INTERIEUR

Zo mooi

KAN KLEUR ZIJN
Als moeders behoefte hebben aan ideeën voor een nieuwe kinderkamer
of als ze twijfelen over bepaalde kleuren in huis, dan neemt Eva ze vanuit
haar winkel gewoon mee naar haar huis aan de overkant van de straat.
Waar Eva ‘zichtbaar’ raad weet met kleur. Haar kinderkamers kregen wel
drie keer een andere tint, als het niet meer is.
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Als jong samenwonend stel betrokken Eva en haar man Toon het pandje
aan de Peperstraat in Valkenswaard. Dat het huis uit Eva’s dromen wel
enig onderhoud nodig had, was van begin af aan duidelijk. Eva denkt met
nostalgie terug aan de tijd dat zij, geholpen door familie en vrienden, zes
maanden lang aan het pand hebben geklust. “Iedere avond gingen we in het
huis aan de slag. We hebben alle muren opnieuw gestuukt en een houten
vloer van kaasplanken gelegd. In de hal lag heel oude vloerbedekking die
we er meteen uit hebben gehaald. Wekenlang heb ik samen met vriendinnen de lijm van de vloer afgestoken, totdat er ouderwetse, authentieke tegels tevoorschijn kwamen. Ze liggen er nog steeds; ik vind ze goed genoeg
voor de hal! Alle oude systeemplaten zijn uit de plafonds gehaald en ook
het plafond is opnieuw gestuukt.”
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Eva denkt met nostalgie terug aan de tijd
dat zij, geholpen door familie en vrienden,
zes maanden lang aan het pand hebben
geklust. “Iedere avond gingen we in het
huis aan de slag”

INVENTIEVE EVA
Dat Eva sinds haar studententijd al boordevol met ideeën zit om van een
simpele woning een soort paleisje te maken, is een understatement. Eva:
“We hadden helemaal geen geld voor een nieuwe keuken en hebben toen
heel low budget een nieuwe keuken getimmerd. In een oud houten dressoir maakten we een wasbak; dat was de basis voor ons aanrecht. Met een
op maat gesneden hardstenen plaat bepaalden we de maat van de rest van
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Hoewel de kamers in
grootte kunnen variëren
van bescheiden tot ronduit
immens, werden ze stuk
voor stuk individueel en met
een doorgedreven stijlgevoel
ingericht.
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het aanrecht. Zo creëerden we zelf een keuken. Boven het aanrecht zit een
steigerhouten plank waar spulletjes op kunnen staan. Heel simpel allemaal,
maar o zo decoratief. Toon doet echt alles zelf. Iemand inhuren is bij ons uit
den boze.” Als salontafel gebruikte ze een oud Indiaas daybed. “Ik struinde
eindeloos rommelmarkten af op zoek naar oude kastjes, tafeltjes, stoeltjes
etc. Daarnaast knutselde ik erop los. Van losse lampjes die ik in Turkije
kocht, maakte ik een kroonluchter.”
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VAN JE HOBBY JE WERK MAKEN
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Eva, na haar studie aanvankelijk personeelsfunctionaris bij een vervoersbedrijf, vulde haar avonduren met het opknappen en schilderen van oude
meubeltjes. Op een gegeven moment halveerde ze haar werkuren en begon
ze in een oude schuur bij het huis van haar vader met het geven van workshops. Ook begon ze op verschillende braderieën en kerstmarkten spullen
in te kopen. Een halfjaar later besloot ze haar baan definitief op te zeggen
om aan de overkant van de straat een winkel te beginnen. “Ik wilde niet
meer constant een auto vol met spullen hebben. Waar ik behoefte aan had,
was een vaste plek waar ik mijn dingen neer kon zetten en van waaruit ik
kon werken. Op het moment dat die behoefte duidelijk werd, viel mijn oog
op het pand aan de overkant. Zo werd Abbey Lane geboren.”

“We hadden helemaal geen geld voor een
nieuwe keuken en hebben toen heel low budget
een nieuwe keuken getimmerd. In een oud
houten dressoir maakten we een wasbak; dat
was de basis voor ons aanrecht”
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MEUBELS EN VERFCOLLECTIE
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“Voordat ik kinderen kreeg, heb ik de
slaapkamers boven wel drie keer veranderd
qua kleur verf. Op het laatst heb ik alles
in de kalkverf gezet, in Sicilian Dust en in
Roman Legend, maar toen de kinderen
kwamen, was ik alweer toe aan wat nieuws”

Een volledige collectie om een heel huis mee in te richten; bij Abbey Lane
kun je voor alles terecht. Eva: “Ik heb een bankstel staan, een eettafel, maar
ook voor vloerkleden of dekbedovertrekken kun je bij mij terecht. Mijn
verfcollectie, Mia Colore, vormt een belangrijk onderdeel van mijn winkel.
Mensen uit omliggende dorpen komen naar mij toe voor het merk. Ik ben
dealer, wat inhoudt dat ik alle kleuren op voorraad heb waardoor mensen
voor de hele collectie bij mij terechtkunnen. Het is honderd procent natuurlijke verf waarmee je een maximaal poederachtige uitstraling krijgt.
De kleuren van Mia Colore zijn stuk voor stuk bijzondere kleuren. Ik heb
nog nooit een klant gehad die terugkomt met de mededeling dat de kleur
niet mooi uitpakt. Bovendien is het heel fijne verf. Deze leent zich ook uitstekend om meubeltjes mee op te knappen. Het tuinhuis van de kinderen
heb ik bijvoorbeeld in krijtverf geschilderd. Mia Colore heeft ook speciale
buitenlakken welke ik geschikt vond voor de patio en het afdakje buiten.
In dat geval gebruik je geen gewone krijtverf, maar zijdeglans of hoogglans
waarmee je dus niet het matte effect van de krijtverf bereikt, maar die wel
de mooie kleur van dit merk vertegenwoordigt.
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SPELEN MET KLEUR
Nadat Eva en Toon vijf jaar in de Peperstraat woonden, werd het tijd voor
de eerste veranderingen in huis. Eva: “Voordat ik kinderen kreeg, heb ik
de slaapkamers boven wel drie keer veranderd qua kleur verf. Op het laatst
heb ik alles in de kalkverf gezet, in Sicilian Dust en in Roman Legend,
maar toen de kinderen kwamen, was ik alweer toe aan wat nieuws. Ik heb
toen voortbordurend op de rest van het huis alles met krijtverf geschilderd. Boven in de kamers hebben we op een gegeven moment de gordijnen vervangen door shutters. De groene kleur in onze slaapkamer heb ik
omgeruild voor White Smoke van Mia Colore. Op de andere slaapkamer,
die voorheen grijs was, kozen we voor een kleur mint die Mia Colore speciaal voor ons heeft gemengd. Buiten heb ik de Etna Ashes gebruikt, een
taupe-grijze kleur. Deze kleur heb ik ook in de woonkamer. De muurtjes onder het afdak aan de buitenkant van het huis hebben de Dawn
Cloud-tint. In de hal heb ik de Alpine Blue. De muren langs de trap zijn in
Greystone geschilderd.”

inloopdouche. Achter het bad koos Eva voor watervast vinyl. Eva: “Omdat
ik koos voor een prachtig bad op pootjes, bleef er weinig geld over om een
badkamermeubel aan te schaffen. Het meubel dat ik te koop zag, vond ik
overigens oerlelijk. We hebben toen net als in de keuken een commode
neergezet waar we een wastafel in hebben gemaakt.” Eva, dag en nacht
bezig met haar interieur, barst in lachen uit: “De badkamer zou ik nu weer
anders inrichten; met zelliges! Dat zijn van die kleine, vierkante Marokkaanse tegels. En met Sempre! - Stucco op de muren. Ik zou ook lichtere
kleuren gebruiken. Ik ga het binnenkort doen! Alles wordt glad gestuukt,
het behang gaat weg. Hiervoor in de plaats komt een lichte tint. Ik weet
alleen nog niet welke kleur.” 
=
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HUIS IN BEWEGING
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Het huis van Eva en Toon is eigenlijk constant aan verandering onderhevig. De authentieke badkamer, waar bloementegels de boventoon voerden, werd vervangen door een badkamer met een Portugese vloer en een

Info:
ABBEY LANE, Valkenswaard
+31(0)40/8429365, www.abbeylane.nl
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