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  Lekker wit
lekker fris

Miranda en Dave zochten 
een plek met net zoveel 
vrijheid als hun vrijstaande 
recreatiewoning. Ze vonden 
dit hoekhuis op een steen-
worp afstand van het  
Veluwemeer. Met de hand-
gemaakte meubels van 
Dave en de zelfmaakideeën 
van Miranda toverden ze 
het huis om in een witte 
wereld.

Wie: Dave Vosselman (38), 
eigenaar van tuinhoutcentrum 
Vosselman (tuinhoutcentrum.nl) 
en Miranda Lugtenburg (34), 
fysiotherapeute en blogger Lekker 
Fris (lekkerfrisss.blogspot.nl) en 
dochter Lola (4).
Waar: Harderwijk
Soort huis: hoekwoning uit 1976
Woonoppervlak: 140 m2

Bank endless van gelderland was een van de eerste 
nieuwe aankopen voor het huis. Het gestreepte kussen 
met knopen maakte Miranda zelf. De stof kocht ze bij ikea 
en de knopen komen van de markt. Daarnaast een wit 
kussen van H&M. voor de kast staat de rocking chair van 
eames (vitra). Het legerkistje van Combitex heeft Miranda 
wit geverfd. De oude schoolkast vond Miranda op 
Marktplaats. 

Het tv-meubel maakte Dave zelf (te koop via Miranda’s blog: lekkerfrisss.blogspot.
nl). Hij is vier meter lang en gemaakt van gebruikt steigerhout. De mdf-plaat heeft ze 
geschilderd en voorzien van een tekst. Daarvoor een koffer waar Dave als kind zijn 
stickers in bewaarde, Miranda spoot ‘m wit. De waxinelichtjes staan soms buiten op 
tafel en soms weer binnen. De witte lamp van and tradition is van Friday next. De 
vazen waren een diy-project. onder het televisiemeubel staat een appelkistje waar 
Miranda wielen onder heeft gezet.
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1 De oude schoolkasten in  
de woonkamer vond Miranda 
op Marktplaats. in de kast 
bewaart ze kleine spullen die 
gezien mogen worden. 2 in de 
kasten staan blikken met 
Miranda’s naaispullen. Het 
witte lampje namen ze mee uit 
Denemarken. 
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‘ Zelfs het 
standaard 
ral-nummer 
9010 is mij 
nog niet wit 
genoeg’

toen ze weg moesten uit de vrijstaande 

recreatiewoning waar ze een aantal jaar 

woonden, gingen Miranda en Dave op zoek naar 

een koopwoning met dezelfde vrijheid. Bij de 

gedachte aan een rijtjeshuis kregen ze het 

allebei al benauwd. een vrijstaand huis lag niet 

binnen hun mogelijkheden, dus dat ze íets 

moesten inleveren was duidelijk. Miranda: ‘Deze 

hoekwoning is ruim opgezet en de achtertuin 

grenst aan een weitje, dus ons uitzicht wordt niet 

belemmerd door huizen van de achterburen. Het 

huis staat in een leuke wijk en het veluwemeer 

met al zijn strandjes ligt op een steenworp 

afstand. Door de ligging, de aanbouw bij de 

woonkamer en de lichte ruimtes kregen we hier 

het vrije gevoel waarnaar we op zoek waren.’ >
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De eettafel heeft Dave zelf 
gemaakt van dikke vurenhouten 
balken. Miranda schilderde hem 
grijs. aan tafel staat een aantal 
eames-stoeltjes en een oude 
stoel waar Dave geen afstand van 
kan doen. De kruk is van spoor 38 
in soest. De lampen heeft Miranda 
gevonden op Marktplaats. De 
keuken is nog van de vorige 
bewoners. Dave en Miranda lieten 
de deurfronten wit spuiten en 
kochten nieuwe handgrepen. De 
ladder maakte Dave zelf. aan de 
wand achter de eettafel hangen 
inspirerende pagina’s die Miranda 
uit woonbladen heeft gescheurd.

1 De houten ladder maakte Dave zelf. De looplamp 
is van de bouwmarkt en de theedoeken zijn van 
Mae engelgeer (fridaynext.com). De trap zwerft 
door het hele huis en wordt voor van alles en nog 
wat gebruikt. 2 De vazen op het televisiemeubel 
zijn een diy-project van Miranda. Het zijn flessen 
waar sap en wijn in heeft gezeten. Miranda heeft 
ze wit geschilderd. Het draad en de bloemetjes 
zaten om een cadeautje en kregen hier een nieuw 
plekje. 3 op het legerkistje staat een waxinelicht-
houder met een hart van Bastion Collections, 
daarnaast een zilveren hamam-schaaltje gekocht 
bij silo 6. in de rocking chair van eames (vitra) ligt 
een kussen met een bloemdessin van Hema. 4 De 
bolvaas is van tutze.nl net als de tekst op hout, 
het witte huisje van By juut (byjuut.nl) en de 
blokletters van Zink & Zo (zinkenzo.nl). 5 De 
kalender is een diy-project van Miranda. Het is 
een mdf-plaat waar ze houten letters op heeft 
geplakt. aan de ringen hangt de kalender. Het 
windlichtje is van H&M. 
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‘ Lekker fris’ is het 
toverwoord in 
huize Vosselman

een goede basis

Miranda en Dave hadden een licht en fris huis 

voor ogen, maar de donkere parketvloer, de 

schrootjes in de gang en de lelijke plavuizen 

droegen daar niet aan bij. ‘Boven hebben we 

alles eruit getrokken; er stonden alleen nog een 

paar wandjes. we hebben er een nieuwe vloer in 

gelegd, wanden laten stuuken en alles spierwit 

geschilderd. Zelfs het standaard ral-nummer 

9010 is mij eigenlijk nog niet wit genoeg. ik 

gebruik verf op waterbasis, want verf  met 

terpetine gaat op den duur vergelen. voor 

meubels gebruik ik vaak witte verf die ik laat 

mengen met kleurnummer 6400 van Histor. Dan 

krijg je echt wit-wit. Het oogt naar mijn mening 

net iets frisser! De schoolkasten, het televisie-

meubel, lola’s bed en de deuren hebben we 

allemaal in spierwit geschilderd.’ Beneden werd 

de vloer geschuurd en behandeld met een lichte 

olie, de lelijke plavuizen in de gang werden 

vervangen door leisteen en alle aluminium 

deurkozijnen en opdekdeuren verruilden 

Miranda en Dave voor mooie hardhouten 

kozijnen en paneeldeuren. >

Miranda: ‘De hele hal bestond 
oorspronkelijk uit schrootjes, 
vreselijk! De schoenenkast heeft 
Dave gemaakt in een soort nis 
tussen het toilet en de meterkast.’ 
Het deurbeslag vonden we bij 
Henderson (henderson.nl). De 
kapstok is ook zelfgemaakt. De 
witte stoel j77 is van Hay 
(fridaynext.com). De ketting van 
houten kralen (pipoos.nl) maakte 
Miranda zelf. 

1 Het hoekje van lola met een 
werktafeltje dat Dave zelf heeft 
gemaakt. Het meubeltje is te koop 
via Miranda’s blog: lekkerfrisss.
blogspot.nl. Miranda heeft als 
kind nog op het stoeltje gezeten, 
hij was toen niet wit maar 
knaloranje. Het gewei vond ze op 
Marktplaats en is geverfd. De 
letterbanner kocht ze in de 
webwinkel eennieuwavontuur.
nl. De lades van het ikea-vakken-
kastje heeft Miranda geschilderd. 
De drie olielampen komen van 
een kampeerwinkel. Het witte 
lampje is het enige item dat 
Miranda en Dave hebben 
meegenomen uit hun vorige 
woning. Kussen Bird is van Marika 
giacinthi en is te koop bij Friday 
next. 2 De witte stoel j77 is van 
Hay (fridaynext.com). De ketting 
van houten kralen (pipoos.nl) 
maakte Miranda zelf. 3 aan de 
muur naast de trap hangt een 
fotocollage. Het stoeltje vond 
Miranda bij de kringloopwinkel. Ze 
schilderde hem zachtroze. 1 2

3
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‘ Ik heb een voorliefde 
voor hout, zwart en wit’

Zelfgemaakte, houten meubels

een fluitje van een cent was de verbouwing niet, 

maar hij verliep wel zonder al te veel problemen. 

Dave maakte de meeste meubels zelf, zoals de 

eettafel, het televisiemeubel, een dekenkast 

voor handdoeken en beddengoed en een 

werktafel voor dochter lola. ‘we hebben weinig 

meegenomen uit onze recreatiewoning; eigenlijk 

is alles wat nu in huis staat zelfgemaakt of nieuw. 

we hebben het langzaam bij elkaar gezocht. Pas 

als je er woont, zie je wat een huis nodig heeft.’

Wit, witter, witst

lekker Fris is de naam van Miranda’s blog, maar 

ook het toverwoord in huize vosselman. ‘ik 

gebruik het als stopwoordje, maar het slaat ook 

heel erg op onze woonstijl: scandinavisch, stoer 

en industrieel. ik heb een voorliefde voor hout, 

zwart en wit. ik zou niet snel voor heel kleurrijke 

woonaccessoires gaan. veel witte meubels, 

zoals het bed van lola en een kinderstoel, spuit 

ik vaak over in een nog wittere kleur. een tijd 

geleden heb ik alle deuren in huis opnieuw > 

lekkerfrisss.blogspot.nl
Miranda: ‘Sinds een paar jaar volg 
ik steeds meer woonblogs; ik vind 
het heerlijk om er inspiratie op te 
doen. In 2011 ben ik met mijn eigen 
blog begonnen waarop ik mijn 
liefde voor wonen en interieur deel. 
Ik laat regelmatig diy-projectjes 
zien en sinds kort verkoop ik in 
kleine oplage stoere, handgemaak-
te woonaccessoires en meubels die 
Dave heeft gemaakt.’

Miranda’s favoriete blogs
• blog.stylizimo.com
• aprilandmaystudio.blogspot.com
• kjerstislykke.blogspot.com
• vosgesparis.blogspot.com 
• emmas.blog.se
• decor8blog.com
• sfgirlbybay.com
• mechantdesign.blogspot.com

1 op de kamer van lola staat een kistkast die is gemaakt van oude leger-
kisten. Dave en Miranda kochten ’m bij Combitex. De ladder is van het merk 
Bloomingville en heeft Miranda ergens online gekocht. aan de stoere haken 
hangen waszakken van Dille en Kamille. op de plank die Dave meenam van 
zijn werk heeft Miranda een mooie tekst geschreven. De witte bak is van ikea. 
2 in de kledingkamer van Dave en Miranda staat een houten bankje van de 
winkel at Home in eemnes. De print met de tekst ‘Do what you love, love what 
you do’ heeft Miranda zelf nagemaakt van een bestaande print. Daarnaast 
een poster uit een special van vtwonen. De zilveren schaal is een Marok-
kaans dienblad van silo 6. De grote spiegel is van ikea en de groene 
spuitflessen zijn van Combitex. 3 op de slaapkamer hangt een hertenkopje 
van klei. Miranda heeft ’m nagemaakt naar een voorbeeld op internet. 

1 2

3

De slaapkamer van Dave en Miranda. Het hoofdeinde van 
het bed heeft Dave gemaakt van steigerhout. Miranda: ‘Het 
staat geklemd tussen de muur en het bed, dus als ik iets 
anders wil is dat zo gepiept.’ aan het hoofdeinde zitten 
lampjes van ikea. De sprei en bijzettafel tor van Montis 
komen bij Friday next vandaan. op de muur zit krijtverf 
Persian grey van Painting the Past (paintingthepast.nl).

Wil je ook zo’n stoer hoofd-
einde? Een stappenplan vind je 
op 101woonideeen.nl/
zelfmaken/bedhoofdeinde-
van-steigerhout.html
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‘ Van appelkistjes 
maakte ik kastjes 
op wielen voor 
Lola’s kamer’

geverfd. Ze begonnen te verkleuren en daar kan 

ik mij enorm aan ergeren. ik houd van een 

persoonlijke inrichting, daarom zie je bij ons veel 

doe-het-zelf-projectjes. van appelkistjes maakte 

ik kastjes op wielen voor lola’s kamer en 

wijnflessen veranderde ik met een lik verf (wit 

natuurlijk!) en wat draad in mooie vaasjes. in ons 

huis staan veel grafische prints, die vind ik 

gewoon gaaf en ze geven een stoer effect. De 

meeste prints heb ik nagemaakt naar een 

voorbeeld op internet. ik hang ze op met 

masking tape of zet ze neer op een bankje of op 

de grond. ik houd van niet te druk. vaak staan 

huizen zo vol met spullen en kinderspeelgoed. 

Hier ligt het speelgoed ook vaak verspreid door 

de woonkamer, maar als lola er niet mee speelt, 

ligt het netjes in de kasten.’ •

Het bed van lola kochten Dave en 
Miranda bij nijhof in Baarn. Miranda: ‘er 
was maar één exemplaar van en lola  
was nog veel te klein voor een groot bed, 
maar we vonden ’m zo leuk dat we het 
bed tijdelijk op zolder wilden zetten. 
eenmaal thuis wilde ik toch even kijken 
hoe het bed op haar kamer zou staan. 
lola kroop er meteen in en sindsdien 
slaapt ze in dit bed. Het is een ouderwets 
ledikant, met afwijkende maten. we 
hebben het opnieuw wit geschilderd. er 
zitten wel wat barsten en scheuren in het 
hout, maar dat vind ik juist gaaf.’             

De lades onder het bed hebben Dave en 
Miranda zelfgemaakt. op de vloer een 
kleedje van ikea. naast het bed hangt 
een plankje van ikea waaronder Miranda 
een fotocollage heeft opgehangen. De 
collage bestaat uit allemaal zwart-wit 
foto’s van lola. De houten blokletters met 
de tekst ‘love you’ kocht Miranda bij  
Zink & Zo (zinkenzo.nl). Het metalen  
hart is van silo 6. er staat ook een lijstje 
met een tekst die Miranda zelf met 
stempels heeft gemaakt. Hij is geïnspi-
reerd op een tekst die ze bij sukha 
amsterdam vond.

1 De krijtwand hebben Dave en 
Miranda op de muur geschil-
derd. 2 op de kamer van lola 
staan twee appelkistjes op 
elkaar gestapeld. Miranda zette 
er wielen onder. Ze kocht een 
aantal kistjes tegelijk bij een 
tuincentrum. De poster heeft ze 
nagetekend van een bestaande 
illustratie. Het witte stoeltje is 
van Hema. Miranda: ‘ik heb het 
stoeltje nog wel wat witter 
gespoten, want hij was niet wit 
genoeg!’ Kussen Bird is van 
Marika giacinthi (te koop bij 
fridaynext.com). 3 op lola’s 
kamer hangt een fotocollage in 
zwart-wit aan een lijntje dat 
Miranda bij tutze.nl kocht. 
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