
Met vier thuiswonende kinderen is het bij Wini en Gerben 
altijd een drukke boel. Een bont interieur is daarom geen 
optie. Wini is bang dat ze dan langzaam dol zou worden.  

Wit maakt haar rustig en bovendien heel happy! 

Familiehuis 
in Friesland 

Stylen op  
een schouw
Een schouw is een mooie 
plek om accessoires neer 
te zetten en trekt vaak de 
aandacht in een interieur. 
Een mooie compositie 
maak je door accessoires 
in verschillende hoogtes, 
volumes en materialen 
met elkaar af te wisselen. 
Kies niet voor symmetrie, 
maar ga voor een speelse 
look.  Wini: “De insecten- 
poster was eigenlijk 
bedoeld voor de jongens- 
kamer, maar staat nu 
alweer een tijd op de 
schouw in de woonkamer.” 
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De Pikaplant in een weckpot kocht Wini bij Intratuin.  
De cactussen in pot bij Sissy-Boy Homeland. Boven de tafel 

hangt lamp Mezzo Tondo van RamLux. 
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De tafel van steigerhout en 
steigerbuizen is gemaakt door 
Youngwoods (youngwoods.nl).  
De kruk is van een dierbare vriend 
geweest, die is overleden. Aan tafel 
staan Eames replica’s en stoelen van 
Hema. De lantaarns zijn van L’Etoile 
Conceptstore in Schoorl. 

Het mooiste is als je 
een lamp tussen de 
60 en 75 centimeter 
boven de tafel hangt 
(gemeten vanaf het 
tafelblad). Heb je net 
als Wini en Gerben 
een hoog plafond, let 
er dan op dat het 
snoer lang genoeg is. 
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1 Wini: “Het sleutelgat in de ensuite deuren is een mooi detail. Als de kinderen vrienden uitnodigen, sluiten we de ensuite deuren soms en kan iedereen 
ongestoord z’n gang gaan.” 2 Op de vloer in de keuken ligt Novilon. De keuken zat er al in toen ze het huis kochten. Looplamp van Loods 5. Op de planken 
met de naam Grundtal van Ikea staan producten van Nicolas Vahé, schalen van Pomax en een cactus van Sissy-Boy. De kruk is van Ikea. 

bedoeld voor in de tuin, maar hij was 
gewoon te mooi om buiten te zetten. Ik 
heb even getwijfeld of ik het tafelblad wit 
zou schilderen, maar het hout is juist een 
mooi contrast met het witte interieur. De 
achtergevel van ons huis is niet meer 
origineel. Jammer, maar het voordeel is 
dat de achterkamer nu baadt in het licht 
door al het glas. ’s Avonds schuift 
iedereen een voor een aan tafel als ze 
terugkomen van school, studie en werk 

Wini Bergsma (44) woont samen met 
Gerben (44) en kinderen Ipie (19), 

Anne (17), Franke (15) en Otte (6) en 
konijn Kees in Leeuwarden. Ze is bezig 

met het starten van een webshop 
(vanwini.nl) en doet de planning en 
administratie voor het training- en 
adviesbureau van haar man. Type 
huis: een twee-onder-een-kap van 

circa 190 m2 uit 1902.

 
Liever binnen
Wini’s favoriete plek is de tafel van 
verweerd hout en steigerbuizen aan de 
achterkant van het huis. Wini: “Vanaf 
hier kan ik de hele woonkamer overzien. 
Ik zit ‘s ochtends vaak met een kop koffie 
te genieten van ons uitzicht op de 
appelbomen in de tuin, die het hele jaar 
door mooi zijn. De tafel hebben we laten 
maken door lokale meubelmakers van 
Youngwoods. Het stoere meubel was 

1 2
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Vanuit de keuken kijk 
je de bijkeuken in, 

waar de vaatwasser, 
wasmachine en droger 
staan. Gerben maakte 

een ombouw van 
underlayment, zodat je 

niet tegen de lelijke 
apparaten aankijkt. 

Makkelijk maatje
Door z’n handige formaat is er altijd wel een plek voor 
een legertafel of biertafel te vinden. Het blad is meestal 
minder breed dan een normale tafel en het meubel is 
inklapbaar. Handig! Combineer met een bankje als je 
niet veel ruimte hebt. Zoek op Marktplaats naar een 
mooi exemplaar of kijk eens bij sietsma-armygoods.nl.

In de keuken staat een legertafel die Wini vond op Marktplaats.   De vaas is van Blokker en de stoelen komen bij Kwantum en de kringloop vandaan. 
Wini heeft ze wit geschilderd. De lamp is van Sissy-Boy. Aan de   muur hangt een vakkenkast van vtwonen. Op de vloer ligt Novilon.
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➝

1 Wini in het kantoor aan huis met op de achtergrond een schilderij van Doet Boersma van de kunstuitleen. 2 De granieten vloer in de hal is origineel, 
net als de schouw met rode tegels in het kantoor van Gerben. De stoel van Eames is een replica. De kruk is van Hema. 

1 2

Alleen de parketvloer in de woonkamer 
blijft zoals ‘ie was. “Een wit interieur 
verveelt niet snel. Het is lekker licht, fris 
en zorgt voor een fijne sfeer in huis. We 
hebben het aangevuld met blank hout en 
stoere materialen, zoals metalen rekjes in 
de keuken, zwarte fotolijsten en een tafel 
van verweerd hout en steigerbuizen. Een 
beetje kleur komt terug in de bloemen die 
ik wekelijks op de markt haal en 

een blok voor dit historische pand waar 
vroeger een welgestelde boerenfamilie 
woonde, die van het platteland naar de 
stad was getrokken. “Toen het leeg was, 
vonden we het al fantastisch.” Het huis 
heeft nog veel oude details, zoals 
marmeren schouwen, een plafond met 
ornamenten en en-suitedeuren. In twee 
weken tijd wordt het huis van top tot teen 
geschilderd in Wini’s lievelingskleur wit. 

en wordt het huis gevuld met mooie 
verhalen. Het gezelligste moment van  
de dag!” 

Wit, licht en fris
Na de geboorte van Otte gaan Wini en 
Gerben in 2011 op zoek naar een grotere 
woning met plek voor het hele gezin. Het 
blijkt lastig om een geschikte woning te 
vinden, maar twee jaar later vallen ze als 

20 |  at Home December 2016/Januari 2017

Binnenkijken

ARI_1316_REG_ColorWhite.indd   20 06/12/16   11:28



Op de schouw staat een 
gedroogde tak in een vaas van 

Xenos. Daarnaast een afdruk 
van een vis in gips van de 

kunstuitleen. De gedroogde 
klaproos komt uit de tuin van 

Wini’s moeder. 

Maanden-
lang mooi
Bloemen en takken kun 
je drogen aan de lucht 
of met behulp van een 
plantenpers. Dille & 
Kamille heeft ook veel 
droogbloemen te koop, 
zoals papavers en 
duizendblad. 
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“De kinderen zitten vaak te 
computeren op de overloop. 
Ik vond deze ondiepe tafel in 
een schuurtje naast onze 
bijkeuken.” De stoel komt van 
een rommelmarkt. De tekening 
van houtskool kocht Wini van 
de kunstuitleen. Erop staat een 
houten robot, Rijkswachter 
genaamd. Hij is gemaakt van 
de houten kisten waar de 
kunstwerken uit het 
Rijksmuseum in werden 
bewaard tijdens de 
verbouwing van het museum. 

Binnenkijken
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➝

1 De grenenhouten kast op de slaapkamer van Wini en Gerben hebben ze zelf ontworpen. De slinger is van Loods 5. De vintage kruk van Brabantia, spotte 
Wini achter de balie van de plaatselijke kringloopwinkel. “Tot mijn verbazing wilden ze ‘m verkopen voor € 3,50.” 2 Op de ladekast met ‘gevonden’ lades 
staat een antieke wekker, die Wini op de jaarlijkse antiekmarkt in Lille kocht. De spiegel op de kast is van de kringloop, het exemplaar aan de muur is van 
Sissy-Boy Homeland. Het bed komt bij Ikea vandaan, net als het beddengoed en de gordijnen. De lamp is van Tord Boontje, de mand van Kwantum. Op 
de vloer ligt laminaat. 

 ‘De lades van de kast kocht ik langs de weg voor een paar euro’ 

1 2

euro op de kop tikte. Franke en Otte zijn 
ook heel blij met de houten voetbaltafel, 
die ik bij de kringloop heb gevonden. 
Jaren geleden kocht ik een aantal losse 
lades langs de kant van de weg voor  
een euro per stuk. We hebben een 
timmerman gevraagd er een houten 
ombouw omheen te maken en het kastje 
staat nu te pronken op onze slaapkamer. 
Ons interieur hoeft niet peperduur  
te zijn!” 

natuurlijk in Ottes speelgoed, dat we 
opbergen in een systeem van Ikea. We 
wonen hier met zes mensen, dus het is 
altijd druk in huis. Als we ook nog een 
bont gekleurd interieur zouden hebben, 
ben ik bang dat ik langzaam dol word!” 

Speurneus
Wini heeft lange tijd bij Sissy-Boy 
gewerkt en is een echte interieur-
liefhebber. “Ik word heel blij van 

interieur. Soms krijg ik ineens de kriebels 
om de twee schouwen opnieuw te stylen. 
Als we naar Loods 5 gaan, kom ik nooit 
met lege handen thuis. Onlangs kocht ik 
daar nog een klein tafeltje en een mooie 
kandelaar. Een rondje Hema is ook 
gevaarlijk! En ik ga geregeld even kijken 
bij een paar kringloopwinkels in 
Leeuwarden. De kledingkast van Ipie 
komt daar vandaan, net als een gave 
reddingsboei die ik voor nog geen vier 
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1 Dochter Anne volgt een dansopleiding om een professioneel danseres te worden en heeft vaak optredens. Anne’s vrienden sturen haar briefjes om haar 
succes te wensen. 2 Ipie doet een fotografieopleiding en heeft een eigen website: iepbergsma.nl. Het bureau is van Karwei en de stoel is gevonden bij de 
kringloop, net als de houten pop op het bureau. De trolley is van Hema en de planten zijn van Sissy-Boy. Wini: “Zo leuk, Ipie gebruikt mijn oude schooltas.” 

1 2

Hoewel het huis dicht in de buurt komt 
van hun droomhuis, zijn er ook nog 
genoeg wensen. Als Wini één ding zou 
mogen veranderen, is het de keuken. 
“De keuken is niet mijn stijl, maar was 
nog vrij nieuw toen we hier kwamen 
wonen. De keukenkasten waren 
okergeel en hebben we meteen wit 
geschilderd en de bovenkasten zijn 
vervangen door metalen rekken. Het zal 
je niet verbazen dat mijn droomkeuken 
simpel en wit zou zijn met een lang 
werkblad en een ingebouwde 
vaatwasmachine en koelkast. Nu staan 

de vaatwasmachine, koelkast en 
droger in onze bijkeuken en lopen we 
af en aan met dienbladen met vuile 
vaat. Gerben heeft een ombouw 
gemaakt van underlayment en samen 
met een mooie oude schoolkast die al 
jaren met ons mee verhuist, hebben we 
van de bijkeuken toch nog iets leuks 
weten te maken. De keuken gaan we in 
de toekomst misschien nog wel 
aanpakken, maar verder prijzen we 
ons heel gelukkig met dit huis. Het is 
een warm nest waar we ons allemaal 
thuis voelen.” 

Wini’s favoriete 
interieuradressen 
in Leeuwarden
• Jan de Jong Interieur “Een geweldige 
winkel waar ze een aantal van mijn 
favoriete merken, zoals Ferm Living,  
Muuto en Hay verkopen.”
• Concept Store Johan Hemrica  
“Hier vind je mode, bloemen en 
woonaccessoires. Als ik 
echt wat moois wil, ga ik hierheen.” 
• Binnenwerk “De winkel zit in een 
prachtig, oud pand in de binnenstad  
met een moderne collectie van  
meubels tot kleine accessoires.”
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Gatenplant
De interieurhit van dit moment: plant Monstera, 
ook wel gatenplant genoemd. De Monstera staat 
bekend om zijn dikke stengels en grote bladeren 
in een donkergroene kleur. Dit groen zorgt voor 
een mooi contrast in een licht interieur. Geen 
groene vingers? Dat maakt niet uit, want de plant 
heeft weinig verzorging nodig. 

De kamer van oudste dochter Ipie. De kast vond Wini bij de plaatselijke kringloop 
en de lamp nam ze mee van de antiekmarkt in Lille. De plantenkas is van Ikea, net 

als de kleine ladekast en het bed. Aan de muur hangen prints van Loods 5 en 
Junique (juniqe.nl), de letterbox is van Little Lovely Company.
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Puur wit

Deze stijl

All White

sand

pitch black

Het kleurenpalet van Wini

Wit-zwart
In een ruimte vol witte muren en zwarte accenten 
zorgt de kleur ‘Sand’ voor een fijne, warme 
afwisseling. Hij past ook goed bij blank hout: nog 
een van Wini’s favorieten!

Muurverf van Farrow & Ball € 81,- per 2,5 liter 
(verfwebwinkel.nl)

Samenstelling: Janneke Peters • Voor verkoopadressen zie inhoud.

Opgeruimd staat...
...supermooi - en ja, ook netjes - in deze 
stoere kast van Ikea 63x119x40 cm (lxhxd) 
€ 69,95 (ikea.nl)

3x Hoera 
Voor een blije, feestelijke en gezellige sfeer in huis, 
ook als je geen feestje geeft. Slinger van House 
Doctor 4,5x2,5x200 cm (hxbxl) € 10,95 (livlifestyle.nl)

Strak zitje
Deze trendy stoel Eext 
trekt meteen de 

aandacht. 87x48x42 cm 
(hxbxd) € 89,95 

(woonexpress.nl)

Wil je ook (meer) rust in huis? Doe als Wini: ga voor een witte basis 
met hout en zwart als stoere sfeermakers.

Gouden gloed
Alsof de zon op je eettafel 
schijnt! Porseleinen lamp 

van Wieki Somers voor Pols 
Potten 35x24 cm (hxb) 
€ 299,- (polspotten.nl)Doorkijkje

Deze poef van House Doctor 
zorgt voor wat luchtigheid in 
huis 46x52 cm (hxø) € 197,50 

(livlifestyle.nl) 

Bloemenpracht
Breng kleur in huis met bloemen, die in deze 
grote glazen stolpvaas stuk voor stuk goed 
zichtbaar zijn.35x19 cm (hxø) € 9,99 (Sissy-Boy 
Homeland)

Dier-plezier
Een vos, een beer óf je eigen hond of kat... Via 
Knäppa kun je dit soort prachtige prints - mét 
mooi ophangsysteem - kopen of laten maken. 
Vos op A4 € 25,- (knappa.nl)
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