
Sneeuw of geen sneeuw: in het huis van 

Marieke, Bart en hun twee dochters is 

het altijd een witte kerst. De hele familie 

is gek op hun lichte basis. 
STYLING CAROLIEN MANNING | FOTOGRAFIE JANSJE KLAZINGA | TEKST FLOOR ROELVINK 

Bart: ‘Vorig jaar begonnen we ons kerstdiner met een hapje en een drankje 
bij de houtkachel in de tuin. We hadden dikke truien en laarzen aan, 
maar rondom het knetterende vuur krijg je het niet snel koud. Daarna 
verhuisden we naar de mooi gedekte tafel binnen, waar onze dikke truien 
snel werden ingeruild voor feestelijke kleding. Ook buiten de feestdagen 
eten we geregeld een kom soep bij de houtkachel of maak ik een heerlijk 
stoofpotje op onze buitenkeuken. Onze diepe tuin is een verlengstuk van 
ons huis met twee terrassen, een buitendouche, een houten tuinhuis en 
een loungebank die ik heb gemaakt van pallets. Afgelopen zomer zagen 
we een mooi rieten afdak bij strandtent La Más Bonita in Valencia. 
Dat wordt het volgende project in de tuin!’ Het komt vaker voor dat 
Marieke en Bart op vakantie ideeën opdoen. Marieke: ‘In een café in Parijs 
zagen we een stoere lamp van steigerbuizen. Thuis hebben we van gordijn
roedes, snoeren en betonnen pendels een soortgelijke lamp voor boven 
de eettafel gemaakt. In Griekenland zagen we langs de kant van de weg 
prachtige netten liggen waarin olijven worden opgevangen. We hebben 
een stukje meegenomen en om onze lamp van Ay Illuminate geknoopt. 
Mijn droomlamp die ik mezelf cadeau heb gedaan, nadat ik op mijn werk 
een prijs had gewonnen.’

De bewoners
WIE Marieke Reintjes (45, verpleegkundige), Bart Reintjes (48, team

coördinator patiënten voeding) en dochters Eefje (16) en Jasmijn (14)  

WAT tussenwoning uit 1928 van 130 m² WAAR Nijmegen, sinds 2004 

WOONSMAAK ‘Wit, licht, Scandinavisch aangevuld met naturellen en  

stoere materialen’ BIJZONDER Door de tuin van dertig meter diep, voelt  

het huis veel groter aan

Buitenkleed van groothandel Tica. De 
tuinbank vonden Marieke en Bart in 
een antiekwinkel in de Kloosterstraat 
in Antwerpen. Houtkachel gemaakt 
door BikkelArt. 

De bank is onderdeel van een bierset, die ze overnamen 
van een collega van Bart, en heeft een witte kleur 
gekregen. Boomstam bijzettafel van vtwonen. Zwarte 
pompon van Hema. De draadmand zat in het kerstpakket 
van Marieke. Printjes aan de muur van internet. Lijstjes 
van Hema. Kerstkaarten van Loft. Kussens onder andere 
SissyBoy. Zwarte ster van House Doctor.   Van muur 

tot kruk: 
  ik schilder 
alles wit

Trolley uit het ziekenhuis zwart 
gespoten met spuitverf van Action. 
Houten kruk van Loft. Witte 
lampion van Skattejakt. Servies  
van Dille & Kamille. Fruitmand  
van Present Time. Dennentak uit 
het bos met witte kersthangers  
van Blokker en Zeeman. Paper bag 
meegenomen uit Valencia  
(www.lesacenpapier.com). Krijtbord 
gemaakt door Bart. Op de vloer ligt 
natuursteen. Bordje aan de muur 
van SissyBoy. Marieke decoreerde 
het met stift en maskingtape. 
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Het gedateerde pand dat Marieke en Bart in 2004 kopen 
is twaalf jaar later bijna niet meer te herkennen. Het huis  
is grondig verbouwd en oude details zijn in ere hersteld  
of teruggebracht. Marieke: ‘Toen we aan het klussen  
waren, ontdekten we dat er achter een wand een 
schouw met een aansluiting voor een haard zat.  
We hebben de haard werkend gemaakt, maar dat 
was nog een hele klus. Het rookkanaal liep door de 
slaapkamer van Eefje en was halverwege onderbroken. 
Om erbij te komen, moesten er tot onze spijt een  
aantal muren worden opengebroken.’ In het huis zitten 
ook nog een paar oudere kolomradiatoren, die Marieke en 
Bart hebben behouden. Marieke: ‘Die ga ik niet slopen voor 
een platte, moderne variant. Zulke radiatoren zorgen juist 
voor sfeer in huis.’ Ook kwamen er nieuwe houten kozijnen 
voorzien van dubbel glas. Bart: ‘Ik schilder liever een paar 
keer extra, dan dat ik kunststof kozijnen laat plaatsen.  
Dat past niet bij een oud huis.’ 

Vloerkleed van H&M Home. Bank  
uit een bierset. Op de muur en de 
radiator kleur Persian Grey van 
Painting the Past. In het omgekeerde 
schilderijdoek van Action hangen 
elke keer andere printjes. Lijstjes en 
waxinelichtjes van Loft. Grote letter 
A van Leen Bakker. Witte kruk van 
Loft. Deur gemaakt van sloophout 
door Bart. 

Klos en schaar van Bloomingville. 
Pompon van Hema. Inpakpapier van 
Tiger, Hema en Dille & Kamille. 

Kussens van H&M Home. De haard is 
van Van Benthum Haarden. De muren 
zijn geschilderd in kleur Mouse  
van Painting the Past. Klembord  
van V&D. De kralenketting heeft 
Marieke geregen van kralen van de 
hobbywinkel. Schommelstoel van 
Meijer & Floor. Krukje van Loft. 
Ladder van een groothandel, plaid 
van Blokker. Lampje van Karwei. 

 We leggen 
lege dozen in 

mooi papier 
onder de 

kerstboom

De kast is overgenomen 
van een nichtje van Bart. 
Marieke: ‘Hij heeft alle 
kleuren al gehad!’ Mand 
van Imbarro, dienblad van 
Intratuin. Krukje van Vivre 
Interieur Authentique, 
bank van Leen Bakker. 
Boomstam bijzettafel van 
vtwonen. Lamp van 
Rietveld Licht & Wonen. 
Op de vensterbank een 
stolp van SissyBoy en een 
pot die Marieke al jaren 
heeft. Lantaarns van 
l’Etoile conceptstore.
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In hun interieur vind je verschillende meubels die Marieke 
en Bart hebben gevonden in het ziekenhuis waar ze 
werken. Marieke: ‘De oude trolley in de keuken was een 
opdektafel voor instrumenten in een operatiekamer.  
Ik heb ’m zwart gespoten en Bart heeft er twee planken 
van sloophout in gemaakt. We hebben ook een oude 
medicijnkast weten te bemachtigen, die we wit hebben 
geschilderd.’ Familie en vrienden kijken niet raar op als 
ze Marieke aantreffen met een pot witte verf in haar 
handen. Marieke: ‘Een muur, een kast of een krukje; 
ik schilder altijd alles in mijn lievelingskleur wit. De 
lichte basis vul ik aan met naturellen, vergrijsde 
tinten en een beetje zwart. In de winter is het huis 
gevuld met schapenvachten en plaids, en halen 
we de witte hoes die een collega voor ons maakte 
van de bank zodat de grijze bekleding zichtbaar is. 
Na Sinterklaas begint het kerstgevoel te kriebelen en 
versier ik alle ruimtes met voornamelijk witte en zwarte 
kerstdecoratie. Een van de eerste dingen die ik doe, is 
een kerstkrans op de voordeur hangen, dat zorgt voor 
een warm welkom. Bart haalt de kerstboom van het  
land of uit het bos en daar hangen we witte hangers 
en papieren honeycombs in. We pakken altijd wat lege 
dozen in met mooi inpakpapier en leggen die onder de 
boom als decoratie. Dat staat zo gezellig!’ 

Zwarte stoeltje van Karwei, krukje van 
Loft. Slinger van Sukha gekocht bij 
l’Etoile conceptstore. Grote paellapan 
meegenomen uit Valencia. Tafellinnen 
van H&M Home. Lamp is zelfgemaakt 
met gordijnroedes. 

PR
O

D
U

C
TI

E 
C

O
R

R
IE

N
 F

LO
H

IL
 | 

V
O

O
R 

V
ER

KO
O

PA
D

RE
SS

EN
 Z

IE
 IN

H
O

U
D

1 Magnetisch memobord in zwart of koperkleur, leuk om kerstkaarten op te hangen, Ø 60 cm € 39,95 (www.vtwonen.nl). 2 Metalen kandelaar van Balvi, zwart metaal,  
27x20x20 cm (hxbxd) € 24,95 (www.vtwonen.nl). 3 Slinger zwarte cirkels van Madam Stoltz, 3 meter € 8,50 (www.deens.nl). 4 Papieren ster-hanger, grijs dessin € 6,95  
(Dille & Kamille). 5 Grijze gebreide plaid van Zusss, 150x150 cm € 64,95 (www.vtwonen.nl). 6 Ornamenten zwartwitte tekst, breedte 46 cm, hoogte 68 cm € 6,95 
(Bloomingville). 7 Witte kandelaar van House Doctor, Ø 18 cm € 18,95 (www.deens.nl). 8 Adventsbord van Räder, Ø 28,5 cm € 34,95 (www.vtwonen.nl).

De grenenhouten vloerdelen zijn 
geverfd met vloerverf Devetaal/PU 
(drostcoatings.nl) van de plaatselijke 
verfhandel. Papieren zak van Merci  
in Parijs. Marieke: ‘Ik heb meteen  
een hele voorraad meegenomen!’  
De lamp van Ay Illuminate is gekocht 
bij Meijer & Floor. Plantenhanger van 
Snoeps met daarop een dienblad van 
Xenos. Het krukje van De Brocanterie 
Nijmegen heeft Marieke witte ‘sokjes’ 
gegeven. Plaid van H&M Home.  
Bank Moos van Loft. Slinger van 
AfroDutch Paperstone. De salontafel 
is gemaakt van een houten onderstel 
van een rolcontainer. Marieke heeft 
’m gekregen van een vriendin en wit 
geschilderd. Kleed van Karwei. 
Kaarsen van Hema, lantaarn van  
l’Etoile conceptstore. 
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Het gebeurt geregeld dat dochters Eefje en Jasmijn op zondag 
ochtend wakker worden van de geur van Griekse gerechten. In 
het weekend staan Bart en Marieke soms al vroeg in de keuken. 
Ze hebben een speciale band met Griekenland, waar ze een 
relatie kregen en nog elk jaar terugkeren. Bart: ‘We nemen 
altijd Griekse specerijen, olie en ouzo mee, en overal in huis 
liggen mooie stenen en sprokkelhout van het strand.’ Dat 
Marieke en Bart van koken houden is wel duidelijk en dus 
mocht een grote woonkeuken niet ontbreken. Marieke: 
‘We wilden een strakke basic keuken met een groot 
fornuis en ouderwetse tegeltjes. Er moest plek zijn voor 
een grote tafel waar ongeveer acht gasten aan kunnen 
zitten. We drinken graag een glas wijn als we uit ons werk 
komen, en borrelen en eten er veel met familie en vrienden. 
Het grappige is dat bezoek ook altijd in de keuken gaat zitten. 
Een betonnen aanrechtblad staat nog op ons verlanglijstje, 
net als een gaskachel in de keuken. Zo blijven we bezig om ons 
huis mooier en mooier te maken!’

Paper bag meegenomen uit 
Valencia (www.lesacenpapier.com). 
Dennentak uit het bos met witte 
kersthangers van Blokker en Zeeman. 
Trolley uit het ziekenhuis zwart 
gespoten met spuitverf van Action, 
witte lampion van Skattejakt, servies 
van Dille & Kamille, fruit  mand van 
Present Time. Bordje aan de muur 
van SissyBoy. Marieke decoreerde 
ze met stift en maskingtape. Pendel 
van Xenos. Grote paper bag op de 
kast van Couleur Locale. Houten 
plank op tafel van de Tuynkamer in 
Sint Anthonis. 

Rubberen mand van Loft. Kaars 
Tallow van Ontwerpduo. Cups  
van Nicolas Vahé. Servies van  
Dille & Kamille. 

Kruk van Kitchen Trend, 
tafel van Meijer & Floor. 
Theedoek van SissyBoy, 
mandjes en keukenrol
houder van Bloomingville. 
Keuken van Peters 
Keukeninterieurs. 
Gasfornuis van Ariston. 
Fluitketel van Le Creuset. 
Tegels van Tegelshop 
Doddendaal. Zwarte 
krijtverf van Karwei. 

 Bezoek gaat altijd meteen aan 
    de grote tafel in de keuken zit ten 

WOONIDEE  Geef je de radiator de kleur van de wand, dan valt 

hij minder op. Wil je er juist een eyecatcher van  

maken, kies dan een contrasterende kleur.  

Daarvoor kun je terecht bij www.radiator-verf.nl.

Decoratie op tafel van Xenos 
en Hema. Stoelen van  
Meijer & Floor. Servies van  
Dille & Kamille.
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Houten boompje met 
lampjes gemaakt door 
Bart. Daarnaast staan 
verschillende waxine 
lichtjes en geurkaarsjes 
van Hema. 

Omslagdoek van groothandel Tica. Het 
plaid met kruisjes is een cadeau van een 
vriendin. Beddengoed van Plint. Wit en 
bruin krukje van Van Dijk & Ko. Paper bag 
van H&M Home. Lijstje van Loft. 

Tuinhuis van Jan de Boer Tuinhuizen, 
geschilderd met beits van Jan de Boer. 
Witte pot en mand van Leen Bakker. 
Buitenkeuken van Boretti, buitendouche 
van Bloomingville. 

Witte shutters van Jasno gekocht bij 
Wennekers. Vloer en wandtegels van 
Tegelshop Doddendaal. Ladder van Broste 
Copenhagen, wasmand van SissyBoy.  
De kruk van Leen Bakker is zwart gespoten. 
Badmat van Rivièra Maison, hamamdoeken 
van Ottomania. Deurkrukken van Vivre 
Interieur Authentique. Kapstokje gemaakt 
van gordijnroedes. Kleed in de slaapkamer 
van H&M Home. 

WOONIDEE  Een bed van pallets is een ruimtewinner als je niet 

zo’n grote slaapkamer hebt. Doe als Marieke en 

Bart en stapel twee pallets op elkaar en schilder ze 

wit. Dochter Eefje gebruikt de ruimte ertussen als 

opslag voor leesboeken, tijdschriften en sneakers.

 NOG MEER BINNENKIJKEN IN DIT HUIS?
GA NAAR: WWW.VTWONEN.NL/BINNENKIJKEN 

 Dit is de tijd voor vachten en plaids

Bed gemaakt van pallets 
door Bart. Beddengoed 
van Hema. Kleed van  
Kik (kiktextilien.nl). 
Cotton Balls Lights via 
SissyBoy. Lamp van 
Xenos. Het zelfportret 
heeft Eefje laten maken 
in Italië. Tas van Zebra. 
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