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  Huisje,  
kerstboompje,
     feestje

Ieder jaar  
toveren Kim  
en Richard hun 
huis in een paar 
dagen tijd om 
tot een warm 
kersthuis met 
een twist. 
Feesthoedjes, 
een zelfgemaakt 
kerststalletje 
van een sinaas-
appelkistje, 
persoonlijke 
servetten…  
alles mag en 
kan. Kijk mee 
in dit karakte-
ristieke pand  
in Nijkerk.

De woonkamer. Het behang is van Fine Little Day (Photowall). De lamp en 
de stoel kochten ze bij Neef Louis (neeflouis.nl). Het kussen is van La 
Cérise sur le Gateau. Parkieten Ping en Pino zitten in een oude vogelkooi 
van Tante Brocante in Putten. De brede plankenvloer van De Oude Plank 
was een van de eerste dingen die Kim en Richard uitzochten voor het huis. 

De keuken is op maat gemaakt door Fred Constant. De 
keukenlades zijn van massief eiken dat licht geborsteld 
is. Het blad is van betonciré. De pan op het fornuis is 
van By Mölle (bymolle.com), net als de voorraadpot-
ten in de vensterbank. De oude afvalbak is van Kims 
opa en oma geweest, daarboven een theedoek van 
Darling Clementine. De bordjes zijn van Muik Design, 
Marimekko en Vivian Hann. Draadletter ‘Hey’ is van 
Fleur Goedendorp. Houten knop van Muuto. 

Wie: Kim (31) woonredacteur 
bij 101 Woonideeën en Richard 
(34) aannemer Andere 
huisgenoten: hond Sam en 
parkieten Ping en Pino.  
Kim: ‘Sam is de hond van mijn 
ouders. We noemen hem 
gekscherend onze leasehond. 
Als het even kan halen we ’m 
op. We zouden heel graag een 
hond willen, maar daarvoor 
zijn we te weinig thuis.’ Soort 
huis: rijksmonument uit 1875 
Woonoppervlakte: 185 m²
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Kim en Richard weten het nog 
goed. Vorig jaar kwamen beide 
families langs voor het 
kerstdiner. Kim: ‘Het huis was 
net af, net als de stoere eettafel 
die Richard zelf had gemaakt. 
Het leek ons zo leuk om met de 
hele familie aan tafel te zitten; 
onze oude tafel was daar veel 
te klein voor. We speelden 
spelletjes, maakten een 
wandeling en dronken warme 
chocolademelk. Mijn neefjes 
en nichtjes belandden in de 
woonkamer kijkend naar een 
kerstfilm onder een dekentje, 
terwijl wij de hele avond 
heerlijk aten en dronken in de 
keuken. Ik had me helemaal 
uitgeleefd met de inrichting. 
Tekeningen gemaakt op het 
glas van de kast, het hout voor 
de houtkachel beschilderd en 
zelfs de lampen boven de 
eettafel weggehaald omdat ik 
iets anders had bedacht. Ik 
bedenk altijd wel een gek 
feesthoedje of een persoonlijk 
servet. Zelfs in de wc hang ik 
nog kerstversiering op!’ 

De mooiste  
kerstcadeautjes 
‘Voor m’n werk ben ik in juli al 
bezig met kerst. Toch koop ik 
bijna alle kerstversiering 
last-minute. Alles is in een 
paar dagen aangekleed. Alleen 
met het inpakken van de 
kerstcadeautjes begin ik 
eerder. Ik vind het geweldig 
om van het geven een klein 
feestje te maken. Ik pak de 
cadeautjes meestal in op mijn 
werkkamer waar al mijn 
Japanse tape, labels en mooie 
inpakpapiertjes liggen. Alle 
laatjes gaan open en dan wordt 
het één grote chaos. Ik ben 
heel erg goed in alles eruit 
halen en niets meer opruimen! 
Dan vind ik weer een mooi 
label en vervolgens ben ik een 
uur verder met het inpakken  
van één cadeautje…’ >

‘ Zelfs in de wc hang  
ik nog kerstversiering’

1 De keuken  
is van Fred 
Constant 
(fredconstant.
nl). Het 
draadstoeltje is 
van Pastoe. De 
witte pan is van 
By Mölle 
(bymolle.com).  
2 Het feesthoedje 
maakte Kim van 
een wc-rol die ze 
met stof beplakte. 
Kaartenhouder 
van Loods 5.  
3 Tolix stoeltje 
van Vivre 
Interieur 
Authentique. 
Sterren van Intra-
tuin. 4 Op de 
voorgrond een 
hertje van 
&Klevering.  
5 Glazen stolpen  
van Loods 5. 
Huisje en papie- 
ren reuzenrad 
van Restored.  
6 Richard maakte 
van oude deuren 
een dichte 
kastenwand.  
Ook de andere 
kast maakte hij 
zelf. De deuren 
vond hij bij Schijf 
Restoric en Jan 
van IJken.  
7 Kerstversiering 
van klei. 8 Het 
monumentale 
pand. 9 Zelf- 
gemaakt 
kerststalletje. 
poppetjes van 
Goose Grease 
(goosegrease-
shop.com). Het 
huisje is van 
Hema. De slinger 
van het merk 
Otchipotchi.  

De keuken in het souterrain. De stoelen v.l.n.r.: de grijze stoel  
is opgeknapt door Kim en vond ze bij de kringloop, draadstoel  
van Pastoe en de Revolt Chair van Ahrend (Loods 5 Design). De  
tafel heeft Richard zelf gemaakt. De betonnen kaarsenhouders  
zijn van Accessorize your Home. De bolletjesslinger is van Happy 
Lights. De hangers maakte Kim zelf. De kleur van de gietvloer 
hebben Kim en Richard zelf samengesteld bij motionvloer.nl. 
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Karakteristiek pand 
Bij toeval zagen Kim en 
Richard dit huis, een voor-
malige bibliotheek in Nijkerk 
op Funda. Het trok meteen 
hun aandacht. Nog dezelfde 
middag stonden ze naar 
binnen te gluren. Ze waren 
meteen verliefd. Het karakte-
ristieke pand, het trappetje 
naar de voordeur, de ligging 
van het huis in een smalle 
straat naar het centrum toe… 
‘Toen we met de makelaar 
gingen kijken, waarschuwde 
Richard dat ik niet te enthou-
siast moest doen. Anders werd 
het lastig onderhandelen. 
Maar eenmaal binnen kon 
Richard zijn enthousiasme 
nauwelijks bedwingen. We 
hadden nooit kunnen dromen 
dat dit binnen onze mogelijk-
heden lag! Het pand werd op 
dat moment in grote lijnen 
opgeknapt door een project-
ontwikkelaar. Hij heeft 
bijvoorbeeld de buitenkant 
volledig gerenoveerd. In huis 
waren de muren geplaatst, 
maar daar was ook alles mee 
gezegd. Nergens lagen vloeren 
of was er geschilderd. Er was 
geen keuken; het souterrain 
zouden we helemaal moeten 
strippen. Ondanks dat zag ik 
meteen de mooie ruimtes met 
hoge plafonds, het licht, de 
oude ramen, het balken- 
plafond in de woonkamer. Er 
stond nog niets, maar zelfs 
toen was het al mooi. Richard 
en ik zijn halverwege ingestapt 
en hebben het werk van de 
projectontwikkelaar over-
genomen.’

Wat dacht je van wit? 
De werkkamer van Kim is de 
enige ruimte in huis waar wat 
meer kleur te vinden is. De 
basis is wit, maar boven de 
naaimachine hangen kaarten, 
illustraties en knipsels die Kim 

Richard heeft de 
kast in de keuken 
zelf gemaakt.  
De tekeningen  
op het glas ver- 
anderen met de 
seizoenen mee. 
Kim maakte ze  
met een glasstift. 

‘ We hebben meerdere 
muren van binnenuit 
moeten openbreken’

Een oude wc-deur van 
Jan van IJken. Kim: ‘Hij 
moest opgeknapt 
worden en we wilden ’m 
daarna schilderen. 
Eenmaal opgehangen 
dachten we: niets meer 
aan doen. En Richard 
was blij, eindelijk een 
keer iets wat niet wit 
hoefde!’ Het oude 
ziekenhuiskastje is van 
Spoor 38, de houten bak 
onderin is van Design 
Lemonade. Aan de muur 
hangen mooie kaarten  
en een poster van 
PSikhouvanjou. De grijze 
Revolt Chair kochten ze 
bij Neef Louis.

De bank van Danca kochten Kim en Richard bij 
designsales.nl. De kussens zijn van Day, H&M Home 
en Fine Little Day. Vloerkleed Loops is van vloer-
kledenwinkel.nl. De houten uilen in de vensterbank 
van Bloomingville vond Kim bij Livv Lifestyle. De oude 
gedessineerde tegels zijn van Jan van IJken. 

mooi vindt. Ook vind je er 
bergen tape, lint, gekleurde 
pompons, posters en inpak-
papiertjes. ‘Als ik aan het werk 
ben, vind ik het fijn om 
geprikkeld te worden. De rest 
van het huis is rustiger met 
veel oude materialen en qua 
kleuren vrij zwart-wit. Als 
Richard en ik het hebben over 
een kastje dat geschilderd 
moet worden, zegt hij wel eens 
voor de grap: ‘wat dacht je van 
wit?’ In mijn hoofd ben ik heel 
druk, daarom vind ik het fijn 
dat mijn interieur een rustige > 
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De open haard was een van 
Richards wensen. Het was zijn 
jongensdroom om ‘een lekker 
fikkie te kunnen stoken’. Het 
had nog wel wat voeten in de 
aarde... De ster is gemaakt van 
stickertjes die je bij een 
kantoorboekhandel koopt. 
Een oude kist van Old Basics 
dient als salontafel. Hier zie je 
ook de ouderwetse schuif-
ramen die nog in tact zijn 
gebleven. Vloerkleed Loops is 
van vloerkledenwinkel.nl. 

1 De boom van 
hout is zelf- 
gemaakt. 
Kerstversiering 
van PSikhouvan-
jou, Hema, 
Intratuin en 
Deens. De 
draadmand is van 
Kims vader. De 
kerststerren voor 
het raam zijn van 
PSikhouvanjou. 
2 Tafel van Jan van 
IJken. Behang van 
Fine Little Day 
(Photowall). 
Houten woord van 
Spoor 38. Het Vitra 
-stoeltje en de 
kruk vond Kim op 
Marktplaats. 
Papieren 
versiering van 
PSikhouvanjou en 
LangZalZeLeven. 
3 De typmachine 
is van Vonliving.  
4 De witte stoel  
is van Vivre Inte- 
rieur Authentique, 
daarnaast een 
krukje van 
Marktplaats. De 
Jieldé-lamp is van 
Spoor 38. Poster 
van l’Affiche 
Moderne. De klok 
is van Diamantini 
& Domeniconi. 
Vaasje aan de 
muur van 
Otchipotchi 
(Orphan Socks). 
5 Apothekerskast 
van Old Basics. De 
ster heeft Kim zelf 
gemaakt van mdf. 
6 Het kaartenrek 
is van Deens. 

basis heeft. Ik houd van 
spullen waar gevoel in zit. Een 
klein houten blokje in de vorm 
van een huisje staat naast alle 
strakke, witte huisjes, en een 
oude bril van mijn opa 
combineer ik met een steriel 
vaasje. Een interieur moet niet 
te bedacht zijn. Het is niet erg 
als een kastje afgebladderd is of 
er een gaatje in de houten vloer 
zit. Sommige mensen noemen 
dat gat een knikkerpotje, maar 
ik vind het gewoon mooi. In de 
woonkamer zie je mijn liefde 
voor Scandinavië terug. Een 
industriële lamp van Neef 
Louis (neeflouis.nl), een zwarte 
stalen deur, hout en veel grijs 
en wit. Ik moet niet denken 
aan een behangetje met 
drukke motieven. Ik houd van 
een cleane basis. Er zit wel 
kleur in ons interieur, maar 
dat verdwijnt ook weer heel 
snel. Ik heb weleens iets met 
kleur aan de muur gehangen, 
maar dan zag ik de hele tijd 
vanuit mijn ooghoeken een 
vlek. Okergeel komt nog wel 
een beetje terug, net als 
fluorroze. In de hal hangt een 
kapstok; een witte plank met 
witte en één fluorroze spijker. 
Het is een heel klein kersje op 
die enorme witte taart!’

Schaatsend over  
de vloer
Op het wensenlijstje van Kim 
en Richard stonden witte 
houten vloeren voor de 
bovenverdieping, een brede 
plankenvloer in de woon-
kamer en als het even kon een 
gietvloer in de keuken. En ze 
wilden alle kasten en meubels 
zelf maken. En eigenlijk ook de 
keuken… ‘Dat werd toch een 
beetje veel. Op de plek waar nu 
de keuken zit, zat vroeger een 
kapper. Er zat nog een 
systeemplafond in, de pinkabel 
stak uit de grond en er zaten 
rare hoeken in de wanden. > 

‘ Een interieur moet niet te 
bedacht zijn’
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De kast is van Ikea. De stoel is van Kims opa geweest 
en hebben ze opgeknapt en geschilderd. Het kussen is 
van Lucky Boy Sunday (knuffelsalacarte.nl). De 
papieren honyecombballen zijn van PSikhouvanjou en 
LangZalZeLeven. De oude medicijnpotten kocht Kim 
bij Vivre Interieur Authentique. 

2 Kim in haar werkkamer. 
De papieren zakken zijn van 
Merci in Parijs. Het bureau 
is van bij Ikea. Het krukje is 
van Neef Louis, de zwarte 
stoel van Pastoe. De lamp 
vond Kim in een brocante-
winkel. De treklamp vond 
ze op een rommelmarkt in 
Berlijn. De vloer is van De 
Oude Plank. Kim en Richard 
schilderden hem wit. 3 De 
papieren letterslinger is van 
A Day With Kate. De 
naaimachine staat altijd op 
het bureau. Kim gebruikt ’m 
zelfs om cadeautjes in te 
pakken. 4 Wandstang van 
Deens. De schaar komt uit 
Berlijn. De klos is van 
Welkoop. De knipsels vond 
Kim op Pinterest. 

Alleen het sloopwerk zou al 
heel veel tijd kosten. Toen het 
plafond openging, kwamen we 
allerlei draden en kabels tegen 
waarvan we niet wisten waar 
ze vandaan kwamen. Sommige 
oude draden waren niet 
afgedopt en er stond zelfs nog 
spanning op. Richard heeft het 
leidingwerk omgelegd en er is 
vloerverwarming gekomen. 
De gietvloer was nog wel een 
dingetje. Het is best lastig om 
vanaf zo’n klein staaltje de 
kleur te bepalen! We wisten 
toen nog niet precies hoe de 
keuken eruit zou zien, dus het 
moest wel een kleur zijn die 
goed zou matchen met de rest. 
Toen de vloer werd gelegd, 
stonden Richard en ik vanaf 
het trapje mee te kijken. We 
vonden het spannend hoe het 
zou worden. Toen de vloer 
droog was, ging ik op mijn 
sokken schaatsend door de 
keuken, zo blij was ik met het 
resultaat!’

De perfecte keuken
‘De keuken hebben we 
uiteindelijk op maat laten 
maken. Het bleek lastiger dan 
gedacht om iemand te vinden 
die begreep wat we wilden. 
Wij hadden een keuken in ons 
hoofd van doorleefd hout met > 

‘ Een behangetje met heel drukke  
motieven? Ik moet er niet aan denken’

1 De trolley 
kochten Kim en 
Richard bij Spoor 
38. De glazen bak 
is van Raw 
Materials. De 
papieren zak is van 
Kim’s favoriete 
adres in Parijs: Le 
Petit Atelier de 
Paris. Het 
klossenrek is van 
House Doctor. Kim 
verzamelt er al 
haar masking tape 
en lint op. De 
geboortekaartjes 
aan de muur heeft 
ze voor haar zus 
Nanda ontworpen. 1 2
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‘Ik vind het heerlijk om in een  
 knetterwitte ruimte wakker te worden’

> Rechts de 
kastenwand die 
Richard zelf 
maakte. De Non 
Random lamp is van 
Moooi. De sprei en 
de kast zijn van 
Jolandelijk. De 
kussens en de 
knuffel zijn gemaakt 
door Kims moeder. 
Kim: ‘Ik vind het 
heerlijk om in een 
knetterwitte ruimte 
wakker te worden.’

1 De Non Random 
lamp van Moooi 
hangt voor de 
kastenwand die 
Richard zelf heeft 
gemaakt. 2 De 
knuffel heeft Kims 
moeder gemaakt 
aan de hand van het 
boek ‘Leuke 
knuffels’ breien van 
Donna Wilson. De 
kussens heeft ze ook 
gemaakt met stof 
van de Boerenbont-
hal. 3 Op de 
overloop hangt 
behang Kiss Kiss 
van Marimekko 
(Hooked on Walls). 
In de lijst zitten 
persoonlijke foto’s, 
gedichtjes en mooie 
kaarten. Het houten 
bankje is van 
Gr8acht in 
Amsterdam. De 
houten tekst komt 
uit de vtwonen-
collectie. Het 
canvasdoek links is 
van Livv lifestyle. 

brede lades, een diep werkblad 
uit één stuk en zonder naden 
dat zou doorlopen achter het 
fornuis. We hebben tot ruim 
een half jaar na de verhuizing 
op een provisorisch keukentje 
gekookt. Tot we bij Fred 
Constant (fredconstant.nl) 
kwamen. Hij begon met een 
wit velletje, hoorde onze 
wensen aan en begon te 
tekenen. De brede lades zijn 
gemaakt van massief eiken en 
het blad is van betonciré, hout 
met een laagje beton erover. 
De keuken ligt deels onder 
straatniveau. Kinderen en 
honden gluren naarbinnen, 
dat is grappig. Wij vinden het 
fijn om het leven op straat aan 
ons voorbij te zien trekken.’

Knapperend  
haardvuurtje
Het grootste klusproject was 
de houtkachel, een van 
Richards wensen. ‘De project-
ontwikkelaar kon geen 
garanties geven over het 
rookkanaal. Bij een inspectie 
bleek al snel dat het kanaal 
dicht zat ter hoogte van de 
plafonds. We hebben alle 
muren van binnenuit moeten 
openbreken. Oftewel: de muur 
in de woonkamer, de slaap-
kamer en op zolder. Tijdens het 
slopen kwamen we nog oude 
boeken tegen die waarschijn-
lijk uit de tijd van de biblio-
theek komen. De boekjes 
vallen wel een beetje uit 
elkaar, maar de kafen zijn nog 
intact. Voorin staat in mooie 
krulletters een naam geschre-
ven. Daar ga ik ooit wel iets 
kleins mee doen. Halverwege 
het slopen dacht ik nog wel: 
een gaskachel is ook best 
leuk… Maar voor Richard was 
dat geen optie. Er zit nu een 
strakke, rechthoekige haard 
in. En ik moet zeggen: het is 
heerlijk!’ ∙
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4 Het lampje in de vensterbank is 
van het merk The Snowroom 
(Wannekes). De houten raam- 
 luiken zijn zelfgemaakt. 5 Dien- 
 blad van Habitat, het eierdopje en 
de mok zijn van Lisa Stickley. 

Richard is van origine timmerman en 
heeft een voorliefde voor hout, net als 
Kim. Bijna al hun meubels zijn van 
hout en zelfgemaakt. ‘We hebben de 
eettafel zelfgemaakt en wit geschil-
derd, maar je ziet de structuur van het 
hout er nog doorheen. Naast de 
openhaard hebben we een sidetable 
gemaakt van oude dikke, houten 
balken. In het toilet hangt een oude 
houten deur en de houten kastenwand 
in de keuken en de slaapkamer heeft 
Richard zelf gemaakt, net als de 
vitrinekast in de keuken. Gladde 
meubelplaten komen er niet in. Het 
mag er best een beetje geleefd uit zien.’


