
Gezinshuis vol woongeluk 

 ‘ Een mooie mix  
van ons tweeën’
Geluk zit in kleine dingen. En zo is het ook met woongeluk. Het ochtendlicht dat zo mooi 
over de ontbijttafel strijkt, samen thuis zijn en niks moeten… Lenneke en Joey vonden 
het in hun charmante hoekwoning. STYLING EMMY VAN DANTZIG | FOTOGRAFIE JANSJE KLAZINGA | TEKST CARLA ROBBEN

Genietend van zelfgebakken scones met room en jam (‘vanochtend 
gebakken met Mette, gewoon uit een pakje hoor’) vertelt Lenneke over het 
huis waar ze vanaf dag één verliefd op is. Lenneke: ‘Toen ik voor het eerst 
binnenstapte, voelde ik het woongeluk meteen. Het was zo mooi licht en 
overal zag ik hoekjes waar we iets moois van konden maken.’ Omdat  
er genoeg ruimte was om te wonen én te werken, en het huis ook aan  
de andere punten op hun wensenlijstje voldeed, was dit de eerste én 
laatste woning die Lenneke en Joey op hun zoektocht bekeken. Lenneke: 
‘Spannend, die onderhandelingen! De avond voordat we op reis gingen 
naar Argentinië, hoorden we dat we het huis hadden. Geweldig was dat.’

Eigen handtekening
En toen waren Lenneke en Joey in het bezit van een klushuis, terwijl ze 
naar eigen zeggen geen klussers zijn. Toch deden ze zo veel mogelijk zelf. 
Het achterstallig onderhoud werd aangepakt, de groene vloerbedekking 
ging eruit en een groot aantal emmers witte verf erin. Joey: ‘Na twee 
maanden klussen, gingen we hier wonen, maar toen was alleen onze 
slaapkamer klaar! We hebben lang in de zooi gezeten, douchten op het 
werk of bij vrienden… Nu vraag ik me weleens af hoe we het allemaal 
hebben gedaan.’ Lenneke: ‘Pas sinds Lore er is, heb ik het gevoel dat het 
huis af is. En dan nog bedenk ik steeds een nieuw project. Ik vind het 
leuk om met de inrichting bezig te zijn en dingen te veranderen. Ik kies 
vaak voor kleur, val op zachte, sleetse tinten. En ik ben een verzamelaar 
van tweedehands spullen. Mijn inbreng is vooral warm en knus, die van 
Joey eerder strak.’ Joey: ‘Het is een mooie mix geworden. Allebei vinden 
we het belangrijk dat het interieur een eigen handtekening heeft. Veel 
meubels hebben we daarom zelf ontworpen en laten maken.’ Lenneke: 
‘Het is belangrijk dat ons huis niet alleen mooi, maar ook praktisch en 
comfortabel is, zodat we hier met z’n vieren lekker kunnen leven. Want 
daar draait het uiteindelijk om. Voor mij is woongeluk het gevoel dat ik 
krijg wanneer we samen thuis zijn en er niks moet. Dat is best lastig als 
je allebei vanuit huis werkt en er altijd wel een mail beantwoord moet 
worden, maar we proberen heel bewust vaker te niksen en te genieten 
van elkaar, van wat écht belangrijk is. Dan zit ik heerlijk op de bank met 
Joey, de meisjes spelen op het grote kleed, er staan verse bloemen in 
huis, de kaarsjes zijn aan, er is lekkers in huis en we hebben voor de rest 
van de dag geen plannen. Slow living, dat is wat ik thuis wil doen!’ 

Lenneke met dochter Lore op het dakterras.  
In de zomer is dit de favoriete plek, waar wordt 
geborreld, gebarbecued en door de meisjes 
gepoedeld. Het zitmeubel is op maat gemaakt 
door Buro Marsille. Het kleed komt uit de collectie 
Cuddle (aw)some van LisLoves, de plaid met bijen 
is van Zara Home. Gieter Lungo van Xala.

Er gingen heel wat emmers verf het huis in 
tijdens de verbouwing. Wit voor de muren, 
grijs voor de vloer. De tafel en eetkamer-
bank zijn een eigen ontwerp, stoelen Eames 
via Depot Rotterdam. ‘De box stond aan 
straat bij een boerderij in Ouddorp, waar 
tweedehands spullen werden verkocht  
voor een goed doel.’ Schaal en vaas van  
Elke van den Berg. Kruk van Cottoncake. 
Kelimkussens gekocht in de Kloosterstraat 
in Antwerpen.

De vloerbedekking 
ging eruit, heel veel 
emmers verf erin
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De bewoners
WIE Lenneke Kooijman (35, eigenaar sieradenlabel Lennebelle Jewelry, www.lennebelle.com), 

Joey van Dongen (34, fotograaf en accountmanager), Mette (2) en Lore (7 maanden)

WAT stadswoning uit 1912 van 150 m² over drie verdiepingen, met een dakterras

WAAR Rotterdam, sinds 2012

WOONSMAAK ‘Mijn inbreng is warm en knus met zachte, sleetse kleuren, die van Joey eerder strak’

BIJZONDER Lenneke en Joey maakten van een verouderde hoekwoning een eigentijds familiehuis vol 

comfort, warmte en persoonlijkheid

De zithoek is lekker groot en op het XL kleed kunnen de 
meisjes heerlijk spelen. Marokkaans wollen vloerkleed, een 
zogeheten Beni Ouarain, van LisLoves. Grote hoekbank Tobian 
van Piet Klerkx, kussens van Madam Stoltz via Deens.nl, 
gestreept plaid van Forestry, grijze plaid van Nijhof. Maan via 
lespetitesbohemes.fr, lamp van de antiekmarkt in Antwerpen, 
vlinderlijstjes van oma. Krukje via Cottoncake, beker van  
Elke van den Berg, theepot van een markt in Leeuwarden.  
De kamerplant is een watercacao (pachira). Zitzak van Zilalila.

In de woonkamer staat een houtkachel van  
De Griffioen in Rotterdam. De vloer bestaat uit 
underlayment platen die grijs werden geverfd.  
Het lage wandmeubel werd gemaakt door bevriend 
timmerman Theo Fiolet en geschilderd in Flexa  
Pure mat kleur Mild Umber. De houten lijst werd 
meegenomen van een reis naar Guatemala, het 
schilderij is gekocht op een Rotterdamse markt,  
de klossen waren een cadeautje. Vloerkleed via 
LisLoves. Op de schouw staan verschillende 
tweedehands vondsten. 
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1 Witte houten eettafel Wonder met metalen poten, 200x90x70 cm (lxbxh) € 649,- (Bloomingville). 2 Hanglamp Nitto 1 van gehaakt metaaldraad, met een finish van hoogglans nikkel, 
45x45 cm € 149,- (www.storewithoutahome.nl). 3 Luikring blind van mat vernikkeld messing, 4x3 cm € 12,80 (www.bouwmarkttotaal.nl). 4 Ronde glanzende aardewerken vaas,  
28,5x11 cm (hxb) € 10,- (Hema). 5 Klok handgemaakt van porselein, Ø 10 cm € 55,- (www.shopelkevandenberg.nl). 6 Berber kelim kussen XL Vintage Aubergine, limited edition, 60x40 cm 
€ 109,- (www.elramlahamra.nl). 7 Kussen Sue, 50x50 cm € 49,- (www.bodilson.com).

eten
Lenneke: ‘Meestal maak ik het eten klaar. Ik 

vind dat vooral leuk als ik er de tijd voor kan 

nemen. Sinds Hello Fresh er is, kookt Joey 

ook. Dat is héél gezond! Op andere dagen 

compenseren we dat dan weer. Met chili con 

carne bijvoorbeeld, met veel room en kaas!’ 

De bestaande keuken kreeg een 
opknapbeurt met verf van Little Greene in 
de kleur Aquamarine. De achterwand werd 
behandeld met betonstuc, eroverheen kwam 
een laklaag om de wand te beschermen 
tegen vuil en water. De theedoek is van  
De Draad in Amsterdam.

Voor meer opberg- en afzetruimte in de keuken 
bedachten Lenneke en Joey een extra meubel,  
dat werd gemaakt door bevriend timmerman 
Theo Fiolet. Het blad is van grenen. Draadlampjes 
van Doing Goods, klokje Elke van den Berg, 
pannenlappen Miga de Pan, houten schaal Home 
Mate Store (Bali), mandje gevonden op Ibiza.

WOONIDEE  Een vaste bank bij  
de eettafel is ruimte-
besparend. Met een 
matras en kussens 
erop brengt ie meteen 
sfeer en kleur in huis.

Tafel en bank zelf ontworpen, gemaakt door 
timmerman Theo Fiolet. Schaal en vaas van Elke 
van den Berg. Lenneke: ‘De bloemen komen van 
de mooiste bloemist in Rotterdam: Niche.’ Het 
familieportret lieten Lenneke en Joey maken door 
Pop Pop Portraits. Kelimkussens gekocht in de 
Kloosterstraat in Antwerpen, zak voor speelgoed 
via Orphan Socks.

Kalender en to do-lijst van Marjolein Delhaas, 
snijplank van Fine Little Day, foto met cactussen 
genomen in Argentinië door Joey. Lenneke: ‘Ik 
ben dol op het handgemaakte servies van onze 
vrienden van Oh my home, zo mooi!’

BINNENKIJKEN

vtwonen
042016

vtwonen
042016 051050



Lenneke: ‘De kraamtijd met Mette en met Lore in 
deze slaapkamer heeft veel mooie herinneringen 
opgeleverd. Lekker de hele dag cocoonen…’ Lila 
dekbedovertrek van Sissy-Boy, grijsblauw dekbed- 
overtrek van H&M, geruit kussensloop zelfgemaakt. 
Beige wollen plaid met pompons van LisLoves, kistje 
van Van Dijk & Ko, glas Zara, mandje van een markt  
in Argentinië, lamp zelfgemaakt, bed Auping met 
zelfgemaakt hoofdbord.

De wandtegels in de badkamer zijn zelliges, 
handgemaakte Marokkaanse tegels, besteld 
via designtegels.nl. De vloertegels komen uit 
Portugal en werden gekocht bij Jan Groen. 
Radiator Milano van Instamat. De brocante 
wastafel werd gevonden in een winkeltje in 
Den Haag, bamboe ladder Xenos, hamam-
doeken via Swan Market, rieten mand gevonden 
op Ibiza. De Marokkaanse pot is gekocht bij 
een winkel die niet meer bestaat.

WOONIDEE  Zo simpel kan het zijn: bevestig 
een brede, noestige houten plank 
aan de muur bij het hoofeind van 
je bed en klaar is je hoofdbord.  
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Lenneke: ‘Elke ochtend kruipt Mette bij ons  

in bed en met Lore erbij liggen we dan met 

z’n vieren wakker te worden.’ Joey: ‘En op 

zaterdag gaan we met z’n allen in bad, dat is 

echt standaard. Het zijn geen lange sessies 

meer, want de meisjes spatten graag al het 

water uit het bad.’

1 Stof Cactus Moutarde van Kimsa, 65% polyester en 35% katoen, 140 cm breed, per meter € 16,75 (www.stoffenfeest.nl). 2 Slinger met vilten cirkels, 3 meter lang € 3,29 (Xenos). 
3 Reiswieg voor de baby, gemaakt van palmblad, hengselhoogte 35 cm, 80x40x22 cm € 24,95 (www.aangeenbrug.nl). 4 Klepbank met onder de klep een groot opbergvak, 89x55x79 cm 
(lxdxh) € 119,- (www.old-basics.nl). 5 Handgeweven katoenen deken Unexpected aqua love, handgemaakt in Marokko, 100x150 cm € 89,- (www.lisloves.nl). 6 Kartonnen keuken van 
Flatout Frankie, 35x42x30 cm € 27,50 (www.woonwinkelsiep.nl).

Lenneke en Mette in de kamer  
van baby Lore. Brocante kist van  
Old Basics. Kussen Dille & Kamille, 
bloemenkussentje Bonton, 
kant-en-klaar gordijnen Hema.

In de babykamer ledikant Crisis van  
Piet Hein Eek, Cuddle (aw)some deken 
van LisLoves, slinger van The Fabulous 
Garlands. De bamboe ladder was een 
cadeau, truitje gebreid door oma.

Op de eerste verdieping werd de 
houten ondervloer geschilderd 
met krasvaste witte verf: een 
mooie basis. De kastenwand biedt 
veel opbergruimte. Deze zat al in 
de slaapkamer toen Lenneke en 
Joey het huis kochten. Beige wollen 
deken met pompons van LisLoves, 
hanglamp van Tord Boontje. Het 
Mozes-mandje vond Lenneke op 
Marktplaats: ‘Het stofje zat er al in!’

Het bed is geverfd met Amazona krijtverf kleur Vert de Bleu. 
Muurkleur Fine Sky extra mat van Flexa Pure, met sterren 
gemaakt van bladgoud. Groen plankje en blauwe kist 
van een Rotterdamse markt, kokosnootlampje uit Thailand, 
dekbed Ferm Living, geel kroontje van Suussies, knuffelcactus 
en vloerkleed meegenomen van de reis naar Argentinië.

Voor de kamer van dochter Mette liet Lenneke zich inspireren 
door Argentinië. De gordijnen met cactussen zijn gemaakt door 
Iefke de Roos. Lamp van Studio Snowpuppe, de stoel is een 
brocante vondst, paars plaid van Zara, kussens Madam Stoltz. 
Het vloerkleed is meegenomen van de reis naar Argentinië.
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1 Inklapbaar houten wasrek van HK Living, 127x100x64 cm € 89,- (www.LiL.nl). 2 Aardewerken plantenpothanger medium van Ferm Living, met touw, 15x14,4 cm (Øxh) € 42,-  
(www.emma-b.nl). 3 Zwarte metalen mand Bangkok, 50x50 cm € 39,99 (www.leenbakker.nl). 4 Houten ladekast Talens met 14 laden en 2 deurtjes, 136,5x70x70 cm (hxbxd) € 1050,- 
(www.twindustrial.nl). 5 Grijze massief grenen tafel Dordogne van Timzowood, 230x60x76 cm (lxbxh) € 249,- (www.sweetlivingshop.nl). 6 Recoloured vintage tapijt, zandkleur met  
blauw vloerkleed nr 1596, 284x175 cm € 790,- (www.rozenkelim.nl).

spelen
& werken
Lenneke: ‘Werken en spelen lukt nog niet 

tegelijkertijd. Mette die braaf in de tipi speelt, 

terwijl ik zit te werken; dat komt wel als ze 

wat ouder is. Maar laatst hebben we hier wel 

samen van al mijn verpakkingsmateriaal een 

megagroot fort gebouwd. Inclusief lampjes, 

brievenbus en deurbel. En toen gepicknickt 

in ons eigen bouwwerk.’ 

Wasrek en draadmand via 
Marktplaats, gordijntje 
van ikatstof gevonden op 
Bali, wasrekje met knijpers 
van Hay, slinger van The 
Fabulous Garlands, grijs 
kleed LisLoves.

De trap, die was 
bekleed met groene 
vloerbedekking,  
is helemaal kaal 
gehaald en verder 
onbehandeld 
gelaten. Aan de 
muur langs de trap 
hangen familie- 
foto’s, gemaakt 
door Joey.

WOONIDEE  De zolder kan zo veel meer zijn dan 
opslagruimte. Haal de witkwast 
erdoor voor een ruimtelijk en fris 
gevoel. Onbehandelde houten 
balken geven een stoer accent.

Op de zolderverdieping 
heeft Lenneke haar 
werkkamer, waar ze 
dagelijks bezig is met haar 
sieradenlabel Lennebelle 
Jewelry. Lenneke: ‘Het  
idee voor de sieradenlijn 
Lennebelle Petites ontstond 
toen ik zwanger was  
van Mette. De sieraden 
bezegelen de liefde en de 
speciale band die er is 
tussen een moeder en haar 
kinderen. Wat begon als 
hobby, is nu een succesvol 
bedrijf. Iets waar ik heel blij 
mee ben.’ De werkkamer  
is ook een speelkamer voor 
Mette. Kleed gevonden op 
een markt in Berlijn, tent 
van Gray Label, koffertje 
uit de winkel van Villa 
Augustus, For like ever 
poster via super-rural.com. 
De rest is tweedehands 
gevonden.

Poster van de Poolse 
illustratrice Agata 
Królak, de commode 
in de kamer van Lore 
werd gemaakt van 
een bij het grof vuil 
gevonden daybed.

Het grootste deel van de inrichting in de 
werkkamer van Lenneke is gekregen of 
gevonden op markten. Hangplantje van 
Stek Rotterdam, tekening wolk van Hyshil, 
stoel van overgrootmoeder.
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 NOG MEER BINNENKIJKEN IN DIT HUIS?
GA NAAR: WWW.VTWONEN.NL/BINNENKIJKEN 
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