INTERIEUR

Boerderijvilla

OP Z’N KERSTBEST
Esther vindt het zalig om haar huis met kerst van top tot teen aan te kleden. Toen ze vorig jaar met haar gezin
naar een nieuwbouwhuis verhuisde, maakte ze van de gelegenheid gebruik, ze schafte nieuwe kerstspullen aan.
En daar hoort bij: een hele grote boom. TEKST & STYLING: EMMY VAN DANTZIG - FOTOGRAFIE: JANSJE KLAZINGA
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Met dezelfde snelheid waarmee Esther en haar man
Dolf hun zaak runnen, richtten zij hun nieuwe huis
in. Ze hadden ook wel wat in te halen, want het huis
hadden ze al lange tijd op het oog voordat ze er met
hun dochter Daantje in konden trekken. Ze vonden
het eenvoudigweg te duur en wachtten hun kans om
toe te slaan af. “Op 31 december 2012 tekenden wij
het koopcontract”, vertelt Esther. “En op 2 januari
2013 zochten we de keuken uit.” Het huis was nooit
afgebouwd en dus nog helemaal casco. Als eerste koos
Esther een vloer die ze bij Het Markthuys had gezien.
Daar borduurde ze de rest van de inrichting op voort.

Drie maanden later betrok ze met man en kind haar
nieuwe paleisje.

PRETTIGE INDELING
Het huis waar Esther met haar man en dochter anderhalf jaar geleden introk, past hen als een jas. “We hebben in veel huizen gewoond”, aldus Esther. “Maar er
is tot nu toe geen huis geweest waar we ons allemaal
zo thuis voelden als in dit huis.” Vanwege het boerderijachtige karakter van de nieuwbouwvilla is aan
de achterkant een ingang die naar de bijkeuken leidt.
Esther: “Iedereen komt bij ons achterom. Je loopt via
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de bijkeuken zo door naar het kantoor of naar de keuken. Daarvandaan ga je naar de slaapkamers boven of
je loopt de woonkamer door en komt weer in de keuken. In de hal zitten nog geen deuren, daarvoor ben
ik op zoek naar heel specifieke oude deuren, maar die
heb ik nog niet gevonden.”

Landelijk Wonen

INRICHTEN IS WAT ESTHER HET LIEFST DOET
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Iedereen die bij Esther en haar man over de vloer
komt, is gecharmeerd van de gezellige inrichting.
Esther: “Die is niet alleen van mij. Ik doe heel veel samen met Marloes van Het Markthuys in Etten-Leur.
Marloes is heel goed in het samenstellen van het juiste
kleurenpalet. En waar ze vooral goed in is, is zeggen

wat juist niet werkt! Als ik bijvoorbeeld met een voorstel voor een bepaalde kleur kom en Marloes denkt dat
het niet werkt, zegt ze dat direct.”
Tijdens de aankoop van haar vloer kwam Esther
Marloes op het spoor en het klikte meteen. “De aannemer was nog bezig met het frezen van de leidingen toen
Marloes al bij ons op de stoep stond. Ik zie haar nog door
de blubber aankomen met al haar gordijnstalen.” Esther
vindt haar huis nog niet helemaal perfect. Het ontbreekt
nog aan voldoende gezelligheid in het kantoor. Ze zoekt
naar bijzondere spullen om deze ruimte mooi aan te kleden. Groot voordeel is dat ze altijd bij Marloes aan kan
kloppen. “Ik ben zeker niet de enige die input geeft”, vertelt Esther. “We doen het echt met z’n tweetjes.
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BOVEN IS ALLES ANDERS

Het Markthuys zorgen voor de juiste uitstraling in
deze riante ruimte.

HARMONIEUS GEHEEL
Esther wist al lang voor de koop van haar huis voor
welke materialen ze zou kiezen. “Op de plavuizen
vloer zag ik een houten keuken voor me met een
mooie grote houten tafel. Omdat mijn man zo lang is,
kostte het me wel wat moeite de juiste eetkamerstoelen te vinden, maar in de stoelen met ruime zitting
van Pure Wood zit hij uitstekend. Met de bank van
Baan, de houten kast en alle accessoires die ik bij Het
Markthuys vond, wordt de inrichting van ons huis
een interessante mix.” De landelijke sfeer in haar huis
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Esther heeft beneden voor taupe, grijs- en bruintinten gekozen, maar boven heeft ze de voorkeur voor
wit. “Beneden wil ik echt de gezelligheid. Boven in de
slaapkamers en badkamer vind ik wit lekker fris. Het is
daar helemaal open. Je loopt van onze slaapkamer via
de inloopkast in de gang door naar de kamertjes van
onze dochter.” Esther is trots op het slaap- en speelkamertje van Daantje. Uit de showroom van haar zaak
haalde ze een gecapitonneerd bed in een glanzende
taupe/goudachtige stof. De slaapkamer van het stel zelf
doet zeker niet onder voor die van dochterlief. In de
masterbedroom vind je prachtige lampen en bijpassende nachtkastjes bij het bed. De witte shutters van
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zou Esther nog graag aanvullen door het plaatsen van
oude handgrepen op ramen en deuren.

Landelijk Wonen

IN VOL ORNAAT
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Marloes van Het Markthuys heeft het huis kerstklaar gemaakt. Marloes: “Als het om kerstdecoraties gaat, geldt
bij ons net als in andere gevallen dat het subtiel moet
zijn. De versieringen moeten voornamelijk warmte
uitstralen. We gebruiken ook voor kerst relatief weinig
kleur, maar meer brons- en goudtinten. Als we zilver
gebruiken, moet het mat zijn. Voor een extra winters
effect werken we veel met konijnenvellen en met schapenvachten. In de boom zitten brons- en koperkleurige
bloemen van zijde. Daarvoor geldt hetzelfde: decoreer
een boom niet over de top, maar maak vooral gebruik

van rustige tinten, zoals aarde- en houttinten.” Esther
vervolgt: “Vroeger had ik kerstversiering vol glitter en
glamour. Tegenwoordig kies ik voor natuurlijke materialen en wat behoudendere kleuren. Ik koop ook elk jaar
nieuwe ornamenten in Prinsenbosch, de mooiste kerstfair die er is. Van die grote oude nostalgische figuren
zoals je op kerstkaarten wel ziet en dan vertaald in de
vorm van een ornament voor in de boom.” De takken,
kaarsen, elfjes en lichtjes bij Esther zijn adembenemend
mooi. Wie zou zich niet willen baden in zo’n warm bad
vol kerstdecoraties? Thuiskomen wordt op deze manier
elke avond weer verrassend en gezellig.=
Met dank aan Het Markthuys
www.hetmarkthuys.nl, Tel:+31(0)76 5015388

