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.. binnenkijken ..

DE EERSTE
KERST THUIS

SANDY EN PIETER BRENGEN IEDER JAAR DE KERSTDAGEN DOOR IN EEN VAKANTIEHUISJE. 
MAAR NA DE VERBOUWING IS HUN HUIS ZO MOOI GEWORDEN DAT ZE DIT JAAR VOOR HET 

EERST DE KERSTDAGEN THUIS DOORBRENGEN!
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“Bij deze stijl horen vers groen,  
grote stukken en enkele bijzondere items”

SANDY, BEWOONSTER
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De rieten stoelen van de veranda 
zijn gekocht bij Tuincentrum De 
Bosrand. De groendecoraties zijn 
verzorgd door V.O.C. 2012. Het 
tafeltje is van Old Basics, erop 
liggen oude bellen van Landelijk 
en Sober Wonen.  
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Worden de avonden wat frisser, dan biedt de veranda met 
gashaard uitkomst. De loungeset met zwarte kussens is 
gekocht bij BuitenHof Tuinmeubelen. De hanglampen 
komen van Het Olde Jagthuys.
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RIGOUREUS VERBOUWD
Voor de liefde verliet Sandy haar geboortedorp en 
verhuisde ze naar Boskoop (NL). Daar betrok ze samen 
met Pieter zijn ouderlijk huis – vijftien jaar eerder door 
zijn vader en moeder gebouwd – dat hoorde bij de 
kwekerij dat hij in 2007 overnam. “Toen wij er gingen 
wonen, hebben we het gelijk rigoureus verbouwd. 
We lieten een serre aanbouwen, hebben de keuken 
vergroot, een dakkapel geplaatst en alles laten strippen 
en eigentijdser gemaakt.” Het huis werd ingericht met 
de spullen die Sandy in haar appartement had staan: 
donkere, teakhouten meubels. Die maakten later plaats 
voor een brocantestijl met witte meubels, die enige tijd 
later werd vervangen door een landelijke stijl. Maar 
Sandy kon er haar draai niet in vinden. “Ons huis was 
koud en kil. De meubels waren te klein voor de grote 
ruimtes en de kleuren klopten niet”, herinnert ze zich.

NIEUWE START
“Vier jaar geleden hebben we al een stap gezet richting 
een wat soberder interieur”, aldus Sandy. “Met een 
bank van Hoffz, items van Aura Peeperkorn en andere 
kleuren op het houtwerk.” Een wens die destijds niet 
werd ingewilligd, was het leggen van een Castle Stones-
vloer. “Het afgelopen jaar besloten we de tegelvloer 
op de begane grond alsnog te vervangen door deze 
prachtige Castle Stones. Ik zag in een tijdschrift een 
advertentie van Kleur & Sfeer en ben ze gaan volgen op 
Instagram. Daar kreeg ik de vloeren in hun geheel zien, 
dus niet een kleine stukje, maar een complete ruimte. Zo 
kreeg ik een goede indruk van de mooie projecten die 
ze hadden gerealiseerd. Na een tijdje gaven we hen met 

een gerust hart de opdracht om hier ook zo’n prachtige 
vloer te leggen.” En omdat ze toch flink gingen breken, 
besloten Pieter en Sandy om dan ook gelijk de keuken 
te vervangen, alle kozijnen te verven, evenals de muren 
en de nieuwe plinten. “Alles is in vier weken aangepakt. 
Wij zaten in die tijd met onze drie kinderen in een 
vakantiepark hier in de buurt.”

EXTRA UITGEPAKT
Sandy vertelt dat ze voor de kerstdagen meestal 
een vakantiehuisje in het Drentse Hof van Saksen 
reserveren. “Het is er zo mooi, de huisjes zijn luxe, de 
kinderen vinden het zwembad heerlijk en het is voor 
Pieter een moment om even bij te tanken. De weken 
voor kerst zijn perfect om nieuwe bomen en struiken te 
planten, dus is het topdrukte op onze kwekerij. Die week 
in het vakantiehuis heeft hij echt nodig om te kunnen 
ontspannen.” Maar nu is dat anders. Het resultaat van 
vier weken verbouwen is zo ontzettend mooi dat het 
gezin dit jaar voor het eerst kerst in eigen huis viert! 
Sandy vertelt: “Ook al gingen we voorheen altijd weg 
tijdens de kerst, ik besteedde in de weken ervoor wel 
extra aandacht aan ons interieur en dompelde ons huis 
compleet onder in een decembersfeer. Nu ons huis zo 
sfeervol is verbouwd, willen we er met de kerstdagen 
nog meer van kunnen genieten en heb ik dit jaar 
extra uitgepakt. Ik vind dat bij deze stijl een specialere 
kerstversiering hoort. Niet te overdadig, maar vers 
groen, grote stukken en enkele bijzondere items.”

BIJZONDERE VONDSTEN
Voor haar interieur en kerstdecoraties gaat Sandy 
overigens nooit gericht op zoek. “Ik haal mijn spullen 
overal en nergens vandaan. Ik wil tegen iets bijzonders 
aanlopen. Ga ik er naar op zoek, dan vind ik het niet. 
Laatst was ik met een vriendin een weekendje in 
Deventer (NL), dan struinen we alle leuke woonwinkels 
af en zo kwam ik dat leuke, metalen hertje tegen dat 
nu in de vensterbank naast de schouw staat. En ook in 
het tuincentrum van Boskoop vind ik regelmatig iets 
leuks. Omdat ik met drie jonge kinderen niet veel tijd 
heb om echt te gaan winkelen, scoor ik ook nog wel 

“Ik vind het heerlijk om 
met mijn dierbaren thuis 
rondom de tafel te zitten”
SANDY, BEWOONSTER

Even voorstellen

Sandy woont samen met Pieter in diens ouderlijke 

woning in Boskoop (NL). Na jarenlang zoeken naar 

de juiste stijl voelen ze zich nu helemaal thuis in 

hun stoere, sobere interieur.

De groendecoraties op de eettafel 
kocht Sandy bij V.O.C. 2012.
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De tafel is feestelijk gedekt met aardewerk van Broste Copenhagen, Mica en Xenos. Het glaswerk is van Vivo.

eens wat leuks op internet. Laatst vond ik bijvoorbeeld 
twee leuke mokken op westwing.nl.”

DIERBARE MOMENTEN
Staat er in huis altijd een grote, versierde kerstboom, dit 
jaar koos Sandy voor een kleiner exemplaar, minimaal 
gedecoreerd. De grote boom in de tuin is wel rijkelijk 
voorzien van lampjes. Binnen liggen groendecoraties 
op tafel en het aanrecht en er staat fris dennen- en 
sparrengroen in potten. “Ik heb dit jaar Carla Laban 
van V.O.C. 2012 gevraagd om mij te helpen met het 

stylen van ons huis. Samen kozen we voor deze sobere 
decemberstijl.” De tafel is al feestelijk gedekt voor 
kerstavond met servies en bestek dat Sandy al langer 
heeft. “We gebruiken het servies regelmatig, alleen is 
de tafel nu extra feestelijk gedecoreerd. Want toen mijn 
moeder hoorde dat we voor het eerst tijdens die speciale 
dagen thuis waren, greep ze gelijk haar kans en vroeg 
ze ons om kerstavond gezamenlijk door te brengen. 
Hoewel we het vakantiehuisje zullen missen, vind ik 
het heerlijk om met mijn dierbaren thuis rondom de 
tafel te zitten.” •

De eettafel en de houten bank zijn gekocht 
bij Hamsmade. De tafel werd gemaakt van 
oude wagondelen. De eetkamerstoelen zijn 
van Bocx. 



“Ons huis was vroeger koud en kil: de 
meubels waren te klein voor de grote 
ruimtes en de kleuren klopten niet”
SANDY, BEWOONSTER

.. sfeervolle vloeren ..

Pieter en Sandy vonden hun nieuwe 
vloeren bij Kleur & Sfeer. Arjanne van 

den Bosch vertelt: “Met de authentieke 
Castle Stones krijgt je huis een 

sfeervolle uitstraling. De prachtige 
kwaliteitsstenen worden met de hand 
gemaakt. In het huis van Sandy komen 

ze prachtig tot hun recht omdat ze op de 
gehele benedenverdieping zijn gelegd.” 
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In de keuken liggen Castle Stones in de kleur brown 
grey (via Kleur & Sfeer). De hanger in de boom op de 

voorgrond is van Hoffz.
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De keuken is gekocht bij Tinello Keuken & Interieur. 
Op het composiet aanrechtblad (Belgian Storm 
Velvet) staan kruiken van Aura Peeperkorn. 



“In de weken voor kerst dompel ik ons huis 
compleet onder in een decembersfeer”
SANDY, BEWOONSTER

De haard is geïnstalleerd door 
Ingmar Haarden en Kachels, 
de ster op de schouw is van 

Deco Enzo. Alle groendecoraties 
werden verzorgd door V.O.C. 

2012.
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.. niet te donker ..

Sandy wilde een sobere, niet te donkere 
sfeer. Na een bezoekje aan Kleur & Sfeer 

koos ze voor kleur Old Flax van Pure & 
Original, die is aangebracht met een 

kalkverf – voor een prachtig wolkeneffect 
– in de woonkamer en tuinkamer en 
krijtverf in de keuken. De kozijnen in 

de tuinkamer, de openslaande deuren 
in de woonkamer en de keuken zijn 

voorzien van kleur Black Smoke van Pure 
& Original. Op advies van Kleur & Sfeer 

is het plafond geverfd met Ashes. Zij 
verzorgeden ook al het schilderwerk.

De banken zijn van Hoffz, de salontafel is van Aura Peeperkorn. De windlichten 
op tafel kocht Sandy bij Puur Wonen. De kruiklamp is van Aura Peeperkorn. De 
vouwgordijnen en de kast zijn gekocht bij Hamsmade. Op de vloer liggen Castle 
Stones in de kleur brown grey, geleverd en gelegd door Kleur & Sfeer.
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“Om met de kerstdagen nog meer te kunnen 
genieten, heb ik dit jaar extra uitgepakt”

SANDY, BEWOONSTER

Het meeste bedtextiel is van House in Style. Het bankje voor het bed werd gekocht bij Tol 14 Wonen. Het behang is geleverd door 
Schildersbedrijf Bogerman. De bedlamp komt van Hamsmade.


