De kussens op de bank en de ronde
tafeltjes komen via Hemels Wonen.
De staande booglamp is van Foscarini.
Het vloerkleed komt van Olàv Home.
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BINNENKIJKEN

SOFT
GLAMOUR

Een enorme
kamerplant en
bloemen brengen
leven in het interieur.

In twee maanden tijd kreeg het huis van John een complete
metamorfose. “Als ik het zelf had moeten doen, was het
waarschijnlijk een saai mannenhuis geworden. Het is vooral stoer,
toch is er nu wat vrouwelijke glamour bij en dat vind ik juist heel
mooi”, zegt hij.
Tekst Yvonne van Galen – Fotografie Anneke Gambon
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De keuken is gerealiseerd
door Hans Kwinten
Interieurprojecten.
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DECOTIP: NATUREL MEETS LUXE
Judith de Greef van Hemels Wonen: “Door de villa een
natuurlijke touch te geven en die te combineren met
een vleugje luxe ontstaat een spannende mix.”

De eiken eettafel komt van
Harrie Rombouts en Zonen
Meubelmakerij. De lamp boven de
tafel is van Gervasoni.
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De daybeds zijn van Olàv
Home. De kussens, de plaid, het
tafeltje en het vloerkleed zijn
aangeschaft via Hemels Wonen.
De wandkast is gemaakt door
Hans Kwinten Interieurprojecten.
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J

John woont met drie zonen en een dochter in zijn ouderlijk huis. “Op
mijn tiende hebben mijn ouders dit huis gekocht en ik heb er met veel
plezier gewoond tot ik uitvloog. Ik verhuisde toen naar een woning bij
mijn bedrijfspand. Toen mijn zaak een aantal jaar geleden uit zijn jasje
groeide, moest ik verhuizen. Ik kwam bij mijn vader en vertelde dat ik
mijn woning te koop ging zetten. ‘Nou jongen, dat is toevallig’, zei hij,
‘ik ga dit huis ook verkopen, want ik wil naar een appartement.’ Dat was
het moment dat ik besloot om hier zelf te gaan wonen.”
SNELLE ACTIE
Het huis was een stuk kleiner, de buitenmuur stond op de plek waar nu
de keuken is. John heeft dertien jaar geleden al een stuk uitgebouwd.
Acht jaar geleden liet hij de overkapping maken en werd het zwembad
aangelegd. “Vorig jaar vond ik het tijd om ook het interieur serieus aan
te pakken. Ik had mijn bedrijf door Judith de Greef van Hemels Wonen
laten inrichten en dat had ze geweldig gedaan. Vandaar dat ik haar ook
vroeg om na te denken over mijn woning. Ze kwam met een aantal
moodboards en ik was meteen enthousiast. We hebben passende uitvoerders bij elkaar gezocht en toen zei ik: ‘beste mensen, voer het zo
maar uit. Ik wil dat het over twee maanden klaar is.’”

DE KEUKEN,
DE BADKAMER,
DE MEUBELS:
ALLES IS NIEUW

DROOMPROJECT
De keuken, de badkamer, de meubels: alles is nieuw. Judith: “Voor ons
was dit een droomproject, want we hebben alles mogen bedenken en
kregen de vrije hand om het zo mooi mogelijk te maken. Ik kende John
natuurlijk al, dus ik wist heel aardig wat bij hem paste. We hebben over
elk detail nagedacht en het ook mogen uitvoeren. Dat was heerlijk om
te doen.” De enige die wel helemaal haar eigen keuzes heeft gemaakt,
is dochter Karlijn. John vertelt: ”Zij heeft alles zelf uitgezocht voor haar
kamer en houdt die ook heel netjes. Ze maakt haar bed elke ochtend
op en legt alle kussentjes leuk neer. Het is mooi om te zien dat zij
geniet van haar prachtige kamer. Ik ben heel blij dat Judith een nieuw
ontwerp voor mijn woning heeft bedacht, want ik was zelf niet verder
gekomen dan witte muren en een stevige bank. Terwijl het nu, met een
tikje vrouwelijke glamour, juist extra mooi is geworden.”
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Het beddengoed,
de kussens, sprei en
lampjes zijn aangeschaft
via Hemels Wonen.
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Alle accessoires via Hemels Wonen.

“TOEN ZEI IK: ‘BESTE MENSEN, VOER HET ZO MAAR UIT.
IK WIL DAT HET OVER TWEE MAANDEN KLAAR IS’”
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De badkamer is gerealiseerd door Hans Kwinten
Interieurprojecten. De spiegels zijn van Inoxxi.
Alle accessoires via Hemels Wonen.
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De slaapkamer van Karlijn was in vroeger
tijden de kamer van John. De posters van
auto’s hebben plaatsgemaakt voor een
meisjesinterieur anno nu. Het bed is van
Beter Bed. Het beddengoed, de kussens en
de sprei zijn aangeschaft via Hemels Wonen.
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De buitenruimte
met zwembad
pakte John al
jaren eerder aan.

58

59

De tafeltjes, het vloerkleed
en de accessoires op het
terras via Hemels Wonen.

“TOEN IK TIEN WAS, HEBBEN MIJN OUDERS
DIT HUIS GEKOCHT EN IK HEB ER MET VEEL
PLEZIER GEWOOND TOT IK UITVLOOG”

60

