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Binnenkijken bij Martine en Jean-Pierre in Wervik

Het koppel kocht dit huis omdat alle kamers op het gelijkvloers liggen.

Tijdloos
cocoonen
Na jarenlang keihard
werken wilden Martine
en Jean-Pierre wat
rustiger gaan leven.
Om dat in stijl te kunnen
doen, trakteerden ze

Net als het interieur is de tuin volledig gericht op relaxen. Foto’s Vangroenderbeek

PATRICK RETOUR

zichzelf op een
gloednieuw interieur.
«We hebben er altijd van

Martine en Jean-Pierre met
hun dochter en kleindochter..

gedroomd om echt te geníéten. En nu dat
eindelijk kan, is ons huis daar de ideale
plek voor.»
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De bijzettafeltjes veranderen
geregeld van opstelling.

In de keuken werd vooral op comfort gelet. Er is heel veel opbergruimte en in bijna alle kasten
zitten lades verwerkt. De dampkap verzinkt in het plafond om het open gevoel te behouden.

D

it huis hebben we in de
eerste plaats voor de
grote tuin gekocht. En
omdat alle kamers op
het gelijkvloers liggen.
Maar een grondige renovatie was wel nodig»,
vertelt Martine.» Het koppel neust
graag in interieurtijdschriften, en zo
kwamen ze uit bij interieurstyliste
Nicky Goossens. «We konden ons vinden in haar smaak en haar visie, en
vonden haar een fijne dame om mee
samen te werken.»
Om te beginnen werd de woning anders georiënteerd. «Daarvoor lag de
keuken aan de straatzijde. We hebben er een bureau van gemaakt, en
achteraan kwam er een ruime open
leefkeuken die opgaat in de tuin.»
Er werd ook heel wat verbouwd. «De
bestaande koepels en Romeinse zui-

len werden weggehaald om het geheel stijlvol te maken. Van het salon
naar de eetkamer werkt Nicky met
een boogvormige doorgang. Die ingreep werkt verruimend en zo’n boog
ziet er altijd sierlijk uit.» Om de kosten te drukken, had Nicky voorgesteld de keuken te schilderen. Maar
Martine en Jean-Pierre waren toe aan
een nieuw concept: strak, met veel
opbergruimte en schuivende elementen die alle spul-

eetkamer
keuken

garages

slaapkamer
dressing

In de eetkamer kaderen kasten het
raam in en in het salon gebeurt hetzelfde met de marmeren schouw van
weleer. De eettafel is berekend op familiefeesten, er kunnen wel 14 mensen aan zitten. Alle binnendeuren
werden gezandstraald en vergrijsd.
Met nieuw sierbeslag kunnen ze nu
nog lange tijd mee.

ZO’N NIEUW
INTERIEUR
WERKT
VERJONGEND,
HET GEEFT JE
WEER ENERGIE

terras

logeerkamer

berging

badkamer
wc

kantoor

zitkamer

inkom

Sfeer

Warme stoffen maken het gezellige gevoel compleet. Foto’s EVG
len aan het oog onttrekken. «De leistenen vloer hebben we bewaard. Die
was nog oké, laat zich makkelijk
poetsen en past qua kleur
mooi bij de rest. Dus waarom
zou je dan voor breekwerk
gaan? De stores in de keuken
kunnen we elektrisch bedienen van op afstand. Echt geen
overbodige luxe is dat.»
De ontbijthoek heeft meubilair
in vlechtwerk en vergrijsde eik.
Prachtig, maar ook vlek- en

vochtbestendig. Esthetiek en praktisch gemak gaan hier samen. Vooraan voorkomen stores met lamellen
inkijk van op de straat. De overgordijnen zorgen voor een rijkelijke touch
door de chique stof, de hoge Vlaamse
hoofden en de wegbinders met
kwast. Het geheel is in zinktinten die
ton sur ton aansluiten. De radiators
werden netjes weggewerkt achter radiatorkasten of mee gelakt in de kleur
van de wanden. Het schrijnwerk is allemaal op maat.

Aanraders
 Extra breed aanrecht: In de keuken is het werkblad
met kookplaat extreem breed.Zo is er plaats voor kasten
die je aan weerszijden kunt benutten: namelijk aan de
kant van de keuken maar ook vanuit de aanpalende eetkamer.
 Magneetmuur:Indekeukenwerdeenmuurgeverfdin
magneetverf.Qua kleur merk je geen verschil met de rest
vanderuimte.Maaropzo’nmuurkunjeuiteraardfoto’sen
kattenbelletjes met magneetjes ophangen.Leuk!
 Plafonddampkap: Een hangende dampkap zou een
inbreuk zijn op de ruimtelijkheid.Daarom is er geopteerd
voor een toestel dat verzinkt in het plafond.

Passend meubel voor stijlvolle tv
Nu de dagen flink aan het korten zijn, kruipen we graag in de zetel
voor een gezellig televisieavondje. Steeds vaker zijn de toestellen
stijlvolle flatscreens en daar hoort natuurlijk een passend meubel bij.
We zochten drie open en drie gesloten modellen uit.

Van sober tot flashy
De Colorado is van 100 procent
Belgische makelij.Het mdf-meubel is
afgewerkt met duurzaam,Italiaans
kwaliteitslaminaat van Abet Laminati.
Er is zowel een matte als
hoogglansafwerking,maar de
grootste troef is het ruime
kleurenaanbod,dat
varieert van sober
wit tot flashy
groen.
Richtprijs:vanaf
399 euro.
Meer info:
www.morefurniture.be en
056/26 14 14

De chique decoratie zorgt voor een rijkelijke
toets in het hele huis.

Plaats zat
Een dvd-speler,een digibox,een
spelcomputer,dvd’s… Wie een lijstje
maakt,komt aan heel wat spullen die een
plaatsje in een tv-meubel verdienen.Naast
twee kastjes beschikt deze Besta Burs ook
over twee lades met uitneembare boxen.
Plaats zat,dus.Uitvoeringen in rood,zwart en wit.
Richtprijs:249 euro.
Meer info:www.ikea.be en 02/719 19 22

Opletten voor
 Ongemakkelijke stoelen:Voor de keuze van de stoe-

len in de eetkamer ging het koppel niet over één nacht ijs.
«We hebben eerst een proefmodel uitgetest.Uiteindelijk
hebben we een uitvoering besteld die lichter is van gewicht en dus handiger in dagelijks gebruik. En met een
hogere rug die meer de vorm van het lichaam volgt.»
 Te veel kleuren: Martine en Jean-Pierre houden van
hemelsblauw. «Nicky heeft die kleur gebruikt in onze
slaapkamer en dressingroom,maar wel afgezwakt en samen met wit en grijs.Anders krijg je een goedkoop effect.
In het salon hebben we slechts één toonmuur.Te veel en
te nadrukkelijke kleuren leiden tot kakofonie en onrust.»

Ingelijst
Bij dit meubel lijkt
het alsof de
televisie in een
lijstje is geplaatst.
Aan de zijkanten
zijn er handige
opbergvakjes voor cd’s en dvd’s.Wat dit meubel,
verkrijgbaar in witte of zwarte hoogglans,nog
aantrekkelijker maakt,is de indirecte verlichting.
Richtprijs:2.375 euro.
Meer info:www.woonark.be en 03/760 18 52

Alles weggewerkt

Vleugje romantiek
Heel wat tv-meubels zijn strak,
maar die passen niet in een
landelijk of klassiek decor.Daarom
is dit model Josephine zo in trek.
De matte witte verf,gepatineerde
handvatjes en de kleine laden
bezorgen het meubel een
romantische uitstraling.
Richtprijs:269 euro.
Meer info: 03/353 67 86 en
www.maisonsdumonde.be

De details maken het verschil: imposante buffetlampen, beeldjes van Flamant, een schaal met klein drijfhout,
zilveren potten, vazen met gedroogde vruchten, een vergrootglas, bollen,
een verrekijker. Combinaties van
voorwerpen die sfeer ademen. Op de
hoekbank een knuffelzachte plaid,
om onder weg te duiken bij de tv. De
salontafel heeft een blad met daim.
Interessant: de vele bijzettafeltjes die
je naar behoefte een plaats geeft.
Een slaapkamer werd opgeofferd en
zo hoort er nu een dressingroom bij
de ouderlijke slaapkamer. Schuifdeuren zorgen voor openheid. Het bed
heeft een afgerond hoofd en er prijkt
een footstool bij het voeteneind. Centraal in de dressingroom staat een antiek tafeltje. Zo’n familiestuk zorgt
voor een persoonlijk accent. Wel
werd het donker gebeitste hout blank
gezet, zodat het charmante meubel
nu perfect integreert.
«We denken met plezier terug aan de
dag dat Nicky met ons ging shoppen

Verdwijntruc
Vind je een tv-scherm in het interieur storend? Geen
probleem,dit model uit de Lilac-serie van Hülsta heeft
twee schuifdeuren die met een afstandsbediening
bediend worden.Er is ook een elektronische,in de hoogte
verstelbare houder voor de tv.Richtprijs:vanaf 6.561 euro.
Meer info:www.huelsta.be en 02/333 02 30

Voor sommigen is het nadeel
van een open tv-meubel dat alle
kabels zichtbaar blijven.Maar
dat is bij dit zwartgelakt stalen
model van Krea niet het geval.Er
is een brede kabelgoot waarin
alle draden netjes weggewerkt
kunnen worden.Geschikt voor
meubels tot 45 kilo. (BCW)
Richtprijs:349 euro.
Meer info:www.krea.be
en 03/760 18 51
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Lezers
vragen
Onze garage heeft één buitenmuur.Tot op een
V hoogte
van 40cm zit daar wit poeder op. Als ik
er met mijn hand over wrijf, brokkelt het af. Ik heb
demuuralmetverschillendeproductenbehandeld,
maar het wit krijg ik niet definitief weg.Wat is het en
hoe geraak ik ervan af?
C.Wauters,Ninove

In het salon hangt een schilderij van streekgenoot Johan Messely. «De Provence
heeft ons hart gestolen, en
met dit doek halen we de
zon in huis.» Het werk werd
wel anders ingelijst om het
beter te doen passen in het
kader. De lijst matcht qua
patina perfect met de kleurenkaart van de woning.

pervlak verschijnen.
DemuurkanbehandeldwordenmetbijvoorbeeldAntisalpetervanRubson.Derichtprijsvooreenflesvan1liter
bedraagt 16,49 euro.De kans bestaat dat de zoutafzetting na enkele jaren terugkeert.
Om zeker te zijn dat het zout wegblijft,moet de oorzaak
van de bacteriën aangepakt worden. Dat kan door de
muur in te smeren met een product als SikaTop Verfbepleistering Zwembad en Kelder. Het is
eentweecomponentenbepleistering
op basis van cement en hars.
Het product wordt telkens
verkocht in drie ketels van elk
6,16 kilo. De richtprijs bedraagt 4,87 euro per kilo.
Ook Rubson heeft een gepast
artikel op de markt: Vochtige
Keldermuren. De richtprijs
voor 5 liter is 80,85 liter.
In onze living brachten we een tijdje geleden
V glasvezelbehang
aan dat nadien geverfd werd.
Maar we zijn erop uitgekeken en willen een nieuw
motief op het behang zetten. Kan dat zomaar bovenop de oude laag?
FransVan Dongen via mail

A Eennieuwelaagbovenopeenanderezetten,wordt
om twee redenen afgeraden: het behang zal niet
goed hechten door de puntjesstructuur van de onderlaag en bovendien zal het motief van de onderste laag
zich gedeeltelijk doordrukken in die erboven. Beter is
om eerst een verticale en dan een horizontale laag plamuursel aan te brengen.
Zo ontstaat een egaal oppervlak waar dan opnieuw behang op aangebracht kan worden. Gebruik daarvoor
beter glasvlies.Dat absorbeert minder dan glasvezel,is
scheuroverbruggendenisverkrijgbaarinverschillende
structuren.
Met dank aan www.decora.be en 09/377 35 11
Het koppel heeft lang naar de juiste stoelen gezocht. «Deze zijn perfect, met hun hoge rug.»
ligbad vertoont sporen van slijtage. Ik ben
V Ons
op zoek naar een manier om het er weer mooi te
om decoratie te kiezen. Over de strikte timing zijn we echt in de wolken.
En de moment suprême vergeten we
nooit: je bent dan een dag van huis en
’s avonds krijg je plots de finale interieurfacelift te bewonderen. Wat een
magische onthulling. Dan ben je wel
even sprakeloos. En daarna werkt
zo’n nieuw interieur meteen verjongend, het geeft je energie.»

Buitenleven
Achteraan is er een overkapping waar
het genieten is doorheen de seizoenen. «We zitten hier vaak en hebben
daarom plannen om dit overdekte en
halfgesloten terras als buitenwoonkamer in te richten.»
De terrassen kijken uit op een vijver
bevolkt door kois. «Kanjers van Japanse karpers zijn het. Zo groot en dik
dat de reiger al lang zijn kans niet
meer waagt. De vissen zijn handtam.
Tijdens het eten kun je hen aaien.
’s Avonds kun je ze regelmatig zien

laten uitzien.Is verven een optie?
Jacques Bindels,Knokke

HET WAS
HEERLIJK OM
MET DE INTERIEURARCHITECTE TE
GAAN WINKELEN

bad verven kan misschien wel,maar dat is geen
A Een
duurzame oplossing.Na verloop van tijd zal de verf
zeker loskomen.
Eenaanpakdiemeerloont,ishetbad-in-bad-systeem.In
het bestaande bad wordt een nieuw acryl exemplaar
geplaatst met antislip. Daarvoor hoeft er niets uitgebroken te worden, enkel de oude afvoer en overloop
worden vervangen. De nieuwe badkuip wordt vastgezet met isolatieschuim,zodat het water ook veel langer
warm blijft. (BCW)
Meer info:www.respobad.be en 016/39 47 56

opspringen en dat stemt ons tot rust.
Op een ochtend lag er eens eentje
roerloos op de oever. Hij leek dood.
Maar we hebben hem terug in het
water gezet. Even later was hij weer
springlevend…»

Ook een vraag?

PRAKTISCH
Perceelgrootte:1.550 m²
Bewoonbare oppervlakte:320 m²
Verbouwing en totaalinrichting:
Nicky Goossens,0495/36 32 08,
www.nickygoossens.be

In de slaapkamer werd één muur blauw geschilderd.
«Te veel kleur vinden we wat goedkoop.»

Mail naar wonen@hln.be of stuur op naar
De Persgroep, Wonen Lezersvragen,
Brusselsesteenweg 347,1730 Asse.
Vermeld naam,adres en telefoonnummer.
Vragen worden niet persoonlijk beantwoord,
maar altijd in de krant.

Foto’s Kos

De juiste lijst

gaat hoogstwaarschijnlijk om zout dat zich afA Het
zet als gevolg van bacteriën die aan het muurop-

