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.. binnenkijken ..

RASECHTE
KEMPISCHE CHARME
EVELYNE EN PHILIP WERDEN HALSOVERKOP VERLIEFD OP EEN STIJLVOLLE VILLA IN HUN
GEBOORTESTREEK. HET KARAKTER VAN HET HUIS VROEG OM EEN EIGENZINNIG INTERIEUR. EN DUS
WERDEN CHARME EN PRAKTISCHE OPLOSSINGEN GECOMBINEERD MET STOERE ACCENTEN.
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“Toen ik deze woning voor het eerst zag,
dacht ik: wow!”
NATHALIE DE KEULENAER, INTERIEURSTYLISTE

<
De entree ademt authenticiteit
uit dankzij de mooie, oude
balken. Er staan twee antieke
pièces uniques: een bank met
opbergruimte en een dressoir.
De kapstokken, eveneens antiek
en uniek, maken het plaatje af
(alles via Maison Lie).
>
Boven de wastafel hangt een
goudkleurige spiegel van
Lifestyle (via Maison Lie).
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Evelyne en Philip kochten de chesterfieldbank over van hun vrienden. De kussens
die erin liggen, zijn gemaakt van oude kelims. De lederen fauteuil op de voorgrond
is het eerste meubelstuk dat het koppel aankocht bij Maison Lie. Het tapijt van jute
is met de hand en op maat gemaakt en de salontafel is gemaakt van een oude,
Indonesische deur. Daarop staan windlichten van Vips & Friends. De barkast in de
hoek is van Hoffz (alles via Maison Lie). Het kunstwerk aan de muur is van Raoul W.

ze ertegenop om zelf intensief op zoek te gaan naar
meubels en decoratie. “We zouden er jaren mee bezig
geweest zijn, denk ik”, zegt Evelyne.

Even voorstellen
Philip en Evelyne lieten hun oog vallen op een
landelijke villa uit 2009 in Kalmthout (BE). In
plaats van het modern-Scandinavische interieur
in hun vorige woning kozen ze hier voor een
warme, stoere stijl met eigenzinnige details.

KINDEREN VAN DE KEMPEN
Evelyne en Philip zijn ‘kinderen van de Kempen’
die na hun studies in het zuiden van Antwerpen
(BE) bleven wonen. Toch voelden ze met de jaren de
drang toenemen om naar hun roots terug te keren.
“We misten allebei lucht. Bovendien hebben we twee
zoontjes en wilden we dat ze meer groen en ruimte
hadden om in op te groeien.” Na enkele maanden
zoeken, ontdekten ze dit pareltje in Kalmthout (BE):
een villa met een oude look. “Begin twintigste eeuw
stond hier al een huis, maar dat is in 2009 zo goed als
volledig afgebroken en vervangen door het huis waar
wij nu in wonen”, verduidelijkt Evelyne. Zodra ze de
gevel zagen, waren de twee al verkocht. Binnen vielen
ze voor de indeling: er zijn gezellige compartimenten
en toch is er sprake van een open gevoel.
INTERIEUR IN HARMONIE
“Toen ik deze woning voor het eerst zag, dacht ik:
wow! De oude balken, het vrije uitzicht op de tuin
en het karakter konden ook mij meteen bekoren”,
zegt interieurstyliste Nathalie De Keulenaer. Ze
ontmoette Evelyne en Philip op de open dag van haar
interieurwinkel Maison Lie. Er was onmiddellijk een
klik. “We verhuisden vorig jaar op tweede kerstdag,
maar onze inboedel paste hier niet. We kwamen van
een rijtjeshuis dat we gezellig hadden ingericht met
mooie, strakke, Scandinavische meubels. Je kunt je
wel voorstellen dat die hier uit de toon vielen”, vult
Evelyne aan. Alleen een vitrinekast en keukentafel
mochten blijven staan, want het koppel droomde van
een compleet ander interieur, helemaal in harmonie
met de charmante stijl van de woning. Toch zagen

PIÈCES UNIQUES
Het huis was in prima staat, zelfs schilderen hoefden
Evelyne en Philip niet meer te doen. “Gelukkig waren
de muren geverfd in rustige tinten, dat is een ideale
basis. Het kwam er voor mij op aan om persoonlijkheid
en kleur aan de woning toe te voegen”, legt Nathalie uit.
En of ze dat voor elkaar kreeg! De entree zet meteen
de toon. Daar vechten twee antieke pièces uniques om
aandacht: een zitbank waarin het gezin allerlei spullen
kan opbergen en een prachtige dressoir uit Indonesië.
Twee identieke kapstokken aan de muren maken het
plaatje af.
MEUBELS UIT HET OOSTEN
En neem nu de zithoek met de chesterfieldbank die
Evelyne en Philip konden overkopen van vrienden:
Nathalie combineerde dit klassieke, oud-Engelse
meubelstuk met kussens van oude kelims in oranjetinten.
Daarbij plaatste ze antieke, robuuste meubels uit het
oosten: een barkast, een wandtafel en een prachtige
salontafel, gemaakt van een authentieke Indonesische
deur met verfijnd houtsnijwerk. Eclecticisme ten top,
en bovendien nodigt deze ruimte met een op maat
gemaakt vloerkleed van jute je uit je pantoffels aan te
trekken en heerlijk te cocoonen. “Voor elk project ga ik
op zoek naar unieke stukken en ik ben pas tevreden als
een meubel perfect in het plaatje past”, zegt Nathalie.
Ze geeft haar klanten de kans om pas na de levering
definitief over iets te beslissen. “Weg aankoopstress, want
we shopten in ons eigen huis”, lacht Evelyne. Een stevige
dosis windlichten en kaarsen maken winteravonden nog
gezelliger. En her en der staan tafellampen die Nathalie
liet maken van oude, Nepalese waterkruiken.
MOOI ÉN PRAKTISCH
Het interieur is niet alleen mooi, maar ook praktisch.
“Dat is een van mijn stokpaardjes. Zeker als er kinderen
wonen, let ik daar nog meer op. Voor de tv-kamer
ontwierp ik bijvoorbeeld een bank op maat die ik liet

“We kwamen van een
rijtjeshuis dat we strak
hadden ingericht”
EVELYNE, BEWOONSTER
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De oranje fauteuils zijn gemaakt van een waterafstotende
stof. Ze zijn van het merk L’Authentique. Krukjes doen
dienst als zitmeubel en als bijzettafel. De windlichten op
staanders zijn van Vips & Friends (alles via Maison Lie).

De wandtafel is een antiek stuk. Erop staat een tafellamp die werd gemaakt van een oude Nepalese waterkruik. Ernaast staan oude,
houten, Nepalese potten en twee potdeksels op een staander van Aura Peeperkorn (alles via Maison Lie). De gestoffeerde stoelen van
Netty de Groot komen ook elders in de woning van pas..

uitvoeren met water- en vuilafstotende stof”, legt Nathalie
uit. Evelyne knikt en vertelt over haar zonen die het graag
bont maken en het glas rode wijn dat ze er onlangs op
morste. “Niets aan de hand!” De hoekbank is gepimpt
met koraalrode kussens en ernaast staan unieke, oude
krukjes die dienstdoen als bijzettafeltje én als zitmeubel.
PUNCH
De vorige bewoners lieten een stoere keuken op maat
maken. Zeker het dikke werkblad van arduin springt
onmiddellijk in het oog. Nathalie werkte hier met grijze
tinten. Ze ontwierp een speelse plafondlamp en koos voor
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comfortabele, gestoffeerde stoelen die ook in de rest van
het huis hun diensten bewijzen. “Voor het opbergen van
het speelgoed van de jongens wilden Evelyne en Philip
een grote kast die de jongens gemakkelijk zelf kunnen
hanteren. Er ging een lange zoektocht mee gepaard,
maar uiteindelijk vond ik het perfecte model, gemaakt
van oud hout”, zegt Nathalie. Ze zette vooral haar
stempel op de benedenverdieping, al ging ze ook boven
aan de slag. Zo nam ze de mastrbedroom van Evelyne
en Philip onder handen met een kleurrijk vloerkleed, een
forse spiegel en oude kruiken. Net als de rest van het huis
kreeg ook deze ruimte de nodige punch. 
•
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De zandkleurige hoekbank is ontworpen door
Nathalie. De stof is waterafstotend. Aan de
muur hangen kunstwerken van Panamarenko.

De koraalrode kussens zijn van Goround en Limelight
(via Maison Lie).

.. kelims met karakter ..
Kussens gemaakt van oude kelims
geven instant karakter aan een bank en
zelfs aan de volledige ruimte als je er
genoeg gebruikt. Nathalie werkt met
authentieke kelimkussens in traditionele
kleuren en patronen. “Omdat die
stoffen nogal ruw aanvoelen, verkies ik
kelimkussens met een zachte stof aan
de achterzijde. Wie met blote armen of
benen op de bank ligt, heeft dan geen
last van een prikkend gevoel.”

“Het kwam er voor mij op aan om
persoonlijkheid en kleur aan de
woning toe te voegen”
NATHALIE DE KEULENAER, INTERIEURSTYLISTE
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De keuken bevindt zich aan de achterkant van de
woning. Boven de tafel hangt een speels armatuur met
lampen op diverse hoogtes, ontworpen door Nathalie.
De stoelen zijn van Netty de Groot en het tafelkleed is
van Broste Copenhagen. Tegen de muur staat een oude,
Nepalese kruik met daarin verse takken (alles via Maison
Lie). De tafel en de witte vitrinekast van Flamant hadden
Philip en Evelyne al.

Het servies is een limited edition van Lavandoux, de
glazen zijn van Pomax, het goudkleurige bestek is van
Lifestyle, het tafellaken en de servetten zijn van Broste
Copenhagen en de windlichten zijn van Gommaire (alles
via Maison Lie).

.. sobere feesttafel ..
Interieurstyliste Nathalie De Keulenaer
van Maison Lie dekte de feesttafel in
wabi-sabistijl. “De kunst is je tafel sober
te houden en toch een feestelijk tintje
te geven met enkele accenten. Dat
heb ik gedaan door voornamelijk voor
aardetinten te kiezen en zwart glaswerk
te gebruiken. Enkel de besjes hebben een
opvallende kleur. Het goudkleurig bestek
geeft glans. Natuurlijke materialen
zijn een must zoals linnen (tafelkleed
en servetten), jute (touwtje rond de
servetten), bessentakjes …”

“De kunst is je tafel sober te houden
en toch een feestelijk tintje te geven
met enkele accenten”
NATHALIE DE KEULENAER, INTERIEURSTYLISTE
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Het windlicht van mondgeblazen glas en
de vaas zijn van Gommaire. De schaal met
groenten is ontworpen door Nathalie en
ambachtelijk gemaakt (alles via Maison Lie).
De keuken was er al toen Philip
en Evelyne het huis kochten. De
bruine voorraadpotten zijn van
Vips & Friends.
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De kinderkamer van zoon Louïc is ingericht met
een bed van Ikea en een nachtkastje van
La Redoute. Het beddengoed is van Snurk.

“We wilden dat onze zoontjes meer groen en
ruimte hadden om in op te groeien”
EVELYNE, BEWOONSTER

Het bed van zoon William is
van Théophile & Patachou,
gekocht bij Prinsen &
Prinsessen. Het hobbelpaard
was een geboortegeschenk. De
donkerblauwe, suède poef op
de voorgrond is van Hoffz (via
Maison Lie).

200 - wls

wls - 201

De nachtkastjes en de spiegel zijn unieke stukken
die Nathalie heeft uitgezocht, de stoel is van Netty
de Groot en de sprei is van Hoffz (alles via Maison
Lie). Het bed is van Beka (via Veco Meubelen) en
het beddengoed is van Scapa Home.

Het vloerkleed is van Goround.
De oude, Nepalese kruiken en
het mondgeblazen windlicht
van Gommaire komen via
Maison Lie. De gordijnen zijn
overgekocht van de vorige
bewoners.

“Ik ben pas tevreden als een meubel
perfect in het plaatje past”
NATHALIE DE KEULENAER, INTERIEURSTYLISTE
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Aan de badkamer hebben Evelyne en Philip niets veranderd. De spiegel is overgenomen van de vorige bewoners. De wastafel is afgewerkt
met Mortex met betonlook.

“Het vorige huis is in 2009 vervangen
door het huis waar wij nu in wonen”
EVELYNE, BEWOONSTER
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