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

Wie zijn interieur laat opmaken of herinrichten door Nicky Goossens ervaart dit als een energieboost,
als een gezondheidskuur die je doet opleven. En dan is er nog het verrassingseffect als Nicky jouw nieuwe,
vertederende interieur onthult. Je ontdekt een heuse thuishaven, en dat leidt niet zelden tot traantjes
van geluk.

Wensen worden wonderlijk waar
Schilderijwaardig
Een uitstapje naar de Belgische kust geeft ons steeds een uniek vakantiegevoel.

juiste adres. Haar intimistische stempel herken je uit duizend. Hier is die met verve

We parkeren onze wagen en volgen het tuinpad naar een droom van een huis, met

in de praktijk gebracht samen met schilder Wouter Vanlerberghe en Andy van Het

de signatuur van Nicky Goossens. De idyllische rust en de gezonde zeelucht waaien

Bourgondisch Kruis, specialist in de verwerking van authentieke bouwmaterialen.

ons tegemoet. De woning vormt een hoek en in die windvrije en zonovergoten

‘In de eetkamer doen we de gordijnen nooit dicht’, aldus mijnheer en mevrouw. ‘Bij

‘oksel’ is het zalig in en bij het zwembad. De bewoners wilden graag een huis

valavond genieten we hier van een prachtig panorama. Dan hult de ondergaande

met een gezellige en tijdloze uitstraling, en dan ben je bij Nicky Goossens aan het

zon de tuin in een warme gloed.’ Wat een heerlijk gezicht!

Op de muurtafel zorgen
een loep en een
briefopener voor een
vleugje retro.

Het is knus genieten
in zo’n tijdloos kader.

Onmetelijk veel dansende vlammetjes geven de traphal warmte. Voor de Flamantluchter varieert Nicky speels met kappen in verscheidene tonen.

De vele lantaarns geven dit huis een huiselijk karakter. Je thuis is waar de lantaarns
branden!

Partnership
Oog voor detail – Nicky Goossens heeft oog voor detail. Het is dan ook geen toeval
dat ze heeft gekozen voor het exquise sierbeslag van Dauby. Al het door Wouter

Sober en knus

Vanlerberghe gebeitste of gelakte maatwerk wordt er steevast mee uitgerust. Nicky

De woning werd opgetrokken in gerecupereerde baksteen en er werd ook aloud

Bourgondisch Kruis. Het was eerst de bedoeling de haard te flankeren met twee

waardeert het ruime assortiment en het feit dat elk model getuigt van een tijdloze

hout verwerkt. In de hal ontdekken we een vloer in doorleefde natuursteen. De

hoge kasten, maar Nicky voelde last minute aan dat dit wat zwaar zou uitvallen.

uitstraling.

tegeltjes werden knap bijeengepuzzeld. Voor het zorgvuldig selecteren en verwer-

Ze had gelijk. Nu staat er alleen aan de linkerkant een hoge kast en rechts, voor de

Kers op de taart – Bij totaalinrichting door Nicky Goossens maakt de finishing touch

ken van authentieke vloeren kun je bij Het Bourgondisch Kruis terecht. Het bedrijf

luchtigheid, een dressoir met een spiegel. Nicky Goossens opteert verder voor een

het verschil. Daarom werkt de interieurstyliste voor het meubilair, de decoratie en de

leverde hier ook de Franse steen voor de trap en de omranding van de boogvor-

sobere salontafel in twee delen en een hoogpolig tapijt. Op tafel heeft Nicky sfeer

originele accenten her en der vaak samen met Flamant Home Interiors.

mige ingang. We kijken recht op de eettafel. Rechts belanden we in het knusse

gecreëerd met windlichten, bolvormen en verfijnd kristal. Bij de fauteuil hoort een

Kiezen voor kwaliteit – Qua keukenapparatuur bekent Nicky ook kleur en gaat ze

salon. Links en rechts van de luxueuze fauteuil, voor Nicky op maat gemaakt

grote poef. Heerlijk toch als je zo even de benen kunt strekken! Bij het boograam

resoluut voor ATAG. Het exclusieve design bevalt haar enorm, zulke toestellen

door Renaissance, een robuuste buffetlamp en een rank paard, geschraagd door

pronkt een zeteltje in een sensuele textuurstof uit Parijs.

verrijken de look van een keuken, vindt de decoratrice. Dat ATAG maar liefst vijf

schattige ronde tafeltjes. Blikvanger is een imposante antieke haard van Het

jaar garantie biedt, is zeker niet onbelangrijk. De andere troeven: ongeëvenaard
gebruikscomfort, duurzaamheid en onderhoudsgemak. Kortom, met ATAG haal je

Bij het betreden van de woonkamer zorgen weerspiegelende kandelaars voor
een feeëriek tafereel. Het is bijzonder aangenaam toeven in dit pand.

thuis de professionele normen.
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Voor de detailafwerking en de gedekte tafel benut Nicky Goossens vaak
kwaliteitsgoed van Flamant.

Oude bouwmaterialen
als authentieke accenten.
Nicky en Wouter bepaalden samen
precies in welke mate het hout
van de keuken vergrijsd diende te
worden.

Gordijnen in edele stoffen met chique
wegbinders geven het geheel een
rijkelijk elan. Nicky werkt hier zonder
opzichtige roedes, liever laat ze de
gordijnen naadloos aansluiten bij het
plafond.

Typisch Nicky
De leefkeuken is ruim, oogt helder en vormt een geheel met de eetkamer. De vele

puzzelstukken op hun plaats. ‘De dag dat Nicky de laatste hand kwam leggen aan

kasten onttrekken het keukengerei en de toestellen aan het zicht. Er wordt dagelijks

ons interieur zullen we niet gauw vergeten. Ze had ons toen gevraagd haar alleen

vers gekookt en vaak belanden culinaire hoogstandjes op tafel. ‘Wij hebben Nicky

te laten, zodat ze hier ongestoord haar gang kon gaan. En als je dan thuiskomt, valt

Goossens al in een vroeg stadium bij het project betrokken, om samen te checken

je mond open van verbazing. Wat een complete surprise! We hadden het resultaat

of het snor zat met de indeling van de woning. Het klikte meteen tussen ons. Samen

al wel in gedachten, maar in de realiteit is de impact uiteraard veel ingrijpender.’

het palet en de stoffering bepalen, meubels en decoratie kiezen. We hebben er niet

Een zee van brandende kaarsen, etherische sfeermuziek uit de luidsprekers, cham-

lang over gedaan, onze smaak is duidelijk zowat dezelfde!’ Nicky heeft een eigen,

pagne bubbelend in de flûtes, sfeervolle accessoires perfect geplaatst door de bin-

intensieve manier van werken. Ze neemt de klant mee uit shoppen en dan worden

nenhuisinrichtster… ‘Het was een ontzettend emotioneel moment en even later

er in nauw overleg diverse knopen doorgehakt. Je krijgt dan stilaan een kijk op wat

waren we zo blij, opgelucht en opgetogen, niet te beschrijven. Dankzij Nicky zijn al

het gaat worden. Zodra de totaalinrichting concreet een start neemt, vallen alle

onze woonwensen waar geworden. Het lijkt wel een wonder.’

Links: Met de linnen stores en de blinden met lamellen voorkomt Nicky inkijk. Tegelijk tempert ze de lichtinval en komt zo tot een stemmige leefruimte.
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‘Wij putten energie
uit dit huis!’

Persoonlijk contact
Het schilderwerk werd piekfijn en
duurzaam uitgevoerd door het
team van Wouter Vanlerberghe.
Maar de zaak van Wouter is meer
dan een schildersbedrijf, zoals
de naam laat vermoeden. Met
Decoratie Vanlerberghe wil Wouter
ook een vertrouwenspersoon zijn
die je helpt bij het creëren van
je droomhuis. Belangrijk: Wouter
Vanlerberghe staat dagelijks
mee op de werkvloer, naast zijn
ervaren schilders. Je staat dus
altijd persoonlijk met hem in
contact. Wouter is een man met
veel ervaring en steeds bereid
de klanten deskundig advies te
geven. Het is een kwestie van
exact in te spelen op de stijl van
een huis en de wensen van de
klant. Hedendaags, klassiek of
landelijk… elk concept oogt altijd
even exclusief.

Volop relaxen
Boven weten Nicky Goossens en schilder Wouter Vanlerberghe het kader dusdanig in
te kleuren dat het bij de bewoners spontaan tot onthaasting leidt. Waarom de klant zo
tevreden is over zijn schilderwerk? ‘Het resultaat is kleurvast, vlekbestendig, onderhoudsvriendelijk en gaat wel zeven jaar mee zonder retouche. De afgesproken timing
wordt gerespecteerd en je herkent het hoogstaande vakmanschap tot in de details.’ Het
bed heeft een sierlijk bekleed hoofd en aan de voet heeft Nicky Goossens een gecapitonneerde footstool neergezet. De dressing is ontzettend groot. Mijnheer en mevrouw
hebben dus een grote bewegingsvrijheid bij het samenstellen van hun outfit. Er is ook
opbergruimte in overvloed. Van de badkamer kom je zo in de slaapkamer. Het geheel
zet de bewoners aan om volop te relaxen. Met de slaapkamer, de dressing en de
badkamer creëert Nicky Goossens als het ware een huis in het huis. Optimale privacy
gegarandeerd voor het echtpaar in die sfeervolle cocon.
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Het parket van de slaapkamer
loopt door in de ruime dressing.
Beneden werkt de schilder met
iets lichtere kleuren, om de
openheid te bevorderen. Boven
is het palet wat donkerder, zodat
het rustgevend werkt.

Authentieke touch
De bewoners werken in dit huis vaak met een authentieke knipoog naar vroeger tijden. De
interieurstyliste ging hiervoor aankloppen bij Het Bourgondisch Kruis. Andy en zijn team hebben
heel wat expertise op dat vlak. Met passie slaagt men er telkens weer in om traditionele
elementen harmonisch te combineren binnen een nieuw geheel. Dankzij een uitgebreid
netwerk in binnen- en buitenland legt Het Bourgondisch Kruis geregeld de hand op antieke en
rustieke stukken en materialen van uitzonderlijke kwaliteit. Vervolgens wordt alles op maat
verwerkt. Elke realisatie wordt tot in de puntjes verzorgd. Ga je voor volledig klassiek? Of strak
modernistisch met tijdloze accenten? Het designbureau van Het Bourgondisch Kruis vindt altijd
de juiste oplossing. Hoe je graag wilt leven en wonen, is daarbij de bron van inspiratie.

Nicky Goossens
creëerde hier de
ultieme thuis voor
de klant, in de haar
bekende tijdloze
stijl.
Andy van Het
Bourgondisch Kruis zorgt
hier met authentieke
bouwmaterialen voor
de organische toets. Het
Bourgondisch Kruis heeft
hier trouwens ook, in
samenwerking met de
bewoners, de huisstructuur
vakkundig en kunstig
uitgetekend en concreet
gerealiseerd.

info

Graag thuis
Nicky Goossens is de ideale partner als je nauwgezet en met finesse begeleid wilt

Nicky Goossens – interieurstyliste
cvba Godema – enkel op afspraak
gsm: 0032(0)495/36.32.08
e-mail: info@nickygoossens.be
website: www.nickygoossens.be
Nicky heeft een modelappartement als
visitekaartje. Je kunt haar bellen om het te
bezoeken en nader kennis te maken met
haar en haar woonstijl.

worden bij een totaalinrichting. ‘Sinds we hier wonen, zijn we veel minder van huis
dan vroeger. Dit interieur nodigt simpelweg uit om veel thuis te blijven. Het is hier
altijd een beetje vakantie. Hoofd leeg en voeten onderuit. De beslommeringen van
het werk liggen dan even ver achter ons!’

Wouter Vanlerberghe (schilderwerk)
Schernaai 15
8573 Tiegem (B)
tel.: 0032(0)56/.70.00.78
fax: 0032(0)56/70.00.78
gsm: 0032(0)495/54.06.77
e-mail: w.vanlerberghe@telenet.be
website: www.decoratie-vanlerberghe.be

Allerlei vetplantjes
gedijen in de
charmante bakjes in
vergrijsd hout.
Het schrijnwerk werd
stijlvol en duurzaam
gelakt door Wouter
Vanlerberghe.
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Het sublieme
schilderwerk
in genoeglijke
tinten staat op
naam van Wouter
Vanlerberghe.
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Het Bourgondisch Kruis
(authentieke bouwmaterialen
& totaalinrichting)
Darmstraat 20
8531 Harelbeke-Bavikhove (B)
tel.: 0032(0)56/73.16.41
e-mail: info@bourgondisch-kruis.be
website: www.bourgondisch-kruis.be

