
Een jaren 30 huis met erker en een herenhuis uit 1915: jarenlang woonden  

Kim en Tjimme in oude, karakteristieke panden. Tot ze de stad uit wilden en tegen een 

jaren 60 dorpsbungalow aanliepen. STYLING EMMY VAN DANTZIG | FOTOGRAFIE JANSJE KLAZINGA | TEKST MONIQUE VAN DER PAUW 

Jarenlang vierden ze kerst in Zuid-Frankrijk, in het tweede huis van Kims 
ouders. Tot een ware geboortegolf in de familie het praktischer maakte om 
in eigen land te blijven, en zo verzamelde de hele bups zich vorig jaar rond 
de eettafel bij Kim en Tjimme. ‘Die is gelukkig drie meter lang! Het was onze 
eerste kerst in dit huis. Iedereen had wat lekkers gemaakt, ik had de tafel 
gedekt met het mooiste servies en zilveren bestek, en natuurlijk hadden we 
samen met Woed de boom versierd. Zo gezellig allemaal, dus dit jaar komt 
de club weer.’ De entourage van dit feestelijke gebeuren is een zogenaamde 
Ford bungalow uit de jaren 60: een rechthoekig huis met etage, met een 
licht hellend dak. ‘En héél saai’, lacht Kim. ‘Zó saai dat we dachten: daar 
kunnen we wat moois van maken, zelfs van de kleinste toevoeging zou het al 
opknappen. Maar wij hebben het groot aangepakt, uiteindelijk zijn er maar 
drie muren en één raam van het oorspronkelijke huis overgebleven.’ 

Elke woonfunctie haar eigen materiaal
Kim en Tjimme groeiden op in de mooie Hoeksche Waard. Dorpskinderen, 
die later hun hart verloren aan Rotterdam, maar omwille van hun eigen 
kroost terugkeerden naar hun roots. ‘We hebben het huis gekocht om de 
grond: 2500 vierkante meter groot, met fruitboompjes, in het dorp, vlakbij  
de plas.’ Vreselijk oogde de bungalow. ‘We wilden ’m eigenlijk platgooien. 
Maar de basis bleek solide, dus besloten we tot verbouw.’ Samen met RoosRos 
architecten wordt een ontwerp gerealiseerd, met het vorige huis van het stel, 
een pand uit 1915 in Kralingen, als leidraad en inspiratiebron. Zo wordt er 
een aanbouw gerealiseerd om aan het Kralingse woonoppervlak te komen, 
en worden de klassieke schuifdeuren vertaald naar stalen exemplaren, als 
scheiding tussen de eet- en woonkamer. Het rechthoekige huis is nu in drieën 
verdeeld, vertelt Kim. ‘Links is de harde kant, de keuken met zijn betonvloer. In 
het midden is de warme woonkamer, met een eiken visgraatvloer en dezelfde 
choco-taupe muren als we in Rotterdam hadden. Rechts is de zachte kant, 
onze slaapkamer, met vloerbedekking. We hebben heel bewust naar de functie 
van de ruimtes gekeken en daar de materialen op aangepast.’ Stikgelukkig is 
Kim met haar bungalow. ‘Ik zeg nog iedere avond in bed: wat ben ik blij met 
dit huis. Het past ons gewoon. We hebben het zo eigen gemaakt en in details, 
zoals de bakelieten lichtknopjes, toch de sfeer van een oud huis aangebracht. 
Een paradijsje in de zomer, superknus in de winter: lekker bij de haard, stoof-
potjes op het vuur en straks weer met zijn allen rond de kersttafel.’

De bungalow werd afgetimmerd met Shou 
Sugi Ban – verbrand cederhout (zwarthout) 
en kreeg daarmee een totaal andere, 
moderne en warme uitstraling.

De eetkamer, een deel van de woonkamer 
en de ouderlijke slaap- en badkamer zijn 
gerealiseerd in de aanbouw. De tafel is 
gekocht bij Het Looiershuis, eromheen 
staan Eames stoelen. De industriële 
lampen en het vloerkleed zijn vondsten 
van de rommelmarkt. 

Ooit een saai huis, nu een 
feestje om in te wonen

De metamorfose van een jaren 60 bungalow
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De bewoners
WIE Kim Tchai (37, ondernemer), Tjimme Ruijter (37, ondernemer),  

Woed Lee (5) en Dia Djamena (1,5) WAT jaren 60 Ford bungalow met etage, 

200 m² WAAR Mijnsheerenland sinds 2014 WOONSMAAK ‘Landelijk 

gecombineerd met alles wat we gewoon mooi vinden’ BIJZONDER Hoe een 

rechttoe rechtaan bungalow een warm en gezellig familie(kerst)huis werd

Stalen schuifdeuren, een eigentijdse 
variant op de klassieke ensuitedeuren, 
scheiden de woonkamer van de 
eetkamer. De kinderstoel is een oudje 
waar ooit Tjimme in zat; hij is zwart 
geverfd en kreeg een leren zitje. De oude 
apothekerskast is gekocht bij Vivre 
Authentique en gevuld met tijdschriften, 
mooi servies en objecten. De blauwe 
fauteuil is gekocht bij Jeronimus. 

De keuken en eethoek werden  
fris wit geverfd, één wand werd 
kiezelgroen. De keukenvloer en  
het werkblad zijn van beton. ‘We 
houden van natuurlijke, ruwe 
materialen. Er komen nu wel 
scheurtjes in, maar dat vinden we 
niet erg, het lééft.’ De betonvloer 
loopt mooi door naar buiten, naar 
het aangrenzende overkapte 
terras. Een houten wandplank en 
houten accessoires bieden warm 
tegenwicht. De industriële krukken 
zijn gekocht bij Vivre Interieur 
Authentique. ‘Omdat we een hoge 
keuken wilden, hebben we een  
deel van de verdiepingsvloer 
verwijderd. Het kostte ons een 
kamer boven, maar we vonden  
het ruimtelijk gevoel belangrijker.’ 

 In de boom 
hangen ook dierbare 

items met 
    een herinnering 
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1 Kerstster in diverse maten en kleuren per stuk vanaf € 6,95 (Dille & Kamille). 2 Kerstslinger koper en glitter, 140x12 cm (bxh) € 26,- (Bloomingville). 3 Pitcher in mat zwart  
of grijs, hoogte 27 cm € 34,95 (www.vtwonen.nl). 4 Kerstdecoratie Honeybomb van Madam Stoltz, goudpapieren hanger, 11 cm € 5,50 (www.deens.nl). 5 Gegraveerde grijze 
champagneflûte van vtwonen € 8,95 (www.vtwonen.nl). 6 Kerstboomhanger 12 cm € 2,35 (House Doctor). 7 Bestek 24-delig van Nicolas Vahé, zwart-grijs € 254,95  
(www.wonenmetlef.nl).

tafelen
Kim: ‘Kerst vieren we met kerstavond, met z’n 

allen rond de tafel. Ik heb servies voor heel  

veel mensen! Bij het kerstontbijt pakken we de 

cadeautjes uit en de rest van de dag blijven  

we lekker in onze joggingbroek.’

De borden met  
een gouden randje 
zijn afkomstig van 
Kims schoonfamilie, 
de stolp is van  
Kims moeder, de 
onderborden met 
leisteen-look zijn 
van Action, de 
glazen zijn van 
diverse komaf. De 
industriële lampen 
zijn vondsten van  
de rommelmarkt. 

WOONIDEE  Bevestig een tak boven je eettafel en versier 

hem met mooie ballen. Feestelijk, en het 

staat of hangt niemand in de weg.
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De muren in de woonkamer kregen 
dezelfde kleur die het stel ook had gekozen 
in hun Kralingse herenhuis: choco-taupe. 
De visgraatvloer van gebrand eiken voegt 
nog een flinke dosis sfeer en warmte toe. 
De bank en koffietafel op wielen zijn gekocht 
bij Het Looiershuis. Roze plaid van Kliptan, 
kelim van Marc Janssen. De kussens komen 
van de groothandel, de plafondlamp is van 
Modular. De gouden poes werd van steen 
gemaakt door Kims oma, het dienblad is 
meegenomen uit Djerba.

Doorkijkje naar de 
hal met zijn antieke, 
geloogde voordeur en 
een vintage bureau 
dat nu fungeert  
als opberger voor 
handschoenen en 
ander kleingoed.  
De rieten lamp werd 
gekocht in een niet 
meer bestaande 
dorpswinkel. 

 Zodra het donker 
wordt verhuizen we lekker 

naar de haard 
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1 Oud eiken visgraat vloer, in verschillende afmetingen, eventueel met band en bies, in iedere gewenste kleur, per m² vanaf € 55,- (De Oude Plank). 2 Ster Joyla, licht goudkleurig,  
9 cm € 10,- (www.lenebjerre.com). 3 Hanglamp Antwerp van It’s About Romi, goudkleurig draadijzer, 38x34x40 cm (bxdxh) € 105,- (www.LiL.nl). 4 Deken, katoen, 150x125 cm  
€ 155,- (Bloomingville). 5 Bankje Siep naturel, 120x35x45 cm (lxbxh) € 109,- (Leen Bakker).

slapen & baden
Kim: ‘De kinderen slapen boven, maar voor ons was 

daar geen ruimte meer, dus onze slaap- en badkamer 

zijn beneden. Dat was even wennen, maar nu vind ik 

het heerlijk, je loopt ’s ochtends zó de tuin in.’ 

De ouderlijke slaapkamer met 
aangrenzend de badkamer en 
achterin de schuifdeur naar 
een inloopkast. De kussens zijn 
gekocht bij H&M, Zara Home 
en een groothandel. 

Het bed is van Swiss 
Sense, vacht van  
The Soft World, sprei  
van een groothandel.  
De hanglampjes zijn  
van Inrichterij van Toen. 
Wastafelmeubel, bad  
en kranen en zijn van 
SaniDump. De vloer en 
het wandje tussen bad en 
douche zijn betegeld met 
Mosa Tiles: ‘In dezelfde 
taupe-achtige tint van  
de vloerbedekking in de 
slaapkamer.  De lichtgrijs-
bruinige wanden zijn 
afgewerkt door onze 
Sloveense stukadoor;  
het lijkt net tadelakt 
maar hij zette het in één 
keer op. We wilden het 
aanvankelijk sausen, maar 
vonden dit zo mooi, dat 
we het alleen hebben 
afgelakt met blanke lak.’ 
Houten kruk van Sissy-Boy 
Homeland, verlichting  
via Dutchlight Pro.

In de entree. ‘Het 
behang van 
uitvergrote foto’s 
van Tjimme en 
Woed waren een 
kerstcadeautje voor 
mij, in 2014, toen 
we het huis net 
hadden. Het bankje 
is gekocht bij Het 
Looiershuis, het 
kaarsenplateau bij 
Jeronimus. 
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Kim: ‘Woed wilde graag een groene kamer, en 

een beestenkamer. De kinderen mogen zelf 

zeggen wat ze met hun kamertje willen, maar niet 

alles komt er door. Cars vind ik prima voor een 

stel sokken, maar verder ook niet!’

1 Dekbedovertrek Kite van Ferm Living, 140x200 cm € 90,- (www.wonenmetlef.nl). 2 Magnetisch schoolbord met houten lijst, 90x190 cm € 69,99 (Xenos). 3 Hanglamp Diamond 
van Sebra, geplooid papier 42x35x42 cm € 89,95 (www.kleinezebra.com). 4 Oude groene kist, 56x32x37 cm (bxhxd) € 59,- (www.sjebbiez.com). 5 Vloerkleed Ragrug multicolour, 
gerecycled katoen, 90x175 cm (bxl) € 24,95 (www.stbrwebshop.com). 6 Stoel Marokko, 56x56x85 cm (bxdxh) € 149,- (www.stbrwebshop.com).

Op de verdieping van de 
bungalow zijn drie slaapkamers 
met dakkapel en een badkamer 
gerealiseerd. Op de vloer ligt 
underlayment. Hiernaast een 
doorkijkje vanuit de kamer  
van peuter Dia Djamena.  
Woed slaapt in een bed van 
wehkamp.nl. Keverkussen van 
wehkamp.nl. De groene 
ladekist is zelf getimmerd,  
net als het schoenenrekje, en 
wordt gebruikt als opberger 
voor speelgoed én als zitbankje. 
Het kleurige kleedje komt uit 
Mexico. Het schoolbord is 
gemaakt door opa. Tjimme zit 
op een bureau van Gispen.

De oude commode in de kamer van Dia Djamena is een 
familiestuk, hij komt uit Kims ouderlijk huis. Het aankleed-
kussen en de stoffen op de roze rommelmarktstoeltje zijn van 
No. 74. Het kwastje aan de wand is meegenomen uit Bolivia. 
De lampionlampen zijn gekocht bij de groothandel. 

 NOG MEER BINNENKIJKEN IN DIT HUIS?
GA NAAR: WWW.VTWONEN.NL/BINNENKIJKEN 

Het bed is gevonden op Marktplaats 
en bekleed met linnen stof van  
No. 74. Het vloerkleedje is van  
Sissy-Boy Homeland.
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