, een kop koffie erbij en een tijdschrift. Meer heb
ik niet nodig om gelukkig te zijn.”

Zwembad met poolhouse
Het project van Helen en Vester is echter nog niet klaar. Want de
grote tuin, met de verschillende tuinkamers, heeft helemaal achterin nog een verrassing voor ons in petto: een zwembad en een
bijgebouwtje. “Daar komt een poolhouse. Ook helemaal in landelijke stijl, met een douche en sauna. En dan? Dan zijn we echt klaar
en gaan we genieten!”

84 | WONEN Landelijke stijl

•

