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.. binnenkijken ..

NOSTALGISCHE KERST 
IN NIEUW HUIS

GEESKE WIL MET KERST ALTIJD EEN SPECIFIEKE SFEER IN HUIS BRENGEN, ZODAT ZE HETZELFDE 
GEVOEL KRIJGT ALS VROEGER IN HAAR OUDERLIJK HUIS. ’S MORGENS BENEDEN KOMEN, DE 

LAMPJES IN DE BOOM ZIEN BRANDEN EN DE DENNENGEUR RUIKEN: DAT IS KERST!
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EIGEN TIMMERWERKPLAATS
Lang geleden was de plaats waar het huis van Geeske 
en Michel staat het weiland van de boer die aan de 
overkant van de straat woont. Het kostte heel wat 
moeite voor het jonge stel eigenaar werd van de grond, 
maar toen alles in kannen en kruiken was, konden ze 
hun droomhuis bouwen. Eerst woonden ze midden in 
het Friese dorp Easterein (NL), in een modern huis. 
“We waren toe aan een woning met voldoende ruimte 
en een eigen werkplaats voor Michel, zodat hij daar 
keukens, meubelstukken, kasten en volledige interieurs 
kon maken. Die wens kon hij hier realiseren.”

HELEMAAL ZELF GEBOUWD
Geeske en Michel hadden allebei een sterke voorkeur 
voor een notariswoning. Dit type huis zie je, zowel 
authentiek als nieuw gebouwd, vaker in Friesland. 
“Door het aantal kubieke meters dat we mochten 
bouwen, is het huis iets minder hoog geworden dan 
we in eerste instantie hadden bedacht. Ook tijdens de 
bouw hebben we nog tientallen aanpassingen gedaan. 
Dat kon gemakkelijk, want Michel heeft ons huis in 
zijn vrije tijd zelf gebouwd”, legt Geeske uit. Michel 
heeft eerst de achterliggende timmerwerkplaats en 
daarna binnen een jaar hun droomhuis gebouwd. “We 
hebben bijna niets door anderen laten uitvoeren. Dan 
duurt zo’n bouwtraject misschien wat langer, maar het 
wordt wel precies zoals je zelf voor ogen hebt.”

BEETJE DOORSNEE
Hun vorige huis was een stuk moderner en volgens 
Geeske was het interieur een beetje doorsnee en 
alledaags. “We kochten twaalf jaar geleden alles in 
één keer bij één winkel, waaronder veel teakhouten 
meubels en standaard accessoires. Het was een 
interieur zoals velen hebben thuis, heel gewoon en 
niet zo bijzonder.” In hun nieuwe huis werd de oude 

eettafel neergezet omdat de nieuwe nog niet was 
geleverd, maar verder werd alles verkocht. “Gedurende 
de bouw van ons huis kocht ik al wat nieuwe spullen. 
Dan kwam ik iets unieks tegen en wist ik: dit moet ik 
gelijk meenemen, anders krijg ik spijt.” De fauteuil in 
de hoek zag Geeske bij De Wilgengaarde staan, een 
winkel die toen nog in Ruinen (NL) was gevestigd. “Ze 
gingen sluiten en die stoel was in de uitverkoop. Ik heb 
geen moment getwijfeld en hem gelijk gekocht.”

WINKELWEEKENDEN
Voor het interieur had Geeske meteen een beeld voor 
ogen van hoe het moest worden. “Soms is het wat lastig 
om bepaalde items hier in het noorden te kunnen 
kopen. Voor echt speciale spullen vind ik het geen 
probleem om wat verder te rijden. Zo hebben Michel 
en ik onlangs tijdens drie weekenden in het noorden, 
midden en zuiden van Nederland allerlei mooie 
woonwinkels bezocht. In het zuiden zijn we blijven 
slapen want dat was te ver om heen en weer te rijden.” 
Als het gaat om sfeerbeleving, staat ’t Achterhuis in 
Udenhout (NL) hoog op Geeskes favorietenlijstje. “Ik 
ga ook graag naar Zoer Outdoor & Living, maar dat is 
sinds vorig jaar een groothandel geworden. Daar vind 
ik altijd iets bijzonders, stuk voor stuk unieke spullen 
waar ik van hou.”

LICHTJES EN DENNENAPPELS
Of ze nu de kerstdagen doorbrengen bij familie, 
schoonfamilie of gewoon lekker thuis, Geeske 
versiert het huis altijd ingetogen en sfeervol voor 
‘the most wonderful time of the year’. “Ik heb een 
sterke voorliefde voor nostalgie. Ook al hou ik niet 
van te veel prullaria in huis, met kerst decoreer ik de 
meeste leefruimtes. Met veel groen, zoals eucalyptus, 
dennengroen, Asparagustakken, enkele grote zilveren 
ballen en wat zwarte accessoires. Langs de leuning 
van de trap hang ik een slinger met dennenappels en 
lichtjes. Michel deed ze ’s avonds altijd uit als hij naar 
bed ging. Dat vind ik jammer, want het is zo leuk om 
’s morgens uit de slaapkamer te stappen als het buiten 
nog donker is en die lichtjes te zien branden!”

“Michel heeft ons huis  
in zijn vrije tijd zelf 
gebouwd”
GEESKE, BEWOONSTER

Even voorstellen

Geeske en Michel hebben van hun nieuwe, 

zelfgebouwde notariswoning een echt droomhuis 

gemaakt. Tijdens kerst versieren ze het huis graag 

sfeervol en nostalgisch.

De bank en stoel kocht Geeske bij Met Landelijk Label, 
waar ze ook haar eerste kleuradvies kreeg. Nu, twee jaar 
later, zijn de wanden geverfd met kalkverf in de kleur River 
Silt van Pure & Original. De vloer is van Wood & Stones.
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NIEUWE KOOPJES
Hoewel Geeske niet zo voor de kersttrends is, koopt 
ze wel ieder jaar iets nieuws voor de feestdagen in 
december. “Ik heb al veel bijzondere dingen, dus het 
moet echt heel mooi zijn als ik het wil kopen. Ik ben 
erg kritisch, want ik wil dat het iets toevoegt aan het 
huis en dat ik er blij van word.” Dit jaar kocht Geeske 
bijzonder groen bij Tuinatelier Hanny. “Ik haal ook 
leuke spullen bij het Tuincentrum in Sneek (NL). De 
ster van mos in de keuken heb ik zelf gemaakt.”

TWEE RECHTERHANDEN
Alles is prachtig afgewerkt, tot en met het keukenblok 
in de bijkeuken. “Ik heb geluk met Michel, hij is zo 
handig en niet bang om iets te maken wat hij nog nooit 
eerder heeft gedaan. Boven hebben we een kamer 
over, daar gaat hij een inloopkast maken met zwarte 
eikenhouten kasten en een beautytafel voor mij! De 
stalen deuren naar de hal heeft hij ook gemaakt. Ik had 
uitgelegd wat ik wilde, hij ging meteen ontwerpen en 
aan de slag om het te maken!” •

Het grote windlicht op de salontafel is van Brynxz. De kleine exemplaren zijn van Puur Wonen. De schaal is gekocht bij MK Objecten. Het 
kerstgroen kocht Geeske bij Tuincentrum Ranzijn.

.. warm taupe ..

De kleur River Silt van Pure & Original 
is de warme taupetint met een vleugje 

groen waarmee de wanden geverfd zijn. 
Groen zorgt altijd voor een mooie balans. 
De verf is een 100% natuurlijke minerale 
kalkverf met natuurlijke pigmenten. Deze 

verf kan, net als de andere kalkverven 
van P&O, overal toegepast worden, als 
de ondergrond mineraal is of voorzien 
van een laag Wallprimer van P&O als 

voorstrijkmiddel.

De salontafel is van De Koektrommel Landelijke Stijl. Het canvas 
toont Het Moeras van Anton Mauve dat Geeske liet afdrukken bij 
een printshop.
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“Voor echt speciale spullen vind ik het 
geen probleem om wat verder te rijden”

GEESKE, BEWOONSTER
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De eettafel van Madelyfzz is sfeervol gedekt. De stoelen 
zijn gekocht bij Het Pakhuis Wonen. De bank maakte 

Michel zelf van oude wagondelen.
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“Ook al hou ik niet van te veel prullaria,  
met kerst decoreer ik de meeste leefruimtes”
GEESKE, BEWOONSTER

Het groen boven het aanrecht 
kocht Geeske via Tuinatelier 

Hanny. De engeltjes vond ze bij 
Rustiek Wonen, de groene ster 

van mos maakte Geeske zelf.

Vanwege tijdgebrek ontwierpen Michel en 
Geeske de keuken, maar lieten ze hem maken 
door een andere timmerman. Het blad is van 

hardsteen, het fornuis van Smeg. 
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“Het is zo leuk om ’s morgens uit de 
slaapkamer te stappen als het nog donker 
is en de lichtjes te zien branden”
GEESKE, BEWOONSTER

.. huis als visitekaartje ..

Af en toe doet het huis van Geeske en 
Michel dienst als showroom van Michels 

werkplaats. “Zo kunnen zijn klanten 
zien wat hij allemaal kan maken”, vertelt 

Geeske. “Keukens, badkamers, kasten, 
tafels, bijzettafels en alles op maat. In de 
toekomst gaat hij zich meer specialiseren 

op interieurs in de landelijke stijl.” 
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De spiegel is gekocht bij Ald en stoer fan Wieke Brouwer. 
Het oude stalraam komt uit Geeskes ouderlijk huis. 

De tafel in de slaapkamer is een ontwerp van Michel 
en is verkrijgbaar via Van der Werf Bouwservice. De 

stoel stond bij een klant in de schuur en mocht Michel 
overnemen. 
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De wanden in de slaapkamer zijn geverfd 
met kleur Piombo van Carte Colori. Voor 
het bed staat een houten bankje dat 
Geeske kocht bij Cosy Opende.
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“Ik heb al veel bijzondere dingen, dus iets 
moet echt heel mooi zijn als ik het wil kopen”

GEESKE, BEWOONSTER

Michel installeerde de complete badkamer en maakte het badmeubel, de badplank en de planken in de nis. De accessoires kocht Geeske 
onder meer bij Het Olde Jagthuys, Puur Wonen en ’t Hoogehuys. De tegels zijn van Castle Stones, de kranen van het merk Grohe.


