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WWanneer we bij Gerry binnenkomen, stormt 
de hond enthousiast op ons af. Zijn bazin 
is net zo gastvrij. We worden verwend met 
taart en heerlijke sandwiches. Een interieur 
met zoveel harmonie aan kleur tref je niet 
dagelijks aan. Gerry vertelt hoe een en an-
der is ontstaan. “22 jaar geleden hebben we 
het huis waar we nu nog steeds wonen, laten 
bouwen. De architect die ons hielp, heeft heel 
goed naar onze wensen geluisterd. Toen we 
zijn plan zagen, waren we diep onder de in-
druk. We zagen het huis helemaal voor ons. 
Tien jaar geleden hebben we de bijkeuken en 
de keuken bij elkaar gebracht. Er zat een gang 
tussen die naar een aparte garage toe liep. 

Tussen de garage en het huis is een nieuwe 
bijkeuken gebouwd. Boven is grotendeels on-
gewijzigd gebleven. Op een klein kamertje na 
dat is komen te vervallen om meer ruimte in 
een van de kamers te creëren. 
 
NIEUW GEZICHT
Zo’n maand of acht geleden realiseerden Ger-
ry en haar man een laatste ‘make-over’. Ze lie-
ten alle oude deuren vervangen door deuren 
bestaande uit planken. Van de keuken naar 
de woonkamer is een schuifdeur gekomen. 
Muren plus kozijnen werden allemaal in 
één kleur geschilderd. Gerry overlegde haar 
kleurkeuze met Marloes van Markthuys in 
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Zo’n twintig jaar geleden lieten 

Gerry en haar man het huis 

bouwen waar zij al die jaren 

zijn blijven wonen. De huidige 

indeling wijkt inmiddels wel 

wat af van het oorspronkelijke 

ontwerp. Vorig jaar werd het 

tijd voor een landelijke touch. 

Helemaal af is het nooit; bij Gerry 

is een huis altijd in beweging. 



“Mijn lievelingskleuren op 
interieurgebied zijn de natuurlijke 

tinten. Een mistig blauw, een 
poederroze of een oud groene kleur 

vind ik heel mooie tinten”
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Etten-Leur. Zij raadde haar aan om bij de kleur-
keuze voor ramen en kozijnen juist niet voor een 
contrast te gaan, maar eenzelfde type kleur uit te 
kiezen. Het werd de Wetsand kleur van het merk 
Pure&Original. Sinds de oplevering van haar 
huis is Gerry eigenlijk nooit helemaal tevreden 
geweest over de marmeren vloer. Toen in het ka-
der van een grotere keuken de bijkeuken bij de 
keuken werd gevoegd, brak het juiste moment 
aan om voor een nieuwe vloer te kiezen. Aan de 
nieuwe zandstenen vloer beleven Gerry en haar 
man al sinds jaar en dag plezier. Maar sinds het 
landelijke uiterlijk van de woning, komt de zand-
stenen vloer pas echt goed tot zijn recht. 

DE JUISTE WINKEL 
VOOR AL HET MOOIS
Gerry is het type dat zelf wel weet hoe ze haar 
huis moet inrichten. Mits zij de juiste meubels 

tegenkomt. In de loop der jaren verzamelde 
ze de inrichting van haar huis bij elkaar. De 
grote zwarte vitrinekast komt bijvoorbeeld bij  
Nuance in Oud Beijerland vandaan. De houten 
eettafel tikte ze op de kop bij een man in Gor-
kum die oude kloostertafels maakt. De stoelen 
rondom de eethoek vond ze bij Nano op de 
woonboulevard Alexandrium. Wat betreft de 
accessoires in haar huis bezocht Gerry jaren 
geleden op basis van een advertentie in een 
woonblad voor het eerst de winkel van Marloes 
van Markthuys in Etten-Leur. Daar vond ze 
bijna alle styling-spullen voor haar huis. Gerry: 
“Ik was een paar keer in de winkel geweest en 
heb toen een workshop bij haar gevolgd. Het 
is een geweldige winkel en het zijn heel vrien-
delijke mensen. De door en door geschuurde 
zwarte kast bij de eettafel komt bijvoorbeeld bij 
Marloes vandaan.”

157156

La
nd

el
ijk

 W
on

en



159158

La
nd

el
ijk

 W
on

en



161

NUANCE IN KLEUR
Gerry verwachtte toen ze voor de Wetsand 
kleur koos een zanderige tint. Het uiteindelijke 
resultaat neigde ietwat naar een grijstint toe 
waardoor deze kleur volgens Gerry eigenlijk 
nog mooier tot zijn recht komt. Gerry: “Mijn 
lievelingskleuren op interieurgebied zijn de na-
tuurlijke tinten. Een mistig blauw, een poeder-
roze of een oud groene kleur vind ik heel mooie 
tinten. De eetkamerstoelen zijn een beetje mos-
sig groen of olijfgroen. De bank is donker taupe, 
de fauteuils zijn zwart craquelé en de chaise lon-
gue neigt naar een rossige kleur. Op het zwart in 
mijn huis na, zijn dit allemaal zachte tinten die 
het heel goed in ons interieur doen.”

INTERIEUR IN BEWEGING
Als Gerry genoeg heeft van haar interieur, gaat 

ze weer stylen. Haar huis is constant in bewe-
ging. ’s Zomers kiest ze voor meer witte acces-
soires terwijl Gerry in de winter voor een warme 
en geborgen sfeer gaat. “Het komt bij mij regel-
matig voor dat ik accessoires uit mijn huis tijde-
lijk in de kast zet. Afhankelijk van de seizoenen 
haal ik spulletjes tevoorschijn. Sinds mijn work-
shop bij Marloes borduur ik regelmatig voort 
op het aankleden van decoratieve voorwerpen 
zoals een stuk hout of een boomstronk. Een half 
doorgesneden stuk hout bekleed ik bijvoorbeeld 
met mos. Dat bind ik vast. Daartussen stop ik 
noten, ingedroogde rozen, magnolia, gedroogde 
tijm. Dat decoreer ik op een geschilderd dien-
blad waar in mijn geval eerst wat anders op zat. 
Zo heb ik steeds wat nieuws.” Het komt ook voor 
dat Gerry zelf op jacht gaat naar bijzondere gad-
gets voor haar interieur. Vorig jaar nog kwam ze 
bij toeval in Sevenum terecht bij een riante uit-
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dragerij met wel vier verdiepingen vol brocante. 
“Wat een hoeveelheid aan spullen stond daar!” 
Gerry is er nog van onder de indruk. Ze maakte 
dankbaar gebruik van de mogelijkheid om in 
een keer zoveel moois te kunnen meenemen, 
laadde haar auto vol met oude potten, schalen 
en troggen en reed voldaan naar huis. “Een be-
zoek aan zo’n geweldige uitdragerij is zeker voor 
herhaling vatbaar.”

ECHT GENIETEN
Om uiteindelijk zo mooi te kunnen wonen, 
hebben Gerry en haar man wel het nodige over 
moeten hebben. Haar schiet opeens te binnen 
hoe zij tijdens de verbouwing met een heel ge-
zin en drie honden in de garage woonden. Haar 
jongste zoon woonde toen nog thuis. “De ver-
bouwing vond plaats midden in de winter. Ik 
weet nog goed hoe we ’s avonds buitenom door 
de sneeuw naar binnen liepen om daar boven 

te gaan slapen. Wat Gerry en haar man nu nog 
rest, is puur genieten. Buiten hebben ze een 
overdekt terras waar het stel met behulp van 
een elektrisch kacheltje bijna het hele jaar door 
kan zitten. “Zodra het weer het toelaat, drin-
ken we daar een kop koffie of een glaasje wijn. 
In de zomer is het een heerlijke schaduwplek.” 
Op de vraag of Gerry bij een volgende verbou-
wing dingen anders zou indelen, klinkt een 
bevestigend antwoord: nee, zeker niet!. “Oh ja 
toch”, vult Gerry aan. “Bij het eetgedeelte waar 
de tuindeuren zijn, had ik wat meer doorloop 
willen hebben. Maar ach, we wonen hier nu nog 
met z’n tweeën, dus waar heb ik het over.”  =


