N i c k y G o o s s en s

Te midden van bloeiende boomgaarden ontdekken we de charme van tijdloos wonen. Statig duikt een
exquise woning voor ons op, met een droom van een interieur. Het hart is de woonkamer met haard. De
eetkamer lonkt via een boogvormige doorgang. We kijken in de keuken doordat een binnenraam een tipje
van de sluier oplicht. Het is hier duidelijk echt thuiskomen…

Huis van geluk
Echt thuiskomen
Een woning die pregnant de signatuur draagt van Nicky Goossens. Deze interieurstyliste tekent telkens weer voor tijdloze realisaties. Nicky heeft hier in het
Hageland, in samenspraak met de bewoners, het genoeglijke en universele kleurenpalet bepaald. De raamdecoratie is van haar hand en ze heeft ook het meubilair
en de tapijten gekozen. Het geheel begeestert en is beslist geslaagd te noemen.
Zoals dat vaker gebeurt, is er een hechte band ontstaan tussen Nicky en de klant.
‘Door zo intensief en nauw samen te werken met Nicky zijn we bevriend geraakt’,
aldus de vrouw des huizes. ‘En door dat hartelijke contact hebben we elkaar helemaal gevonden. Het resultaat mag dan ook gezien worden, het is onze thuis waar
we nooit meer vandaan willen.’
De gevel oogt hedendaags met de allure van toen. Binnen ervaren we net diezelfde authenticiteit gekoppeld aan sfeervol modernisme. Waar nodig werkt Nicky
met binnendeuren, maar vaak laat ze de ruimten in elkaar opgaan via boogvormige
doorgangen. Een afscheiding dus die er niet effectief is, maar die je wel als dusdanig aanvoelt. De virtuoze match van de ‘interieuringrediënten’ valt hier meteen
op. ‘Nicky heeft haar tijd genomen om samen te gaan shoppen. Elk stuk in huis
heeft zijn verhaal en staat hier met als bedoeling bij te dragen tot de algemene
huiselijke sfeer.’

Met een boog maakt Nicky zachtjes de overgang
van het salon naar het bureau. Een overgang die
er wel is maar anderzijds staan de ruimten toch
nog volop in contact met mekaar.

De knappe keuken in
grijs en het intieme
salon corresponderen
speels via een gietijzeren
binnenraam.

De stoelen aan de eettafel en de barkrukken in de keuken zijn stijlvol getooid met
noppen. De bekleding in schitterende velours is niet enkel knap, maar ook duurzaam
en onderhoudsvriendelijk. De sierlijke luster contrasteert geslaagd met de strakke
lamp boven het keukenaanrecht. In de vitrinekast in de eetkamer schikt Nicky
persoonlijk gerei en fraais van Flamant. Ook poes Bo voelt zich hier thuis. Het dier
heeft zelfs een eigen minifauteuil in het salon…

De hal wordt door Nicky prachtig geaccentueerd met behang van Arte.

Het parket werd vergrijsd, om niet te storen in het geheel. De fauteuils en het hoogpolig tapijt zijn om zalig in weg te zinken. Knuffelzachte kussens en een plaid in pels verleiden je
om je neer te vlijen.

Betrokkenheid
Zodra de eigenaars bezig waren met de plannen voor hun nieuwbouw hebben

de eetkamer. Eilandjes in het interieur zijn beslist de staande lampen met robuuste

spreken van unieke grijstonen die het geheel warm, levendig en sober laten ogen.

ze Nicky Goossens betrokken bij de besprekingen. Aldus werden de kleuren en

voet en zwarte kappen. Het herhalen van een gegeven werkt altijd goed in zo’n

Moeilijk te definiëren toetsen waar enige variatie in zit, terwijl ze toch ton-sur-ton

materialen van bij het begin op elkaar afgestemd. Letterlijk een interieur op maat,

geheel. Het zorgt voor een gevoel van herkenning en rust.

bij elkaar aansluiten. Hoge plinten versterken nog het rijkelijk elan dat uitgaat van

zoveel is zeker. Met op het gelijkvloers plafonds van ruim drie meter hoog, zodat

de stoffering. Het huiskantoortje grenst aan het salon. Met twee windlichten op

het ruimtegevoel gevrijwaard blijft. ‘Boven het kookeiland hangt een strakke lamp

Sober en levendig

voet maak je de overstap. Je zit er afgescheiden en ook weer niet, dankzij de boog-

die speciaal voor ons werd gemaakt. De stoelen bij de eettafel zijn twintig centi-

Nicky heeft met assen gewerkt, om aldus huis en tuin te verzoenen. Het salon en

vorm. ‘Wij wilden graag die bureaustoel behouden omdat het een familie-erfstuk

meter hoger dan standaard. Die extra hoofdsteun geeft je een royaal gevoel van

de eetkamer corresponderen volop met de achtertuin en genieten van een idyl-

is. Nicky heeft het frame laten zandstralen en herstofferen. Zo leidt het meubel nu

comfort.’ Keuken en eetkamer vormen een gedroomd geheel waar geleefd wordt.

lische lichtinval. Van de keuken kijk je recht naar buiten en een binnenraam geeft

een nieuw leven en past het in het geheel.’ Algemeen valt de geordende schik-

De geautomatiseerde lamellenstores, die de eetkamer afschermen voor inkijk,

aan de andere kant uit op het salon. Er ligt een hoogpolig, met de hand getuft

king van de dingen op. ‘Dat alles zijn vast plaatsje heeft en het aantal spullen goed

verzinken beeldig en onopvallend in een nis in het plafond. De gordijnen sluiten,

tapijt. Nicky heeft er een enorme maatbank neergezet die je uitnodigt tot ontspan-

overwogen werd, schenkt ons innerlijke rust. We hebben een gerieflijk huis dat ons

zonder roede, naadloos aan bij het plafond. In de vitrinekast pronken siervoorwer-

nen verpozen en tot jezelf komen. De haard is de blikvanger. Zodra de vlammen

ademruimte biedt, maar het is ook weer niet te groot, want we willen er niet de

pen: wereldbol, sextant, glaswerk, vazen en schalen. De ovale eettafel, in lichtjes

opflakkeren, droom je weg en vergeet je alle drukte. De wandvullende kast onttrekt

slaaf van zijn.’ De kurk gaat van de fles rode Pauillac uit 2003, van Château Croizet-

vergrijsd hout, is liefst 3,50 meter lang. Perfect dus om veel gasten te ontvangen.

de muziekinstallatie en de tv aan het oog. Er staan vier salontafeltjes. Dat heeft als

Bages. We klinken op een gezond en gelukkig leven in een interieur waar een

‘Mijn echtgenoot verstaat de kunst om een heel menu klaar te stomen in een hand-

voordeel dat je ze als bijzettafeltjes kunt benutten. Dit ‘weegt’ ook lichter op de

positieve vibe van uitgaat. ‘Dit concept is ons op het lijf geschreven. Nicky creëerde

omdraai. Wat een luxe!’ Rank en imposant sieren twee vitrinekasten in donker hout

ruimte. De kleur van het schilderwerk heeft Nicky geënt op de gordijnen. Je mag

een woning die zit als een maatpak.’
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Het binnenraam wordt geflankeerd
door schattige muurtafeltjes.
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De van een wegbinder voorziene gordijnen
werden door Nicky verfijnd gedrapeerd.
Bijzonder is wel dat de geborduurde stof werd
afgewerkt met Swarovski-kristal.

Alle zintuigen verwend
De ruime dressing en de slaapkamer gaan in elkaar op. In de boogvormige doorgang zit wel een dubbele schuifdeur verborgen, kwestie van de slaapkamer te kunnen afsluiten als je daar nood aan hebt. De slaapkamer met bekleed bed heeft stijl.
Het hoofdbord is gecapitonneerd en de voet wordt bekroond met een footstool.
Het zeteltje en de voetbank hebben dezelfde capitonnage. Gezeten heb je een fijn
uitzicht op de achtertuin en het zwembad met poolhouse. Leuk gadget: een verrekijker op een ranke pikkel. Nicky herneemt de kleuren wit en greige in de raamdecoratie, kwestie van de harmonie te handhaven. Het bed is elektrisch regelbaar, zo
is je nachtrust verzekerd. Beddensprei en gordijnen zijn royaal gedrapeerd tot op de
vloer, wat mee zorgt voor een gevoel van optimale verwennerij. De handdoeken
en de tapijtjes komen van Flamant.

Artisanaal handwerk
Totaalinrichting door Nicky Goossens gaat altijd gepaard met een uitgebreide

De inloopdeur naar de
slaapkamer integreert
volkomen in het
maatwerk van de
dressingkasten.

shopping samen met de klant. Zo wordt er in overleg bepaald welke elementen er
nodig zijn om het interieur een persoonlijke touch te geven. De zetels laat Nicky
op maat maken in een ambachtelijk atelier genaamd Renaissance, waar alles nog
met de hand wordt afgewerkt zoals vanouds.
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Een huis om bij weg te dromen.

Naadloos gedirigeerd
Voor de realisatie van haar interieurs werkt Nicky samen met een rist
onderaannemers van topniveau. Schrijnwerk, schilderwerk, gordijnen maken
en ophangen, met haar als aangever en coördinator loopt alles van een leien
dakje. Een styliste die van wanten weet. Alles perfect gedirigeerd en met smaak
ingericht tot in de puntjes.

Kosteloze service
Van decoratie tot meubilair, Nicky Goossens helpt je de juiste keuzes te maken.
Je wordt dus prima begeleid. Een service die je trouwens niks kost, want je
betaalt gewoon de winkelprijs. Belangrijk: Nicky stelt elk concept uitgebreid voor
bij de klant thuis. Zo heb je vooraf al een duidelijk omlijnd beeld van wat het
gaat worden, zonder echter het verrassingseffect van de eigenlijke oplevering in
gevaar te brengen.

De badkamer baadt in warm wit en de betegeling accordeert uitstekend met het vergrijsde hout.

Het buitengebeuren past perfect bij het binnenhuisplaatje met herkenbare Nicky
Goossens-stempel. Gerecupereerde baksteen in combinatie met zwart gepatineerde
pannen van Koramic. Het schrijnwerk in afrormosia zal mettertijd mooi patineren.

Weldoend genot
Het bad prijkt bij het raam, maar de stores voorkomen inkijk. Het is zo ideaal

Vreugdetranen

relaxen in het zonnetje. Weldoend watergenot om bij weg te dromen. Zowel in de

‘Met deze creatie heeft Nicky ons extra geluk gebracht en daar zijn we haar ontzet-

slaapkamer als in de badkamer is er tv. Overal in huis, en ook in de tuin, kun je de

tend dankbaar voor.’ Het interieur bezorgt mensen een energieboost, ze beleven hier

muziek spelen die past bij het moment en je gemoed. Met de afstandsbediening

een sprankelende tijd. Na de inrichting komt dan het fameuze moment suprême… De

vraag je gewoon op waar je op dat ogenblijk zin in hebt.

dag dat Nicky Goossens een interieur de finishing touch geeft, vraagt ze de klant even
afwezig te zijn. ’s Avonds word je dan verwacht bij kaarslicht, om samen het glas te
heffen en de kant-en-klare woning in te huldigen. Bij het bewonderen van de meubels, de decoratie en de vele details valt je mond gegarandeerd open van verbazing.

Naadloos gedirigeerd

Perfectie bestaat en van sfeer creëren heeft Nicky duidelijk kaas gegeten. ‘Toen mijn

Voor de realisatie van haar interieurs werkt Nicky samen met een rist

man en ik hier aankwamen, was dat echt een openbaring, we waren tot tranen toe

onderaannemers van topniveau. Schrijnwerk, schilderwerk, gordijnen

bewogen. Wij zijn opgetogen over het resultaat, dit huis voelde meteen aan als onze

maken en ophangen, met haar als aangever en coördinator loopt alles

lang verwachte thuis.’

van een leien dakje. Een styliste die van wanten weet. Alles perfect
gedirigeerd en met smaak ingericht tot in de puntjes.
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Nicky Goossens weet steeds
mensen te verrassen en
blij te maken met haar
totaalinrichting.

info
Nicky Goossens – interieurstyliste
cvba Godema – enkel op afspraak
gsm: 0032(0)495/36.32.08
e-mail: godema@telenet.be
& info@nickygoossens.be
website: www.nickygoossens.be

