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 ‘ De jongens maken elke Dag wel 
een paar sliDings op De vloer’

“We woonden in een knus oud huisje in  

de stad met winkels en mijn werk op vijf 

 minuten lopen. Dan denk je niet aan een 

nieuwbouwhuis in een dorp verderop, 

maar het bruggetje dat op de bouwteke-

ning aan de voorkant van ieder huis was 

getekend, deed het ’m. We zagen het boot-

je al voor de deur liggen. Op de laatst 

 mogelijke dag schreven we ons in. En ja,  

de huizen met bruggetjes waren het 

 populairst. Daarom zette ik het vervolgens 

uit mijn hoofd. Toen ik twee maanden later 

Anouk (33, heeft 3 banen) woont sinds twee jaar met Jeroen (38, 
controller bij een uitzendorganisatie) en zoons Teun (4) en Guus (3) 
in een nieuwbouwhuis van 200 m2 in Sint Pancras.woonstijl

I

door de makelaar werd gefeliciteerd, vroeg 

ik me dan ook echt even af: waarmee? We 

waren ingeloot! 

Onze woonstijl is een combinatie van onze 

smaken. Het is behoorlijk cliché verdeeld: 

Jeroen heeft de strakke lijnen ingebracht, 

alles wat een kleur of krul heeft, komt bij mij 

vandaan. De wanden in de woonkamer 

hielden we hoofdzakelijk wit, omdat we 

eerst wilden zien hoe de licht inval per sei-

zoen was en hoe we zelf in het huis leefden. 

Nu snak ik naar kleur op de muur. Ik ben op 

zoek naar behang dat niet snel zal vervelen 

en goed bij de grijze vloer past. Die vloer 

blijft zo, het is een van de beste keuzes die 

we gemaakt hebben. Ik was eigenlijk op 

zoek naar een gietvloer, totdat ik deze 

 linoleumvloer Walton van Forbo zag. Hij 

heeft een warmere uitstraling dan een 

gietvloer. We zijn eerst naar een ‘showhuis’ 

geweest om het echte effect ervan te 

 ervaren. De jongens maken er nu elke dag 

wel een paar slidings op en iedere kras 

maakt hem mooier.”
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“Bijna iedere kast in huis hebben we op 

maat laten maken door de timmerman van 

Kkip in Schagen. Hij begon met de keuken-

kast en eindigde na een opbergkast, bank, 

eettafel en commode met een kinderkast. 

Ze zijn gemaakt met materiaal van gesloop-

te oude kasten, waardoor ze een stoere en 

warme uitstraling kregen. Al dat ruige com-

bineer ik het liefst met zo veel mogelijk 

kitsch. Veel stippen, ruiten en felle kleuren. 

Het is dat ik met drie mannen woon en het 

enigszins moet beperken, maar mijn groot-

ste wens is om ooit helemaal los te gaan 

met een meisjeskamer. Het roze schilderij 

zegt veel over hoe ik ben. Het is uitbundig 

en kleurrijk. Ik zag een soortgelijk schilderij 

in de etalage van Apart Design in Alkmaar. 

De roze tinten en het hart spraken me aan, 

maar door de details met crêpepapier was 

ik verkocht. Het verwijst naar een traditie 

op de Antillen. Lampionnen die ze daar 

maken van papier maché zitten er vol mee. 

Als kinderen aan het eind van een het feest 

de lampions stuk maken, komt er confetti 

van crêpepapier uit. Dat vond ik een fees-

telijke gedachte.

In dit huis kreeg ik eindelijk de ruimte om 

met mijn servies van oma te pronken. Toen 

zij overleed, stond ik vooraan voor die 

mooie kopjes en schoteltjes. De rest van de 

familie begreep er niets van. Ze wisten niet 

hoe snel ze alles voor mij in konden pakken. 

Achter het koekoeksklokje in de kinder-

hoek schuilt ook een mooi verhaal. Mijn 

 vader heeft het als kind uitgezocht tijdens 

een regenachtige vakantie in Oostenrijk. 

Hij hing het op zijn jongenskamer en heeft 

het altijd gekoesterd. Als tienjarige mocht 

ik het klokje hebben. Het hing altijd promi-

nent naast mijn bed. Mijn vriendin heeft 

het er nog over als ze de koekoek hoort.”

De keukenkast is gemaakt door de timmerman van www.kkip.nl, het zijn originele kastdeurtjes uit een boerderij in Frankrijk.

Het roze schilderij is speciaal voor 
Anouk in XL-formaat gemaakt door 

Apart Design, www.apartdesign.nl.
Het bankje met koeienhuid van het 

merk Jess kocht Anouk bij Charlston 
in Alkmaar.

Tip: Haal de bank van de muur!

De bank in de open ruimte geeft 

een speels effect en zo kun je aparte 

zithoekjes maken.  
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“Iedere dag stroom ik over van de ideeën. 

Het gaat soms zover dat ik de ene dag ont-

werpster van kinderkleding wil worden, de 

andere dag woonstilist, makelaar of advo-

caat. In huis betekent het dat een wandje 

nogal eens een andere kleur of nieuw be-

hang krijgt. Van de zolderkamer wil ik dan 

een speelkamer maken, óók als hij net in 

een kantoor veranderd is. Gelukkig houdt 

Jeroen me in toom en heb ik drie banen. 

Doordeweeks werk ik op een advocaten-

kantoor, in het weekend sta ik in een woon-

winkel en tussendoor run ik met een 

vriendin een webshop met kinderkleding. 

Het leukste van een nieuwbouwhuis is de 

mogelijkheid om alles zelf uit te kiezen. Ik 

had al snel een thema in mijn hoofd voor de 

jongenskamers: Teun is dol op het strand, 

Guus banjert het liefst door het bos. Voor 

beiden had ik een grote doos waarin ik alles 

op kleur en thema verzamelde. Bij Teun 

 begon het met een vuurtoren, bij Guus met 

de juiste kabouter. Daar kan ik dagen mijn 

missie van maken. Als ik bijvoorbeeld iets in 

een tijdschrift zie staan, ga ik net zolang 

door tot ik het gevonden heb. Gelukkig heb 

ik het voordeel dat ik bij een woonwinkel 

werk. De mooiste woonspullen zie ik al 

voordat ze in de winkel liggen. Te vaak ligt 

mijn salaris gewoon weer in de kassa!”

“Mijn verzamelwoede heeft ertoe geleid 

dat de vliering en de garage vol staan met 

accessoires. Soms wissel ik dan weer met 

dingen die ik even zat ben. Op de kamer van 

Guus kon dat eenvoudig door eens voor 

een andere kabouter te kiezen. Tegenwoor-

dig is de schilderkabouter favoriet. Ik kan 

inrichten wat ik wil, maar Guus is zo’n wilde-

bras, om de haverklap ligt alles door de 

 kamer verspreid. De mooie dingen liggen 

na. De opbergzakken boven zijn bed stopt 

Guus vol met zijn nieuw gevonden en ge-

maakte schatten. Nu hebben we het plan 

om een boomhut in combinatie met een 

bedstee te maken. Compleet met houten 

luikjes, geruite gordijnen en echte boom-

takken. Zo kan hij ’s avonds in zijn eigen bed 

klauteren. De commode gaat dan ook 

plaatsmaken voor een klein bureau in zijn 

favoriete kleuren rood en groen.” 
x

 ‘ guus is zo’n wilDebras!  
De mooiste Dingen zet  
ik Dan ook hoog neer’
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Het bed van Teun vond Anouk  
bij www.basiclabel.nl. Ook een 
slinger met naam? Je kunt ’m 

 bestellen op www.stoerenzo.nl  en 
kiezen uit allerlei stofjes.

natuurlijk hoog. Het rode schilderij was 

 bijvoorbeeld een kraamcadeautje dat is 

nagemaakt van zijn geboortekaartje. Ook 

de vogelhuisjes waren kraamcadeautjes. 

Zodra de herfst is aangebroken, struinen 

we in de weekenden door het bos. Alles 

moet dan mee naar huis: kastanjes en grote 

takken, maar ook losse bladeren. Vaak 

 maken we er thuis hele kunstwerken van. 

Teun kan dat zelf, Guus doet hem gewoon 

Voor kitsch heeft Anouk 
een favoriete website: 

www.dekitschfabriek.nl. 
De vuurtoren en hertjes 

komen er vandaan.

Kabouters vind je onder andere op  de Amsterdam Albert Cuyp-markt  en bij www.4kidsathome.nl.Het behang op de jongenskamers is te koop bij www.designfordelight.com.


