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Het huis van Sabine, Filip en hun zoon Thomas moest zeker aan één belangrijke voorwaarde
voldoen: het moest een sfeervolle oase zijn waarin het altijd heerlijk is om thuis te komen.
Het echtpaar uit Semmerzake bij Gavere is immers beroepshalve zo druk in de weer dat
hun huis een echt rustpunt moet zijn. Voor hen was er maar één iemand die hen in deze
opdracht met raad en daad bij kon staan en dat was decoratiestyliste Nicky Goossens.

W

e hadden al heel wat werk van Nicky gezien in

in de kleur van de muren. De smalle vensterbankjes werden vervan-

diverse woonbladen,’’ vertelt de vrouw des huizes

gen door brede exemplaren die over de radiatorkasten in vlechtwerk

bij een kopje koﬃe. ‘’Mijn man en ik waren het er

heen liggen. Maar, dé revolutionaire verandering kwam er toen de

meteen over eens: Nicky’s stijl was ook de onze.

juiste plek voor een televisie werd gezocht. Tijdens de bouw van het

We hebben contact met haar opgenomen en een

huis was daar nog geen rekening mee gehouden. Resultaat: we had-

datum geprikt voor een eerste afspraak. Groot was

den nog enkel een smal muurtje tussen één van de vele ramen in de

onze verbazing toen Nicky hier op die bewuste dag binnen stapte

woonkamer en de open haard om een tv-toestel tussen te persen en

met koﬀers vol stalen en een hoofd vol ideeën. Het klikte meteen.

dat zou absoluut niet mooi zijn geweest. Toen stelde Nicky voor om

Haar voorstellen spraken ons onmiddellijk aan. Toen Nicky ’s avonds

één raam op te oﬀeren en er een muurtje voor te zetten. Onderaan

weer naar huis ging, waren de grote lijnen voor de aankleding van ons

kwamen kasten, bovenaan in de muur, huist onze inbouwtelevisie.

nieuwbouwhuis uitgezet en was de samenwerking beklonken.’’

Aan de buitenkant werd voor het raam een houten poort gezet die
eigenlijk alleen maar het raam verbergt, terwijl je de indruk krijgt dat

REVOLUTIONAIR IDEE

je voor de ingang naar een grote wijnkelder staat.’’

‘’Eigenlijk hebben we Nicky net iets te laat in huis gehaald,’’ gaat Sabine verder. ‘’We hebben een paar dingen terug moeten laten veran-

GEZELLIGHEID IN ALTERNATIEVEN

deren om de juiste sfeer te kunnen creëren. Zo heeft Nicky voor de

Waar Sabine het eerst moeilijk had met de zwarte accenten die haar

oorspronkelijke vloerplinten in natuursteen, hoge plinten van acht-

interieurstyliste overal in huis aan wilde brengen, is ze nu net wild en-

tien centimeter in MDF laten plaatsen die mee geschilderd werden

thousiast over deze keuze. ‘’Op het moment dat we aan de aankleding
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De grijsblauwe lambrisering in combinatie met beige, geeft rust
en zorgt voor de gezelligheid waar wij naar verlangden. De
vier lijstjes boven het bed waren voor ons een absolute must.
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van ons huis begonnen, was zwart nog een totaal nieuw gegeven

GEWAAGD BLAUW

in het interieur. Ik vond het dan ook een bijzonder gewaagde keuze,

De master bedroom is opvallend ruim en die ruimte vroeg om een extra

maar vertrouwde Nicky toen ze ons vertelde dat het tot dé trend be-

groot bed van twee meter. ‘’De grijsblauwe lambrisering was ook weer

hoorde op de beurzen in Milaan en Parijs waar zij elk jaar een vaste

een gewaagde, maar zeer geslaagde keuze. Deze kleur in combinatie

gaste is. Ik moet toegeven: ik bleef sceptisch. Toen ik echter het eind-

met beige, geeft rust en zorgt voor de gezelligheid waar wij naar ver-

resultaat zag, kon ik alleen maar beamen dat het zwart zorgde voor

langden. Hier zijn het eigenlijk de vier lijstjes boven het bed die voor ons

extra gezelligheid en warmte.’’

een absolute must waren in deze kamer. Het zijn vier foto’s gemaakt tij-

Die gezelligheid is er al van zodra je de imposante hall van deze wo-

dens de geboorte van Thomas die we een centraal plekje wilden geven

ning binnen stapt. Het zwart-bruin gestreepte behang van Flamant

en dat heeft Nicky ook gedaan, want de mooie fotolijsten hangen nu

zorgt voor een knusse, uitnodigende aanblik. Dé blikvanger is de grote

netjes boven ons bed zodat we er dagelijks van kunnen genieten.’’ De ka-

kaarsenluchter die van de tweede verdieping naar beneden werd ge-

mer van de zoon des huizes is trouwens een kleurrijk geheel geworden.

hangen en een gezellig alternatief vormde voor de inbouwspots die

‘’Thomas is een voetbalfreak en aanvankelijk speelde Nicky met het

aanvankelijk als enige lichtbron waren voorzien. Op een bijzettafeltje

idee om de kleuren van zijn favoriete team AC-Milan als uitgangspunt

zorgen de lampenkapjes bekleed met namaakbont voor bijkomende

te gebruiken, maar van dat idee zijn we uiteindelijk toch afgestapt.

sfeerverlichting. Het zwarte accent werd ook tot in deze hall doorge-

Thomas heeft nu een kamer in Scapa-kleuren met een op maat ge-

trokken en zelfs het kleinste kamertje, in een hoekje van de hall, kreeg

maakte beddenbak waar een extra bed van onder kan geschoven

zwart als hoofdtoon mee. Van de kleine tussenverdieping werd een

worden voor het geval er een vriendje komt logeren. In de muurhoge

uitnodigend intermezzo gemaakt met de hulp van een houten gor-

inbouwkasten huizen niet alleen de kleren van onze zoon, maar ook

dijnreﬂexen met daarvoor een rustbankje.

zijn tv-toestel.’’
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Eigenlijk is dit een gewone ronde tafel, maar dankzij vijf
verschillende aanbouwstukken kunnen we ze uitbreiden tot een
tafel van vijf meter.

AFGEWERKT TOT IN DE DETAILS

ons bij met raad en daad en alles, tot het kleinste accessoire, werd

Als we terug in de eetkamer komen, valt de extra lange tafel nog op.

die dag gekocht. Ik moest me totaal geen zorgen meer maken over

‘’Eigenlijk is dit een gewone ronde tafel, maar dankzij vijf verschillende

een bijpassend lampje, de juiste vaas of de mooiste verlichting. Zodra

aanbouwstukken kunnen we ze uitbreiden tot een tafel van vijf meter

de schrijnwerker en schilder klaar waren met hun werk, kwam Nicky

waaraan makkelijk zestien mensen plaats kunnen nemen. In de keu-

langs en mochten wij een dag ons huis niet in. Toen we ’s avonds thuis

ken staan dan weer drie bistrotafeltjes tegen elkaar geschoven zodat

kwamen was het hele huis tot in de details ingericht. Er brandden

we ze ook afzonderlijk kunnen gebruiken op het terras bijvoorbeeld.

kaarsjes, er speelde sfeermuziek… Al wat ons nog te doen stond, was

Dat is zo geweldig geweest aan onze samenwerking met Nicky Goos-

wegzakken in het nieuwe bankstel en met een glaasje champagne

sens,’’ wil de vrouw des huizes nog beklemtonen. ‘’Ze heeft met al

klinken op de geslaagde samenwerking.

onze noden en wensen rekening gehouden en ze heeft ons alle werk
uit handen genomen. Een dag stalen bekijken, een dag shoppen en
verder hebben we niets moeten doen. Dat shoppen was trouwens

Interieurstyliste Nicky Goossens,

geen stresserende bezigheid, zoals ik even had gevreesd. Nicky stond

tel. +32(0)495.363.208, www. nickygoossens.be
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