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De allereerste keer dat Brendy en Maikel op
de plek kwamen waar later hun droomhuis
zou komen te staan, wisten ze het meteen.
Hier wilden ze hun leven slijten. Het huis
was totaal verouderd, de tuin met prachtige
fruitbomen enigszins verwilderd. Maar
het stel was heel goed in staat om daar
doorheen te kijken. Ze zetten hun schouders
onder een enorm project waar ze vol trots
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op terugkijken.
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Brendy: “Dat er een grootschalige verbouwing moest plaatsvinden, wisten we natuurlijk van tevoren. Gelukkig hebben
we in onze vriendenkring een metselaar, een loodgieter en
een timmerman, maar om heel concreet aan de slag te kunnen gaan, heb je wel een goed plan van een architect nodig.
Architectenbureau Ad Schoenmakers kreeg van ons de opdracht om een ontwerp te maken waarin een goede lichtinval heel belangrijk moest zijn. Gezamenlijk besloten we om
wat oorspronkelijk een kamer en suite was door te breken
en het glas in lood eruit te halen. De achterpui naar de tuin
werd door middel van een serre verlengd. Wat voorheen een
raam en een deur naar buiten was, werden doorgangen van
baksteen. In de serre kwam een geheel nieuwe pui. Het huis
had een aparte keuken, die hebben we doorgebroken naar
het kamertje ernaast waardoor een grote woonkeuken is ontstaan. Er zaten ontzettend veel deuren in het huis; een groot
aantal ervan is weggehaald en dichtgemetseld. Boven waren
vier slaapkamers en een badkamer. Die hebben we in eerste
instantie intact gelaten. Totdat we onze nieuwe badkamer
beneden bouwden, toen veranderde ook daar de indeling.”
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“We gebruiken ons bijgebouw het hele jaar door. Het is een
prima plek voor een zomerse barbecue, maar ook in het
najaar zitten we hier regelmatig te ontspannen bij de open
haard. Het is bovendien een plezier om naar te kijken, want
het bijgebouw is mooi geïntegreerd in de tuin”
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POOL HOUSE
Toen Brendy en Maikel het huis kochten, besloten ze om de twee
bouw-plaatsen achter het huis ook te kopen. In 2011 was het
moment dat ze hun zo geliefde Pool House konden laten bouwen. Het stel ging wederom met architect Ad Schoenmakers,
en nu ook met Hovenier Peter Jansen, om de tafel zitten om
een mooi plan voor de tuin en het buitenverblijf te bedenken.
Een deel van dit gebouw biedt plaats aan drie auto’s en het
overige deel wordt gebruikt voor feestjes en verjaardagen. Er
is door Erick Geene uit Rijsbergen een open haard in gemaakt,
waardoor je er het hele jaar heerlijk kunt verblijven. Wie na
een duik in het zwembad een douche wil nemen, kan terecht
in de badkamer van het poolhouse en kan daarna lekker bij de
haard zitten.
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TOCH NOG EEN WENS
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Hoe blij en gelukkig Brendy en Maikel ook zijn met hun poolhouse, de wens om beneden een luxe badkamer te maken, bleef
bestaan. In 2015 smeedden ze plannen om de huidige garage
af te breken en daar vervolgens een kelder aan te leggen met
daarboven een grotere ruimte, bestemd voor de garderobe en
de badkamer. Brendy: “Deze plek leent zich daar zo goed voor
omdat je vanuit de badkamer heel mooi uitzicht hebt over de

tuin, het poolhouse en het zwembad. Het bad, een echte eyecatcher geïmporteerd uit Zuid-Afrika, staat pontificaal voor
het raam, want dat is de plek waar je ultiem kunt genieten. Althans, nu wel. Toen we de kelder gingen uitgraven, bleek dat
er niet grondig genoeg was gestut. Op een zeker moment, toen
er al een enorm gat was gegraven, begon de keukenmuur letterlijk in te zakken. Ik ben het huis uit gevlucht. De man op
de graafmachine heeft zijn kraan tegen de buitenmuur van het
huis aangezet. Het hele gat moest weer dicht. Godzijdank is
uiteindelijk alles goed gekomen.”

LANDELIJKE WOONSTIJL
Brendy en Maikel kozen voor een landelijke woonstijl omdat
ze deze goed bij het huis en de omgeving vinden passen. Ze
kozen daarom voor natuurlijke materialen als Belgisch hardsteen en hout. Op verschillende plekken zie je een zelfde sfeer
in het huis terugkomen. Zo zijn in de badkamers overal mozaïektegeltjes gebruikt die gecombineerd worden met strak
stucwerk. De terrastegels om het huis worden afgewisseld met
klinkers die ook weer in de garderobe binnen terugkomen.
Dat geldt ook voor de handgemaakte stenen van Steenfabriek
Vogelensangh uit Deest. Het poolhouse en de recente aanbouw
van het huis zijn beide in deze steensoort uitgevoerd, waar175

door de verschillende gebouwen met elkaar een harmonieus
geheel vormen.
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FINISHING TOUCH
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Toen de basis eenmaal stond en Brendy en Maikel kinderen
hadden gekregen, werd het tijd om het huis serieus in te gaan
richten. Het stel besloot om, nu zij eenmaal hun droomhuis
gerealiseerd hadden, het kiezen van de meubels over te laten aan Marloes van Markthuys. Brendy kent beide winkels
van Marloes, in Zundert en in Etten-Leur. Brendy: “Zowel
voor de inrichting van het huis als voor het poolhouse kwam
Marloes met een vrachtwagen vol spullen. Ze maakt dan een
opstelling en voegt daar direct allerlei accessoires aan toe. Ze
laat de meubels een paar dagen staan zodat je er wat langer
naar kunt kijken en kunt voelen wat je zelf echt mooi vindt en
wat niet. Als het om de aanschaf van meubels gaat, hebben we
verschillende keren de plank echt misgeslagen. Van de aanschaf van een zwarte bank hebben we zo’n spijt gehad, dat we
extra blij zijn met iemand als Marloes, die echt verstand van
inrichten heeft.”
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Op de vraag wat het geheim is achter zo’n mooi huis met zo’n
mooie inrichting, antwoordt Brendy dat je geduld moet hebben. “In eerste instantie, toen het huis was verbouwd, wilden
we heel graag een zeer dure houten vloer. Het was in de tijd
dat we nog geen kinderen hadden en goed in staat waren om
ons aan te passen aan de situatie van dat moment. We kozen
ervoor om helemaal geen vloer neer te leggen en zolang in de
eetkamer te leven. Dat ging echt prima. Geniet van wat je hebt
en stel aankopen die je niet kunt doen uit. Het is zoveel beter
om uiteindelijk te kiezen voor producten die kwaliteit hebben
in plaats van voor iets goedkoops te kiezen dat snel lelijk wordt.
Maikel en ik zeggen wekelijks tegen elkaar: wat hebben wij toch
een mooi droomhuis gerealiseerd.”
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