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Een huis met een

VERHAAL
Susie Longo’s huis staat op een prachtige plek, met de natuur direct voor
de deur en met uitzicht over de Ammersee; een van de grootste meren
in Duitsland. Susie woont hier met haar man en hun twee kinderen.
Het huis is al generatieslang van de familie. Susies opa bouwde het
huis na de Tweede Wereldoorlog van materialen van gebombardeerde
huizen. Toen Susie en haar gezin het huis overnamen, had het wat
liefde nodig. Die hebben ze de afgelopen 15 jaar gegeven en nu is het
huis precies zoals ze graag willen. Binnen is het huis overal licht en
zijn voornamelijk verschillende tinten wit gebruikt. Omdat er aan beide
zijden van de woonkamer grote Franse deuren zitten, valt hier veel licht
binnen. Door de grote ramen heb je een mooi uitzicht over de Ammersee.
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In de hal vind je onder andere een lange plank, over de
hele lengte van deze ruimte. Op andere plekken hangen
planken onder het plafond. Daarop staan allerlei mooie
vondsten. Een goede manier om meer ruimte te creëren
voor dingen die je op rommelmarkten vindt. Er staan
onder andere verzamelingen oude camera’s en zilveren
koffiekannen. Susies moeder hield van antiek en Susie
heeft haar liefde voor oude dingen geërfd. Het interieur
is een mix van de Frans-Scandinavische stijl en industriële
elementen. Susie vertelt dat ze haar inspiratie vooral
uit ons magazine haalt. Ze houdt ervan om romantische
en authentieke elementen te combineren met rustieke
dingen. Dat zorgt voor een mooi contrast in het interieur.
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Door een smalle passage, die is afgetimmerd met
schrootjes, kom je in een gezellige boerenkeuken. Hier
staat een mooie, ouder gemaakte eettafel met rieten
stoelen eromheen. Aan de achterwand hangt een aantal
open planken en staat een open kast, gevuld met mooi
porselein. Het gezin brengt veel gezellige uurtjes door
op deze plek, zowel samen als met gasten. De schrootjes
in het huis zorgen, samen met de rieten meubels en de
lichte kleuren, het hele jaar door voor een gezellige,
informele en soms haast zomerse sfeer. Via een steile
trap ga je naar de 1e verdieping, waar zich de slaapkamer
van Susie en Rudi bevindt.
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Een mooi bad op leeuwenpoten staat verborgen achter
een witte vitrage. Ertegenover staat een oude kaptafel
met een mooie set zilveren spiegels en fraaie, oude
borstels. Voor het raam hangen fraaie stukken oude
kant in lagen. Vanuit de slaapkamer kun je naar een
prachtige veranda. Als het aan Susie ligt, woont ze
hier nog vele jaren en blijft het huis nog decennialang
in de familie. Ze beschouwt het als een geschenk dat
haar kinderen kunnen opgroeien in de mooie setting,
waar ze zelf ook zulke goede herinneringen aan heeft.
Soms denkt ze eraan wat haar grootouders zouden vinden
van wat ze met hun oude huis heeft gedaan. Ze stelt zich
dan voor dat ze met een grote glimlach van boven op
haar neerkijken.
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