INTERIEUR

Dorpse
gezelligheid
Het was destijds best heftig om naast het runnen
van een eigen zaak ook nog een huis te bouwen.
Zeker gezien het feit dat Gerrit zelf de volledige
bouwbegeleiding deed. Inmiddels genieten Gerrit
en Maria met kinderen en kleinkinderen al weer
heel wat jaren van hun nieuwe stek.
TEKST: EMMY VAN DANTZIG - FOTOGRAFIE: JANSJE KLAZINGA
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oen er in de tijd van schaarste op de woningmarkt een
stuk grond te koop werd aangeboden in een voor hen
geliefd stuk van het dorp, twijfelden Gerrit en Maria
geen moment. Ze hadden altijd al de wens gehad om te verkassen. Onder architectuur hebben ze een jaren dertig huis gebouwd
waarvoor Gerrit de gehele organisatie op zich nam. Maria: “We
hebben een eigen bedrijf in koel- en vriestechniek. Daar zijn we
altijd heel druk mee. Na werktijd en in de weekenden hielden we
ons met de bouw van het huis bezig. Daardoor duurde het wel
anderhalf jaar voordat alles klaar was. Gelukkig zijn we dat nu al
lang weer vergeten.”

Landelijk Wonen

VRIJSTAAND HUIS MET FAMILIE OP LOOPAFSTAND
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De donkerrode stenen en het hoge puntdak zijn typerend voor de
jaren dertig stijl. Het aanvankelijk niet al te brede perceel waarop
het huis gebouwd is, werd behoorlijk uitgebreid toen Maria en
Gerrit een paar jaar geleden het stuk grond ernaast konden ko-

pen. Hun huis kreeg daardoor letterlijk meer ruimte. Het oude,
vervallen huis op het nieuwe stukje grond werd afgebroken en
zo kwam er een plek vrij waar Maria’s dochter graag wilde gaan
bouwen. Maria: “Ons huis is vlak aan de bosrand en daardoor
heel mooi gelegen. Het stuk groen dat we erbij kochten had zeker
dertig jaar achterstallig onderhoud. We hebben de tuin zo aangepast dat hij nu veel beter tot zijn recht komt. Het is natuurlijk
reuze gezellig dat mijn dochter naast ons woont. En mijn ene
zoon woont ook vlakbij; onze achtertuinen grenzen aan elkaar.
Op deze wijze heb ik de kinderen en kleinkinderen heel dichtbij.
Achteraf gezien is het toeval. Ik wist dat de kinderen vanwege
hun aandeel in de zaak in de buurt zouden blijven wonen, maar
zo dichtbij, dat had ik nooit verwacht!”

GROTE FAMILIE
Het strak gestuukte huis met houten vloer van Maria en Gerrit
is heel praktisch ingericht. Zowel in de keuken als in de woon-
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Landelijk Wonen

Bij het samenstellen van haar interieur
behoort Maria niet tot degenen die
van een gestandaardiseerde inrichting
houden. Al lang geleden schafte ze stuk
voor stuk antieke meubels aan die ze
bij Het Raaymakers Antiek & Interieur
in Milheeze kocht. Voorheen nog bij
de ouders van huidige eigenaren Joost
en Christa. Maria: “Tegenwoordig
verkoopt Het Raaymakers Interieur &
Antiek complete meubelinrichtingen
zoals stoelen, banken, vloerkleden en
lampen. Zelfs voor een totaalinrichting
kun je bij hen terecht.”
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Landelijk Wonen

COMBINATIE VAN MODERN EN ANTIEK

kamer staat een lange eettafel waar alle kinderen, inclusief kleinkinderen, gemakkelijk voor het eten kunnen aanschuiven. Maria
kookt eens per week voor het voltallige gezin. “Tot op heden gaat
dat goed. Wanneer er nog meer kleinkinderen komen, zie ik het
dan wel weer.”

De antieke inrichting combineert Maria met moderne kunst.
“Het is voor mij altijd heel belangrijk geweest om kunst te verzamelen. Ik loop regelmatig rond in galeries en bezoek graag tentoonstellingen. Gerdine Duijsens is bijvoorbeeld een van mijn
favorieten. Van haar heb ik een groot origineel schilderij hangen.
Maar ik houd ook van minder bekende kunstenaars, zoals Maria
de Vries waar ik een werk van heb hangen. En Renée van Leusden. Het keramieken kunstwerk dat voor het raam staat, heb ik
zelf gemaakt. Kunst maakt een huis persoonlijk en eigen. Standaard dingen in huis halen, vind ik niet leuk. Toen we voor de
zaak in Polen waren, heb ik prachtige glazen kunstwerken van
Monika Rubaniuk gekocht. Het zijn dieren in de vorm van een
glasplaat. Ik heb een zwart schaap, een poes, een koe en een kip.”

NIEUWE IDEEËN EN GOEDE SERVICE

HUIS IN GEBRUIK

Antiek vindt Maria een zware benaming voor de oude meubels
die ze bij Het Raaymakers Antiek & Interieur kocht. “Ik heb zelf
wat lichter antiek, geen zware kasten of iets dergelijks. Groot
voordeel van kopen bij Raaymakers vind ik dat Joost en Christa
enorm goed meedenken. Ze hebben echt bijzonder goede ideeën.
Ik had bijvoorbeeld een heel donkere salontafel waar ik genoeg
van had. Joost en Christa trokken me over de streep om hem
lichter te maken. In sommige gevallen weet je zelf best goed wat
je wil, maar heb je toch nog iemand nodig die je over de streep
trekt. Daar zijn zij heel goed in. Door alle lagen verf eraf te halen
is de oorspronkelijke kleur helemaal teruggekomen; het resultaat
is een prachtige tafel. Daar hebben we de eettafel op aangepast.”

Dat het huis van Maria en Gerrit goed wordt gebruikt, mag duidelijk zijn. Wat wil je met twee kinderen en zes kleinkinderen op
loopafstand. Maria: “Met onze kinderen en kleinkinderen zijn
we echt overal; het hele huis is dan in gebruik. Wanneer ik voor
het hele gezin kook, zitten we met z’n allen om de grote tafel van
Het Raaymakers Antiek & Interieur met daarboven de prachtige kroonluchter die eveneens afkomstig is van Raaymakers. De
kleinkinderen hebben allemaal een eigen kruk. De een is van
staal, de ander van hout; allemaal hebben ze een verschillende
uitstraling. Het meest trots ben ik dan ook dat het hier zo gezellig is. Dat komt mede door de meubels en de kunstwerken, maar
vooral ook doordat het huis voor iedereen openstaat.”

BRABANTSE GEZELLIGHEID

Landelijk Wonen

Door hun jarenlange ervaring in
totaalinrichtingen weten Joost en Christa
als geen ander hoe je een interieur
stijl en karakter geeft.
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Het dorp waar Gerrit en Maria al hun leven lang wonen, is een
fijn dorp. Maria: Het zijn allemaal lieve mensen, onze buren zijn
echt onze vrienden. Omdat je met elkaar bent opgegroeid, heb je
veel raakvlakken met elkaar. Natuurlijk zie je elkaar niet elke dag,
maar het contact is heel goed. Zo komen we ook Christa en Joost
Raaymakers regelmatig tegen. We maken altijd even een praatje,
dat is zo anders dan bij een grote leverancier. Zulke mensen gun
je een prachtig bedrijf, zoals ze dat ook hebben in Milheeze.” =

Met dank aan: HET RAAYMAKERS ANTIEK
Kerkeind 44, 5763 BD Milheeze
Tel: +31 (0)492 342 013, info@hetraaymakersantiek.nl
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