
Steeds iets soberder 
bij bezige ‘mem’

Vroeger was haar huis een verzamelplaats van brocante vondsten. 
Tegenwoordig beperkt Sjoukje zich tot een paar unieke vintage items 

en houdt ze het verder rustig. Maar dat betekent niet dat er nooit  
iets verandert. “Volgende week kan het hier zomaar heel anders zijn.” De eettafel gaat al twintig jaar 

mee. Oorspronkelijk had hij 
een houtkleur, maar Sjoukje 
verfde alle meubels wit.

Een goed idee is  
het halve werk
Bang dat een zwarte 
muur je huis te donker 
maakt? Doe als Sjoukje 
en ga voor een half-
zwarte wand, omringd 
door veel wit. Het blanke 
hout van de kandelaars, 
lamp en lijst breekt  
de donkere bovenkant  
en past er prachtig bij.  

De lamp tegen 
de muur maakte 

Sjoukje zelf.  
Ze reeg houten 

kralen, gemaakt 
door haar vader,  

aan een snoer  
en hing er 

een fitting en 
stekker aan.

Sjoukje plukt graag  
bloemen in de natuur  

en maakt daarmee  
haar eigen boeketten.  
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De meeste meubels en accessoires komen van rommelmarkten in 
Frankrijk. Alleen de banken (Ikea) en het vloerkleed (Kwantum) zijn 
nieuw gekocht. De houten kist, die dienstdoet als salontafel, kreeg 

het stel van René’s opa en is een mooie tegenhanger bij het vele 
wit. Op de plankenwanden zit kleur Fresh Linen van Flexa.

‘Ik hou niet van veel prikkels door  
allerlei kleuren en frutsels’

Glasgroen
Overal in huis staan 
groene, glazen 
gistflessen, gevonden op 
Franse rommelmarkten. 
“De zachte tint en het 
transparante glas zorgen 
voor een kleuraccent  
in je interieur, zonder  
al te veel op te vallen.”

Schoolbordverf staat niet alleen mooi 
op een muur. Sjoukje verfde er deze 

spijlenstoel mee voor een mat effect.
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en heeft een raam boven de voordeur.  
Als de deur opengaat, heb je meteen 
een doorkijkje naar de keuken. Daar 
vielen René en ik allebei voor. Tegen 
deze en de overige oude elementen 
konden we gewoon geen nee zeggen.  
De koop was dan ook snel rond. 
Inmiddels alweer elf jaar geleden.”

Safety first
Intussen is er veel veranderd in de 
woning van de familie. “De basis  
van ons huis is prachtig, maar we 
hebben binnen al van alles aangepakt.  

bekeken, maar er zat niets bij wat 
helemaal naar onze zin was. We wilden 
graag de stad uit en in een rustig dorp 
gaan wonen met onze kinderen. Toen we 
terugkwamen van vakantie keken we 
’s avonds nog even op de website van  
de makelaar en zagen dit huis te koop 
staan. Een afspraak was snel gemaakt, 
want we voelden dat dit weleens ons 
droomhuis kon zijn. Toen we de volgende 
dag gingen kijken, wisten we al ‘dit  
wordt ‘m’ voordat we een voet over  
de drempel hadden gezet.  
De woning stamt uit de jaren vijftig  

“Ons huis is mijn grootste hobby”,  
zegt Sjoukje. Samen met haar man René 
is ze altijd wel ergens mee bezig. Ze doen 
alles zelf: van schilderen en behangen, 
tot wanden betimmeren en zelfs 
elektriciteit aanleggen. “Ik denk nooit: 
dat kunnen we niet. We proberen  
het gewoon en eigenlijk lukt het altijd.”

Dit wordt ’m!
“We woonden in Drachten en waren 
al een tijdje op zoek naar een ander huis”, 
gaat Sjoukje verder. “In anderhalf jaar  
hadden we verschillende woningen 

1 Het idee voor dit pronkrek haalde Sjoukje uit een woonmagazine, René maakte het. De houten lamp werd gemaakt door Sjoukjes vader. 2 Het dienblad 
voor het raam komt uit Iran. “Mijn zwager komt daarvandaan en bracht het voor me mee als cadeau.”

➝

Franse favoriet
Ook deze spiegels zijn rommelmarktvondsten.  
Braderie de Lille in Frankrijk is Sjoukjes favoriet.  
Dit jaar te bezoeken van zaterdag 31 augustus tot 
zondag 1 september. Meer info: lilletourism.com.

Het witte kastje stond vroeger op Sjoukjes kinderkamer en heeft al heel 
wat kleuren gehad. De houten kandelaars zijn door haar vader gemaakt.

104 |  Ariadne at Home Ariadne at Home  | 105

Binnenkijken



De keuken werd elf jaar 
geleden ontworpen door 
Punt 57a (punt57a.nl). De 

keukenbouwer vertaalde de 
wensen van het gezin perfect 

naar de werkelijke keuken. 
Om het ruimtelijk te houden 

kozen Sjoukje en René 
ervoor geen bovenkastjes te 

plaatsen.

Op de afzuigkap staat een Franse crêpepan met een kaartje van Dille & Kamille. De emaillen voorraadbussen  
in het koffiehoekje werden gekocht in Lille, de pot met kruiden is van PTMD.
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kreeg. Ik ben gek op koken en bakken  
en was enorm blij toen ik eindelijk met 
het fornuis aan de slag kon. Er gaat hier 
geen weekend voorbij zonder dat ik iets 
lekkers heb gemaakt. Uitgebreide 
maaltijden, zelfgebakken broden, taarten 
en cakes... Vaak bedenk ik gewoon een 
aanleiding om aan de slag te gaan. 
De keuken is niet heel groot, maar we 
hebben geprobeerd ‘m zo riant mogelijk 
te laten lijken. Zo zijn er bewust geen 
bovenkastjes en hebben we gekozen voor 
een lichte kleur. Daardoor lijkt de ruimte 
optisch groter.”

Omdat we weinig uitbesteden en alles 
tussen de bedrijven door moet gebeuren, 
gaat er vaak veel tijd overheen. We zijn  
al jaren bezig met veranderen.” 

Keukenprinses
Na de slaapkamers was het de beurt 
aan de benedenverdieping. “We sloopten 
de keuken eruit en hebben een hele tijd 
een soort campingkeukentje in de 
bijkeuken gehad. Daar kookte ik  
op een driepits gasstel, wat best behelpen 
was. Intussen werkten we aan onze 
nieuwe keuken die een groot fornuis 

We zijn begonnen met de slaapkamers 
en hebben een nieuwe vloer gelegd  
van oude houten delen, die we in de 
whitewash hebben gezet. Verder krabden 
we al het lelijke behang van de muren, 
een heidens karwei! Daarna hebben we 
alles geverfd.  
Mijn ouders hebben ons veel geholpen. 
Zij waren in mijn jeugd ook altijd aan  
het klussen en deden net als wij veel zelf. 
De verwarming hebben we trouwens wel 
door een professional laten aanleggen.  
Er zijn ook voor ons grenzen, want  
het moet natuurlijk wel veilig blijven.

1 Dochter Mirthe Hieke (17) richtte haar kamer bijna helemaal zelf in en schilderde ‘m samen met haar vader. Haar oude bed komt van Marktplaats, 
het bureau is van Jysk en de bureaulamp en -stoel zijn van Leen Bakker. 2 Op de overloop hangt een kaart van Bretagne, de lievelingsvakantiebestemming 
van het gezin. Sjoukje kocht hem in Amiens. Ook de kleine kroonluchter is Frans.

De plaid op bed is van 
HKliving, de zwarte lamp  
van Ikea. De lijst op  
de lambrisering is een 
rommelmarktvondst. 
Erin pronkt een quote  
van Zusss. Ook op de 
bovenverdieping werd de 
kleur Fresh Linen van Flexa 
gebruikt voor de muren.

➝

Bouw je eigen bed
René maakte het bed  
in de master bedroom  
van steigerhouten 
planken. Op steigerhout-
bouwtekeningen.nl lees 
je hoe dat moet. Slim:  
je vindt er meteen ook 
een boodschappenlijst 
voor in de bouwmarkt.

Verf de radiator 
in dezelfde  
kleur als de 
lambrisering.  
Zo lijkt het alsof 
de lambrisering 
nog een stukje 
doorloopt.

‘Ons huis is een meerjarenplan... en dat vind ik heerlijk’ 
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Deze stijl

Verzamelkast
Voor nieuwe én 
tweedehands 
pareltjes. Vitrinekast 
Malsjö 103x47x141 cm 
€ 349,- (Ikea)

Was-tas
Vuil wasgoed stop je in 

deze beeldschone katoenen 
zak met geplastificeerde 
binnenkant. 25x40x53 cm  

€ 14,99 (hm.com)

Hamammm
Beauty in de 

badkamer: Turkse 
zeep met arganolie 
en oranjebloessem- 

geur. € 8,90 
(badmatten.nl)

Met karakter
Robuust, comfortabel en 

licht; stoel Idolf bezit veel 
goede eigenschappen. 

42x47x80 cm € 59,95 (Ikea)
Buiten = 

binnen
Shop deze stokjes en 

je huis ruikt heerlijk 
fris. Geurstokjes 

Scandinavian Garden 
van Meraki. € 16,95 

(living.nl)Streep door bloemen
Een boeket is niet per se nodig; ook 
zonder valt deze vaas van House Doctor 
op. 14x26 cm (øxh) € 24,95 (wehkamp.nl)

Slijtvast
Mooi en makkelijk in onderhoud. 

Juten vloerkleed Ugilt 80x150 cm € 24,95 (Ikea)

Wit walhalla...
... met een vleugje brocante. Zo omschrijft Sjoukje haar interieur,  

waarin deze mooimakers ook niet zouden misstaan.

ANTRACIET

HONING

INKTPOTJE

Het kleurenpalet 
van Sjoukje

Wit met pit
Een witte basis wordt vanzelf stoerder als 
je er zwart aan toevoegt. Met accessoires 

of wat Inktpotje op een meubel. Liever 
meer warmte bij al het wit? Doop de 

verfkwast dan in kleur Honing.

Matte lakverf van L’Authetique 
€ 64,95 per liter (lauthentique.nl)

1 2

Ja, dat zijn ook vakantiesouvernirs.  
Bij sommige heb ik in het midden  
een kaartje met een mooie quote 
gehangen. Prachtig vind ik dat.  
Maar stel dat je over een paar weken 
terugkomt, dan kan het hier zomaar 
heel anders zijn. ‘Heeft mem weer 
wat veranderd?’ vragen de kinderen 
dan als ze uit school komen. Ja,  
mem blijft bezig… Ons huis is een 
meerjarenplan, maar dat geeft niet.  
Ik vind het zo leuk om ermee bezig 
te zijn. Wij gaan hier voorlopig ook 
zeker niet weg!”

zet het niet al te vol. Voordat er iets  
bij komt, gaat er eerst wat uit. Deze  
dingen bewaar ik soms, maar ik 
verkoop ook veel op Marktplaats.”

Unieke upgrade
“Het moet dus niet te druk worden, 
maar ik hou wel van unieke items.  
Die geven je interieur een upgrade en 
maken je huis speciaal. Op het ogenblik 
ben ik helemaal weg van groenige,  
glazen gistflessen. Ik bracht ze mee uit 
Bretagne en heb ze overal staan. Ook 
schilderijlijsten vind je her en der terug. 

Ook voor de rest van haar interieur  
koos Sjoukje voornamelijk lichte tinten, 
en dan vooral veel wit. “Ik hou van rust. 
Natuurlijk wil ik dat het gezellig is in 
huis, maar ik wil niet te veel prikkels 
door allerlei kleuren en frutsels. Dat is 
weleens anders geweest, hoor. Ik bezoek 
heel graag brocantemarkten en ga dan  
op jacht naar unieke stukken. Na onze 
zomervakanties in Frankrijk rijden we 
vaak met onze caravan vol met spullen 
terug. Eerst propte ik al deze nieuwe 
vondsten gewoon ergens bij, maar 
tegenwoordig maak ik een keuze en  

1 Sjoukje en René knapten ook de badkamer zelf op. Op de vloer ligt een mix van marmeren tegels. De wastafel is gemaakt van steigerhout, de wasbak 
kochten ze jaren geleden. Met nieuwe kranen erop kreeg hij een tweede leven. 2 Het zeepje is van Søstrene Grene.
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