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Binnenkijken bij Isabelle en Lotte in Sint-Niklaas

Thuishaven voor
levensgenieters
PATRICK RETOUR
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Isabelle Van der Steen (42) en dochter Lotte (15) zijn in de wolken over de
Isabelle Van der Steen en Lotte.

make-over van hun huis. «De verbouwing heeft van ons andere mensen
gemaakt. Dat heeft gezorgd voor een ommekeer in ons leven. We hebben er
een echte energieboost door gekregen.»
blz.59

De dubbele voordeur garandeert een majestueuze entree.

Ook de hond Beauty heeft het hier best naar zijn zin.

Origineel: in plaats van één grote tafel drie eettafeltjes met arduinen blad. Foto’s EVG

Aan de straat is er een zithoek met twee bergères.
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blz.57

Zwart, bruin en grijs zetten de toon.

De slaapkamer heeft iets van een koninklijke suite.

59

De badkamer is een leefruimte om volop te relaxen.

Spulletjes met sentimentele waarde
kregen overal een plaatsje.

Een enorme hoekbank op maat domineert de zithoek.

Overal overheerst een gevoel van luxe en ruimtelijkheid.

Een prachtige kast domineert de
eetkamer.
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Christian Van Thillo,
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icky Goossens is een interieurstyliste met een
unieke manier van werken, zo blijkt uit deze tijdloze metamorfose in
Sint-Niklaas. De woning
kreeg een dubbele voordeur, kwestie van een majestueuze entree
te garanderen. Het houten buitenschrijnwerk werd mooi donker gelakt en dankzij
kaleiverf in visonkleur heeft de gevel nu stijl.
Regelmatig blijven er mensen kijken, omdat ze hun ogen niet kunnen geloven. Is dit
dat simpele bouwwerk van toen? Inderdaad, dus. «Terwijl de schilders aan de slag
waren, hamsterde Nicky alle meubels en decoratie voor hier», vertelt Isabelle Van der
Steen.
Als het kader ter plekke dan klaar was, volgde het moment suprême. «Wij moesten een
dag van huis blijven. In die tijd werden de
gordijnen opgehangen en kreeg alles zijn
plekje. ’s Avonds belde Nicky mij: we werden verwacht! Het thuiskomen was ontroerend, wij herkenden ons eigen huis niet
meer…»”

De woonkamer heeft een designgashaard en er ligt
een hoogpolig tapijt.

Het keukeneiland is werkblad, ontbijttafel en aperitieftoog
tegelijk.

Maatwerk
Dit interieur past de bewoners als een maatpak. Zo kregen spullen met sentimentele
waarde een passend plaatsje. In het hele
huis heerst een gevoel van luxe en ruimtelijkheid. Zwart, bruin en grijs zetten de toon.
De woonkamer heeft een designgashaard
en er ligt een hoogpolig tapijt. Eerst werd de
functionaliteit verbeterd. Zo is bijvoorbeeld
de zithoek aan de straatkant groter gemaakt. Er prijkt nu een enorme hoekbank
op maat. De salontafel van 2,50 m lang is
eveneens een huzarenstuk. Origineel aan de
eetkamer zijn de drie eettafeltjes op een rij.
«Nicky moest de gordijnstof met subtiel
bloemmotief maar één keer presenteren en
wauw, we waren meteen verkocht.»
Met de geïntegreerde eetkamer maken we
de overstap naar de keuken annex oranjerie. Een boogvormige doorgang zorgt voor
een visuele afscheiding, maar verder heerst
er openheid. Het glazen dak van de oranjerie
heeft stores die zonwerend zijn en lamellen
filteren het licht van de ramen. De fauteuil
en de chaise longue ogen uitnodigend. Cen-

DIT INTERIEUR
PAST ONS
ALS EEN MAATPAK
traal fungeert een poef als tafeltje. «De enorme lamp met voet in verweerd hout kocht
Nicky eigenlijk voor zichzelf. Eén keer
bracht ze de lamp mee en ze mocht ze laten
staan.»
Het keukeneiland in grijs geoliede eik is
werkelijk multifunctioneel: werkblad, ontbijttafel en aperitieftoog tegelijk.

Levensgenieters
Hier wonen levensgenieters. Zo zijn er overal in huis luidsprekers van topkwaliteit. Omdat muziek nu eenmaal een niet weg te cijferen factor is waarmee je de sfeer schept die

je tot rust stemt. Een sas brengt ons in een
crème van een badkamer. Die is nu veel ruimer dan voorheen. Zo is er naast het ligbad
en de dubbele spoeltafel een inloopdouche.
Die heeft een betrekkelijk smalle ingang en
biedt daardoor geen indiscrete inkijk. Er is
gewerkt met verzoete natuursteen voor de
vlekbestendigheid.
De badkamer is een leefruimte om volop in
te relaxen. «Ik neem graag de tijd om languit
in bad te gaan, met een glas en lectuur.»
De dressingroom haakt mooi in op de slaapkamer. Het is een open ruimte, maar je kunt
ze ook afsluiten met schuifdeuren in vergrijsde eik, die de look hebben van een authentieke poort. De master bedroom heeft
iets van een koninklijke suite. Het bed is ergonomisch: matras met drukverlagend
schuim en de houding is elektrisch regelbaar. Voor de eenvormigheid is hier zelfs het
toiletpapier zwart en niet wit. «Wij investeerden in een kersvers interieur, ten koste
van een mooie reis. Maar daar hebben we

geen spijt van. Nu zijn we thuis elke dag met
vakantie!»
Op het terras werd met hardhout een beschut hoekje gecreëerd. Er staat een hightech tuinspa. «Waar we winter en zomer
plezier van hebben», treedt Lotte haar
mama bij. «Voor het zwembad is het nu een
beetje koud. Maar vanaf de lente trek ik
elke dag mijn baantjes», aldus Isabelle.
«We zijn Nicky Goossens zeer dankbaar
voor ons droomhuis», besluit Isabelle.
«Vooral de avond van de oplevering zal ons
bijblijven. De kaarsen brandden, er speelde
stemmige muziek, de champagne stond
koud en het interieur was piekfijn in orde.
En toen mochten wij binnenkomen. Echt
een kippenvelmoment. We kregen er de
tranen van in de ogen. Het was fijn samenwerken, Nicky is een vriendin geworden.
Ons nieuwe interieur maakt ons gelukkig.»
Meer info: www.nickygoossens.be
en tel. 0495/36.32.08

