
Droomhuis

‘ Verhuizen is  
geen optie’

Hier wonen Stephanie (24, 
junior buyer - designer bij 
een groothandel met woon-
accessoires) en haar man 
Martijn (30, medewerker 
financiële administratie bij 
een transportbedrijf). 

Stephanie woont sinds 2012 in een 
hoekwoning in Sliedrecht. Het huis 
heeft een oppervlakte van 100 m2.
‘Toen we op zoek waren naar een 

huis keken we in eerste instantie 

naar de woning hiernaast, die ook te 

koop stond. Om te vergelijken 

bezochten we ook dit huis. Toen we 

binnenstapten, wisten we al vrij snel: 

hier gaan we wonen. Vooral de 

ruimte, het licht en de glas-in-lood-

ramen vonden we mooi. 

Voordat we erin konden hebben 

we het huis van boven naar beneden 

opgeknapt. We begonnen op zolder 

en hebben echt alles aangepakt. Dat 

was nodig, maar ook fijn: zo konden 

we het helemaal naar onze smaak 

inrichten. Omdat we het zo grondig 

hebben gedaan, blijven we hier 

voorlopig wel wonen. We kochten 

het huis met het idee dat we hier 

oud kunnen worden. Verhuizen mag 

ook eigenlijk niet, na al het werk dat 

vooral Martijn, zijn broer en zwager 

erin hebben gestoken. Zij klusten 

elke zaterdag en vele avonden. 

Gelukkig hadden we ruim een jaar 

de tijd om de boel op te knappen. 

Na het klussen konden we gewoon 

de deur achter ons dichttrekken en 

naar huis gaan. We woonden toen 

allebei nog bij onze ouders. Nadat 

we zijn getrouwd, zijn we hier echt 

gaan wonen en ik geniet er nog 

elke dag van.’
‘De bank kochten we bij Trendhopper. De kussens komen overal 

en nergens vandaan. De gebreide op de bank zijn van Zilalila.’

‘Een opgezette hertenkop vind ik niet 
mooi, daarom kocht ik deze van karton 

via Rewinddesign.be. De lamp met de 
gehaakte kap is van Dutchdilight.com en 

het tafeltje kochten we bij Heinshome.nl.’ 

‘Deze boom-
stamhaken   

kocht ik bij HK 
Living, de tas 

bij Zara en het 
kleine tasje  

bij Sacha.’

‘De tafel is op maat gemaakt. 
Het bankje van Loods 5 was 
houtkleurig met een stalen 
frame. Niet echt mijn smaak, 
daarom schilderde ik het grijs. 
De lampen zijn van HK Living.’
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‘ Ik hou ervan als 
meubels uniek zijn’

‘De inrichting van het huis is echt mijn 

ding. Logisch ook, met het werk dat ik 

doe. Ik kom veel mooie dingen tegen. 

Gelukkig is Martijn niet zo moeilijk. Het 

komt een enkele keer voor dat hij een 

meubel in eerste instantie niet mooi 

vindt. Maar als het eenmaal thuis 

staat, verandert hij vaak toch weer 

van mening. Dat was ook zo met de 

salontafel. We vonden ’m bij meubel-

atelier Koningstraat 5 in Breda. Het is 

een industriële pallettafel. Ik hou 

ervan als meubels uniek zijn. Dat er 

geen honderd dezelfde exemplaren 

van bestaan. Veel van onze meubels 

kochten we daarom via Marktplaats 

en bij kringloop- of vintagewinkels. 

De houten tafels in de eethoek en 

keuken zijn speciaal op maat 

gemaakt. Het meubel in het toilet 

hebben we ook op maat laten maken 

door Huis & Grietje. Net als het 

steigerhouten bord aan de muur, 

waaraan ik met schroeven foto’s, 

mooie afbeeldingen, knopen en 

letters bevestig. Zo creëer ik steeds 

weer een ander moodboard. 

Ik werk veel en ben niet vaak thuis, 

maar áls ik thuis ben, zit ik het liefst 

lekker op de bank met een tijdschrift 

of boek. De zithoek met schouw is 

mijn favoriete plek in huis. Ook zit ik 

heel graag boven aan mijn werktafel, 

onder andere om cadeautjes in te 

pakken en inspiratie op te doen 

op internet.’

‘De inbouwkast met louvredeurtjes is het 
enige wat de voormalig bewoonster nog 
zal herkennen in het huis. We schilderden 
ze wel fris wit.’

‘De ketting boven het bureau is van Huis & 
Grietje, een fijne webshop van een vriendin  
van me. Ik heb er onze trouwkaart en een foto 
van onze trouwdag aan gehangen. De kaart 
ontwierp ik samen met Huis & Grietje.’

‘Hier zit ik graag. Het bureau bestaat uit 
losse schragen en een tafelblad en komt bij 
Ikea vandaan. De stoel kocht ik bij Loods 5.’

‘Op zondag  
ontbijten we graag 
uitgebreid aan 
tafel. Dit kopje 
vond ik bij een 
kringloopwinkel. 
Het gehaakte 
kleedje eronder 
kocht ik bij Nijhof.’

‘De keuken hebben we 
op maat laten maken. 

De houten knoppen die 
eraan zaten, heb ik 

vervangen door leren 
greepjes. Ik kocht ze via 

Nu-interieurontwerp.
nl. Ze passen beter bij 

het aanrechtblad.’

‘Ik hou van bloemen in huis. Nu staat er een 
mooie bessentak in de vaas. Bijna elke zaterdag-

ochtend haal ik verse bloemen. Om de vaas deed 
ik een kartonnen zak, dat geeft een leuk effect.’ 
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In de �tij� 
      van Stephanie

Bekers € 12, 
Bloomingville. 

Bloomingville.dk  

Mand € 68, Bloomingville, Bloomingville.dk 

Tafellamp met 
canvas kap  
€ 129, Dutch 
Dilight. 
Dutchdilight.com 

Grof gehaakt 
krukje € 195, 
Heins Home. 
Heinshome.nl 

Gehaakt plaid € 175, Heins 
Home. Heinshome.nl 

Onderzetter € 14,95, 
Ons Hus. Onshus.nl 

Vaas € 12,95, H&M. Hm.com 

Kussen Wooly chunky powder pink € 149, Zilalila. Zilalila.com  

Brievenbakje € 36, Bloomingville. 
Bloomingville.dk 

Kussen ‘Vandaag’ € 40, Tsjilp. 
Mijnwebwinkel.nl/winkel/tsjilp 

‘Dit is de enige muur in huis die we hebben behangen. Deze wand was te slecht om te schilderen. 
We kozen voor het sloophoutbehang van Piet Hein Eek.  Want ja, als je dan toch moet behangen, 
moet je het ook goed doen. Het nachtkastje knapte ik zelf op. De spreien op het bed zijn van Ikea en 
HK Living.’  

‘Dit meubel maakte een vriend van ons op maat. De 
zinken opbergbakken die erin staan zijn vintage en het 
kleedje op de vloer kocht ik bij Loods 5.’

‘De kussens zijn tweezijdig: aan de ene kant een 
oude deken waarop een tekst is geborduurd  
en aan de andere kant een mooie stof met  
bloemenprint. Zo kan ik steeds afwisselen.’

 6362 


