INTERIORS DMF

Back to the
roots

Yvonne en haar man Rob verbouwden
haar ouderlijk huis tot een woning waarin
ze zich helemaal thuis voelen. Waar eerst
een verouderde jarennegentig-stijl het
beeld beheerste, kwam na een rigoureuze
verbouwing een eigentijds interieur met
een sober en chique karakter.
Tekst Yvonne van Galen - Fotografie Denise Zwijnen
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“WE WILDEN EEN
INTERIEUR MET EEN
WOW-FACTOR DAT WE
OVER VIJFTIEN JAAR NOG
STEEDS MOOI VINDEN”
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“BIJ MÉLANIE IN DE ZAAK
WAS HET INTERIEUR STOER,
SOBER EN MET CHIQUE
DETAILS: HELEMAAL ZOALS
IK HET OOK IN ONS NIEUWE
HUIS WILDE”

“We wonen hier pas drie weken, maar weten nu al dat we nooit
meer weg willen”, vertelt Yvonne enthousiast. Een jaar geleden besloot ze samen met Rob om haar ouderlijk huis op te knappen.
“Mijn moeder ging verhuizen en wij stonden voor de keuze om
hier een te koop bord in de tuin te zetten, of om dat bij onze eigen
woning te doen. We kozen voor het laatste. Deze plek is zo mooi
en vertrouwd en mij ook heel dierbaar natuurlijk. Maar het moest
hier wel echt ons eigen thuis worden, anders zou het blijven voelen alsof we bij mijn ouders logeren. Dus we hebben de woning
compleet gestript en verbouwd om er een huis volgens de wensen
van nu te creëren. De roedeverdeelde ramen werden vervangen
voor strakkere exemplaren, de vloer ging eruit, alles werd glad gestukt en er kwam een uitbouw zodat we de ruimte kregen voor
een grote leefkeuken.”

VERTROUWEN
De verbouwing duurde ruim een half jaar en toen was het interieur
aan de beurt. “Ik wist best goed wat ik wilde, maar vond het fijn
om een professional in te schakelen die ons zou begeleiden. De
keuze voor Mélanie Bosch van Interiors DMF was snel gemaakt: ik
kwam bij haar in de zaak en zag daar precies de stijl die ik mooi
vind. Stoer, sober en met chique details. Helemaal zoals ik het ook
in ons nieuwe huis wilde. Bovendien had ik een enorme klik met
Mélanie en dat is essentieel als je samen zo’n intensief proces ingaat waarin alles draait om vertrouwen”, zegt Yvonne. “Mélanie
maakte na een gesprek over onze wensen een 3D ontwerp en
ik zag meteen hoe prachtig het zou worden. Ik had al mijn eigen
voorkeuren, maar zij is ook zo deskundig als het gaat om de juiste
maten. Zo’n grote zitbank had ik bijvoorbeeld zelf nooit durven bedenken maar oh, wat is die mooi”
WOW-FACTOR
Uit het vorige huis kwamen alleen een paar kastjes mee, voor de
rest is alles nieuw. “Rob en ik zijn niet zo veranderlijk. We wilden
een interieur met een wow-factor dat we over vijftien jaar nog
steeds mooi vinden. Dat heeft Mélanie heel goed begrepen. Zij
heeft samen met ons alles uitgezocht: de meubels, de lampen, de
raambekleding, de kleden, de kussens … Allemaal in rustige tonsur-ton tinten met hier en daar een vleugje glamour. En ze heeft
de volledige styling gedaan. Nog geen maand geleden kwam alles
wat we besteld hadden hier aan. Toen heeft ze ons weggestuurd
om het helemaal in te richten. Aan het eind van de middag kwamen we terug en waren we sprakeloos: het overtrof onze verwachtingen. Eigenlijk zouden we pas een tijdje daarna echt verhuizen,
maar we voelden ons al vanaf dat eerste moment zo ontzettend
thuis dat we niet meer zijn weggegaan.”
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“ALLES IS IN RUSTIGE TON-SURTON TINTEN MET HIER EN DAAR
EEN VLEUGJE GLAMOUR”
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