RUBRIEKbinnenkijken

MIX VAN
VINTAGE EN
BROCANTE

Het huis waar Nens en Dave samen met hun kinderen Dané (19) en Stef (17) wonen in het
Limburgse Geleen stamt uit 1937. Een aantal jaren geleden was de woning nog helemaal in landelijke stijl ingericht. Vandaag de dag is de inrichting een bijzondere mix van vintage en brocante. Fotografie en tekst: Margreet Frens.
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KROONLUCHTER
Het begon ooit met een oude kroonluchter die Nens in een tijdschrift zag staan. Ze was direct verkocht en vanaf dat
moment moest alles in huis brocante zijn. Ze begon met wit en roze; de shabby-chic stijl die toen erg populair was.
Het hele interieur moest dus om. En het liefst wanneer echtgenoot Dave op zijn werk was. Dat laatste komt me overigens bekend voor; geen gezeur over spijkers die niet in muren geslagen mogen worden. En als ze er eenmaal inzitten is er toch geen weg meer terug. Haar spullen kocht Nens op markten in Luik, Gent, Lille, Temploux en plaatselijke markten. De inrichting van Nens is echter voortdurend onderhevig aan verandering. “Ik hou ervan om mooie
stukken te scoren voor weinig. Qua stijl ben ik de afgelopen jaren erg veranderd. Na de shabby-chic periode is ons
huis nu dus ingericht met een mix van brocante en vintage.
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‘Ik vind het leuk om eenheid,
balans en warmte in een interieur te creëren’

STYLIST
Nens werkt al jaren parttime bij de Rabobank en is vanaf 2018 daarnaast gecertifieerd interieur- en verkoopstylist, waar ze haar passie voor
interieurinrichting helemaal in kwijt kan. “Wanneer ik een huis binnenkom stromen de ideeën altijd direct bij me binnen. Of het nu gaat om
de woon- of slaapkamer of een ruwbouw waar nog een indeling voor gemaakt moet worden. Ik vind het leuk om eenheid, balans en warmte
in een interieur te creëren, waarbij ik overigens wel goed kijk welke persoon er voor me zit. Alles moet natuurlijk wel passen bij zijn of haar
smaak. Heerlijk; doen waar je blij van wordt en iemand anders gelukkig maken.
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‘De keuken heeft
ruimte genoeg voor een
lange eettafel
met vintage stoelen’

VERMEER
De keuken is smal, maar lang en heeft dus ruimte genoeg voor een lange eettafel met vintage stoelen. Ook hier hangt een
reproductie van Vermeer; ‘Het melkmeisje’ en naast de schouw staat een verweerd tafeltje met daarop een oud vliegenkastje in sleetse blauwtinten. De keuken zelf is landelijk wit met een prachtig authentiek aanrechtblad. In deze ruimte brengt
het gezin veel tijd door, terwijl Nens aan het kokkerellen is op het grote fornuis. In de bijkeuken staat een kast die Nens
ooit kocht bij Snuffelmarkt Lentjheuvel in Geleen. “Deze kast heeft al alle kleuren van de regenboog gehad”, vertelt ze. Nu
is de kast dus zwart en de combinatie met het kleurrijke schilderij aan de wand en de linnen stof aan de plank maakt de bijkeuken tot een sfeervolle ruimte.
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‘Het huis heeft van zichzelf al prachtige authentieke details’
GLAS-IN-LOOD
Nens is ook gelukkig in haar eigen huis dat van zichzelf al prachtige
authentieke details heeft, zoals de vele glas-in-lood ramen. In de
woonkamer scheiden oude ensuite deuren de ruimte van de eetkamer. Voor het raam in de woonkamer staat een oude chaise longue
die een mooi contrast vormt met de strakke leren bank met fleurige
kussens. Diverse tafeltjes bij elkaar vormen een speels geheel voor de
bank, evenals de schilderijen aan de muur waaronder een reproductie van ‘het Meisje met de Parel’ van Johannes Vermeer. In de oude
grenen kast zit de televisie verstopt. Bovenop deze kast staan een aantal stolpen met creaties die Nens zelf heeft gemaakt van bloemen en
vlinders. “Over de televisie gesproken; het kan zo maar voorkomen
dat Dave en ik op zaterdagavond televisie zitten te kijken en ik het
rond 22.00 uur op mijn heupen krijg. Opeens zie ik dan hoe dat ene
hoekje in de kamer net iets anders kan. En dan begin ik te schuiven,
want van het één komt natuurlijk het ander”, lacht Nens. De eetkamer kijkt uit over de tuin en door de grote ramen schijnt de zon
gezellig naar binnen. Ook hier zien we weer creaties van Nens, zoals
de verzameling borden op een groen paneel aan de wand, met daaronder een kleurig stilleven. De vele groene planten onderstrepen de
vintage sfeer in dit huis.
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‘De eetkamer kijkt uit over de tuin’
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‘De vele groene planten onderstrepen de vintage sfeer in dit huis’
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De slaapkamer van Nens en Dave bevindt zich op de zolder. De ruimte is op een geweldige manier verbouwd, waarbij de oude balken zijn
behouden. In een hoek van deze kamer heeft Nens een werkplek
ingericht. Hier kan ze in alle rust haar ideeën uitwerken. Ook in deze
ruimte zijn weer veel groene planten te vinden en een mix van vintage en brocante zoals de leren stoel, met als tegenhanger de hoekjes
waar Nens haar brocante heeft uitgestald in een strakke kast. Een
mooie combinatie die doorgevoerd is in alle vertrekken van dit karakteristieke huis.

Styled by Nens / info@styledbynens.nl
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