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Gaan we verhuizen of blijven we hier wo-

nen? Dat was twee jaar geleden de vraag 

die Rob en Marloes Gommers zichzelf stel-

den. Als rasechte Brabanders wilden ze het 

Brabantse land echter zeker niet verlaten, 

dus gingen ze over tot een heuse remake 

van hun oude boerderij. De rust en de ruim-

te rondom het huis waren namelijk al goed!

Aanleiding voor de restyling was het nieuwe rieten 
dak dat Rob en Marloes op hun huis lieten zetten. 
Naar aanleiding van deze grootschalige ingreep be-

sloten ze direct het hele huis aan te pakken. Dat betekende dat 
in alle slaapkamers, waar nieuwe dakkapellen geplaatst werden, 
alles opnieuw getimmerd, gestuukt en geschilderd moest wor-
den. Ook werden hier alle vloeren geschuurd en in de loogbeits 
gezet. Daarnaast werd ook in de badkamer een nieuwe dak-
kapel gerealiseerd waardoor de badkamer eveneens compleet 
onder handen moest worden genomen.
In de badkamer en in het kantoor kwamen Raw Stones op de 
vloer. Marloes: “Rob heeft de trap en de balken allemaal zelf 
gezandstraald. We hadden aanvankelijk iemand geregeld, maar 
toen die man kwam, viel het werk hem zo tegen dat hij er met 
een smoes vandoor ging. De planning liep wel gewoon door, 
dus er zat niets anders op dan het zelf te doen. Het werd een gro-
te stoffige bende, maar het eindresultaat is heel mooi geworden.”

STREVEN NAAR PERFECTIE
Marloes, eigenaresse van Het Markthuys en adviseur op het ge-
bied van styling en inrichting van huizen, is als het gaat om de 
inrichting van haar eigen huis een echte perfectionist. Marloes: 
“Mijn stijl is door de jaren heen niet echt veranderd, maar ik 
kon bij deze remake alle veranderingen in huis tot in detail 
doorvoeren. Dat geldt onder andere voor de kleuren van Pure 
& Original die ik gebruikt heb. Ik houd van de sobere, warme 
tinten die heel veel rust uitstralen. Voorheen waren alle kozij-
nen wit, terwijl ik mijn klanten juist adviseer om de kozijnen in 
de kleur van de muur te schilderen.”
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Voor de woonkamer koos ze de Artisan Tan en in de keuken 
zijn de muren geschilderd met een kalkverf in de kleur Drift. 
De kleur Dried Clay is voor de hal en het kantoor gebruikt. Het 
keukenblok en de trap hebben de kleur Deep Earth en de mas-
terbedroom Soft Taupe. De kleurnuances laten zien hoe prachtig 
de kleuren van Pure & Original zich tot elkaar verhouden. De 
kinderen van Marloes dachten toen alles in de grondverf stond 
nog even dat het saai zou worden, maar al gauw zagen ze hoe 
mooi het geheel is.

DOORLEEFDE MEUBELS 
Door de make-over ging Marloes nog eens heel goed naar haar 
interieur kijken. Dat was voor haar niet gemakkelijk, want haar 
huis heeft sinds jaar en dag dezelfde stijl waar zij altijd al zo van 
gehouden heeft. “Meubels in deze stijl blijven ook heel lang mooi 
waardoor ik er moeilijk afstand van kan doen. Bovendien zijn ze 
enorm hufterproof ”, vertelt ze lachend. “Onze kinderen en Rob 
leggen rustig hun voeten op tafel, wat bij de robuuste houten 
meubels ook heel goed kan.” Uiteindelijk koos ze ervoor om de 
eethoek in de woonkamer te vervangen door een Franse ronde 
tafel van Hoffz met daaromheen eetkamerstoeltjes, het Dirkje 
van Aura Peeperkorn Interieur. “Er zitten losse linnen hoezen 
omheen die makkelijk gewassen kunnen worden.” De bank en 
de grote beige fauteuils waren nog niet aan vervanging toe, maar 
als het aan Marloes lag, koos ze voor een bank van Olàv Home. 
Voor de keuken heeft ze nog een wens: Castle Stones op de vloer.

“Ik houd van de sobere, warme 
tinten die heel veel rust uitstralen” 
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“De antieke kruiken die op de ronde tafel in de 
keuken staan, zijn voor mij echt de krenten uit de 
pap; we hebben ze ook in de winkel. 
We vullen de echt oude stukken aan met de 
collecties van Brynxz en PTMD.”
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OUDE KRUIKEN
Door de make-over heeft Marloes ook met een nieuwe blik 
naar alle accessoires in huis gekeken. “Toen het huis helemaal 
leeg was, ben ik van voren af aan begonnen met het opbouwen 
van mijn interieur. Qua grote stukken heb ik de nodige meu-
bels terug laten komen, maar als het om accessoires gaat, heb ik 
uit mijn eigen winkel allemaal nieuwe dingen gehaald.” Ze blijft 

de accessoires van zo’n honderd jaar oud, met een rijk verleden, 
de mooiste vinden. “De antieke kruiken die op de ronde tafel in 
de woonkamer staan, zijn voor mij echt de krenten uit de pap; 
we hebben ze ook in de winkel. We vullen de echt oude stukken 
aan met de collecties van Brynxz en PTMD.”
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In de keuken zijn de muren 
geschilderd met een kalkverf in de 
kleur Drift. De kleurnuances in 
dit huis laten zien hoe prachtig de 
kleuren van Pure & Original zich tot 
elkaar verhouden. 



DOEKEN 
Heel blij is Marloes met de kunstwerken van Gerry G die ze in 
haar winkel verkoopt, maar die ook bij haar thuis in de opka-
mer en in het kantoor hangen. Marloes vertelt: “Gerry volgde 
ooit een workshop bij mij waarna we contact hebben gehou-
den. Ze werkt met schapenwol en schors die ze op canvas of ju-
ten doeken plakt. Ook gebruikt ze voor de doeken bijvoorbeeld 
zwammen, kaarsvet of leer die ze combineert met kalkverf of de 
krijtverf van Pure & Original. Uit de tijd dat ik de workshops 

gaf, heb ik nog steeds heel veel natuurlijke materialen over die 
zij heel goed voor haar kunstwerken kan gebruiken.”

RUSTIGE KERSTDECORATIES
Kerstdecoraties moeten niet ten koste gaan van de rest van het 
interieur, vindt Marloes. Ze moeten een warme wintersfeer met 
zich meebrengen. De kerstboom ziet ze dit jaar graag versierd 
met mooie doorleefde houten elementen die zijn afgewerkt met 
leer en kaarsvet. 
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In de badkamer kwamen er Raw-Stones op de vloer 
voor een stoere, rustieke uitstraling.
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“Ik zoek naar groene kleuren met een grijzige ondertoon 
zoals de olijf en de eucalyptus. Ook de ballen zoek ik altijd 
in rustige tinten, zodat ze goed passen in de kleur van het 
interieur.”

Om de kerststukken buiten mooi op te bouwen, adviseert 
ze wat ruwere of grovere materialen. “Ik heb met drui-
venstronken gewerkt. Deze spullen zijn allemaal in onze 
winkel aanwezig, zodat iedereen de mogelijkheid heeft iets 
moois op tafel te zetten wat ze zelf hebben gemaakt. In de 
winkel beginnen we in november al om het hele pand in 
kerstsfeer te brengen. Iedereen is dan van harte welkom 
om op onze kerstsfeerdagen te komen.”

EEN HUIS MOET VOELEN 
ALS EEN WARME DEKEN
Als Marloes terugkijkt op de restyling van haar eigen huis, 
ziet ze weer goed hoe ongelooflijk leuk ze het vindt om 
vanaf de grove contouren tot aan de gedetailleerde invul-
ling met een huis bezig te zijn. Marloes: “Bij mijn klanten 
kijk ik natuurlijk heel goed wat bij hen past. Vaak krijg ik 
tijdens het proces een klik met de mensen waardoor ze me 
de vrije hand geven in het samenstellen van hun interieur. 
Daardoor lukt het perfect om maatwerk te leveren. Door-
dat we de meubels altijd zelf bezorgen en op hun plaats 
zetten, zien we direct het eindresultaat. Voor de klant is 
het prettig omdat ze dan direct ‘vrijblijvend’ advies krijgen 
om tot een resultaat te komen dat geheel naar tevreden-
heid is. Een huis moet immers een plek zijn waar je graag 
thuiskomt.” =

“Een huis moet een plek zijn waar je graag thuiskomt”

Met dank aan: 
HET MARKTHUYS - Markt 41, 4875 CB Etten-leur
+31 (0)76-5015388, info@hetmarkthuys.be
www.hetmarkthuys.be
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