
WONEN

Fleure (39, peuterleidster en ondernemer) woont sinds 2011 in Hendrik 
Ido Ambacht in een huis uit 1900 met Richard (40, ondernemer), Jools (6), 

Sebb (14) en Vincent (14). Ze hebben 200 m2 woonoppervlak.  

Thuis in een oude 
kruidenierswinkel

‘Die fijne nostalgische sfeer vind je niet in 
nieuwbouw. Ik heb altijd in oude huizen 
gewoond, alleen hiervoor in een nieuw-
bouwwijk. We  konden er onze draai maar 
niet vinden. Vrienden van ons woonden in 
dit huis. Toen ze het wilden verkopen, 
waren wij de eerste kijkers. Zij hadden er 
al veel aan gedaan, zoals het openbreken 
van de begane grond en het plaatsen van 
een nieuwe keuken. Wij deden nog wat 
kleine aanpassingen; verfden de keuken-
kastjes, legden nieuwe ‘oude’ tegels in  
de gang en betegelden de douche. Ook 
trokken we een stuk tuin bij het huis. 
Dit  was vroeger, nog voor de Tweede 
Wereldoorlog, een kruidenierswinkel. 
Waar nu de hal en woonkamer zijn, was de 
winkel en de leefruimte voor de kruidenier 
en zijn gezin. Op de plek van de bank zat 
hun slaapkamer en een klein keukentje en 
op zolder stond de voorraad.

1  ‘De tafel komt via Jel-parket.nl. De 

stoelen zijn van Hay en te bestellen via  

mijn webshop Basishome.nl. De lamp is 

van Kartell, de consoles met potten erop 

van Leen  Bakker.’ 2  ‘Hier was vroeger  

de ingang van de winkel. De paarden met 

wagens reden hier pal voor de deur langs. 

Nu is er een ruime voortuin.’ 

→

1 2

‘We kozen voor grote meubels, zoals deze 

zeszitter. Verder hebben we allerlei krukjes 

en poefjes die we erbij kunnen schuiven als 

er vrienden zijn. Het kleed komt uit de zaak 

van Richard, Jel-parket.nl. Het linnen doek 

met gefotografeerde torren boven de open 

haard is van Hagendornhagen.’

‘Het keukenblad hangt 

een stukje over en  

doet ook dienst als bar.  

Als ik sta te koken, zit  

er altijd wel een kind  

op een van de krukken  

van Thegoround.nl.’ 
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‘Dit is de kamer van 

Vincent. De stoel vond 

ik bij de kringloop en 

mijn moeder maakte  

er een hoes voor.’

3  ’Het lichtroze kastje op de  

kamer van Jools komt van de  

kringloop en schilderde ik met 

kalkverf.’ 4  ‘De vaas pimpte  

ik met een neon draadje en de  

tijdschriften bond ik samen  

met een ceintuur.’ 5  ‘In de  

gang staan consoles beplakt met 

repen leer en er liggen buiten-

tegels in visgraatmotief. Het  

Pastoe-stoeltje vond ik in een  

vuilcontainer. De kussens komen  

via Basis-homeshop.com.’ 

6  ‘Op de overloop boven staat  

een groot bureau voor de kinderen 

om aan te studeren.’

4

6

5

→

Het huis staat op een dijk en heeft daar-
door kamers op verschillende niveaus. In 
het onderhuis, beneden aan de dijk, 
maakten we een speelruimte. Het is een 
favoriete gameplek waar de jongens 
graag met vrienden zijn. Voor hen was het  
nieuwe huis wel even wennen; ze hebben 
nu geen voetbalkooi meer voor de deur. 
In het onderhuis is ook een washok, mijn 
werkruimte die over de hele lengte van 
het huis loopt en Richards domein, een 
geïsoleerde muziekkamer. 
Ik hou van de Scandinavische woonstijl. 
Eenvoudig en rustig. Samen met mijn zus 
ben ik agent voor merken als Homelovv,  
Hagedornhagen en Simply Chocolate. 
Hagedornhagen is opgericht door  
twee fotografen die veel prijzen hebben 
 gewonnen met de fotografie van met 
name torren en vlinders. Er is veel keuze 
uit art prints, spellen, kleurboeken en 
ansichtkaarten. Via onze webshop leveren 
we in Nederland en België.  

‘ Het huis staat op een dijk 
en heeft daardoor kamers op 
verschillende niveaus’

3
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De liefde voor Denemarken zie je ook in 
onze inrichting terug. Het belangrijkst 
vind ik dat ons huis leefbaar is voor de 
 kinderen. Daarom hebben we geen grote 
salontafel die veel ruimte inneemt.  
Jools moet lekker kunnen dansen en  
kopjeduikelen als ze daar zin in heeft.  
En iedereen moet zich er prettig voelen. 
Bij de aankoop van dit huis gaf, behalve de 
fijne sfeer, de ruimte de doorslag. Met een 
groot gezin is er altijd wel iemand die blijft 
eten. Ook vinden we het leuk om in de 
weekenden vrienden te kunnen ontvangen 
en dan gewoon even wat krukjes aan te 
schuiven. Mijn woonstijl is een mix van 
natuurlijke producten zoals hout met  
wat industriële elementen, bijvoorbeeld  
cement of metaal. Het fijne van dit huis  
is dat het lekker licht is. Het heeft overal 
ramen en het daglicht kan daardoor volop 
naar  binnen stromen. 
De tuin biedt veel extra leefruimte in de 
zomer. In de voortuin staat een lange eet-
tafel en aan de achterkant zijn meerdere 
speeltoestellen voor de kinderen, een 
schommel en een boomhut.’ ■
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7  ‘In de badkamer hebben we een bad én 

een grote tweepersoonsdouche,  zodat de 

kinderen tegelijk kunnen douchen. 8  ‘De 

kussens in onze slaapkamer zijn van Louise 

Roe en te koop via Basishomeshop.com.’

In de 
sti jl van 
Fleure

Hanglamp  Aron, vanaf 

€ 349, Bertjan Pot 

via Functionals.eu 

Bijzettafeltje   

Max & Moritz € 189, 

Fashionforhome.nl 

Poster  € 30, 

Hagedornhagen.com

Vaasje   

€ 7,75, Madam 

Stoltz via 

Deens.nl

Stoel  € 214, Madam 

Stoltz via Deens.nl 

Plaid  € 108, 

Housedoctor.dk

Plissé map  

geruit € 29, 

Hay.dk

Theedoek Pattern   

€ 16,50, Claire Vos 

via Functionals.eu 

Shutters  prijs op 

aanvraag (afhankelijk 

van afmetingen), 

Jasno.com

‘ Iedereen  
moet zich bij 
ons in huis 
prettig voelen’

Kussen dot 

yellow  € 75, 

Hay.dk 

8

‘Sebb voetbalt en speelt in de selectie. 

Op het kastje staan diverse voetbal-

bekers, foto's en spullen die hij heeft 

meegenomen van vakanties.’
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