De shutters zijn vlak voor de
grote verbouwing geplaatst,
zo’n drie jaar geleden. “Ze filteren
het licht prachtig en geven me
zo’n vakantiehuisgevoel.”
Door het harmonicasysteem
zijn de shutters helemaal tot in
de hoeken open te vouwen.

Huisje,
droompje,
beestje
Het ronde vloerkleed
van Bloomingville maakt
de strakke lijnen van
de Tine K Home-bank
wat zachter. Robuust
hout zorgt voor een
stoer tintje. Idee: door
de ronde vorm van
het kleed te herhalen
met de salontafel creëer
je eenheid.
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Fotografie

Tekst en styling

Tekstbewerking

Voor verkoopadressen zie inhoud.
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Idee: door een frame te bouwen
en mee te stuken past de grote
koelkast mooier in het geheel. De
voorheen loze ruimte erboven
wordt nu ook nuttig gebruikt. Het
tegelwerk nam Pascal zelf voor
haar rekening: “Gelukkig zijn
witjes al scheef van zichzelf, dus
er kon niet echt veel misgaan.”

De eettafel is een van de weinige
meubelstukken die overgebleven
is uit Pascals oude interieur.
De grote industrielamp is van
Frezoli en gekocht bij Living-in.
Idee: mix en match verschillende
stijlen. Pascal laat zien dat
romantische bolpootjes prima
samengaan met een stoere lamp,
strakke kuipstoelen en een oud
boerenbankje.

1
1 Tot in de kleinste details: zelfs de glazen fles
met bijzonder etiket past bij de kleuren van de
keuken.
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“Ik heb altijd een passie gehad voor
interieur en mooie spullen, maar sinds
de oprichting van mijn winkel Miss Jans,
vernoemd naar mijn oma, mag ik er ook
voor mijn werk mee bezig zijn. Dat is
natuurlijk heerlijk! Ik ben altijd aan het
veranderen, eigenlijk is het hier nooit af.
Twee jaar geleden had de inrichting van
deze jaren 80-woning in Monnickendam
nog een heel andere uitstraling: landelijk,
romantisch en met veel brocante.
Naarmate onze kinderen Romy (20),
Jesse (19) en Kik (11) opgroeiden, werd
het gezinsleven dynamischer en drukker.
Mijn man Stefan (44) en ik verlangden
naar rust, in elk geval in ons interieur.”

“Tijdens onze drie maanden durende
verbouwing is het huis heel grondig
aangepakt, de basis ging compleet op
de schop. Zo kwam er over de hele
benedenverdieping een strakke
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2 De keuken kreeg op maat gemaakte fronten
van oud hout (Jan van IJken) voor een stoere
look. Kieren en butsen maken ze authentiek.
De witte kleur contrasteert mooi met het
donkere aanrechtblad van Belgisch hardsteen.
Idee: robuuste houten panelen of planken
geef je met een likje witte verf een zachtere
uitstraling.
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betonvloer, is de woonkamer van de
keuken gescheiden door stalen deuren
en gebruikten we heel veel wit, zwart
en grijstinten voor de afwerking. Het is
een stuk stoerder en neutraler geworden,
maar – heel belangrijk – nog steeds
sfeervol. Dat komt mede door mijn liefde
voor onbewerkt hout, plaids, kussens en

vloerkleden. Elementen die behalve voor
een goede akoestiek ook zorgen voor een
knus en gezellig geheel.”

“Als een warm welkom en een gezellig
familiehuis. De kinderen hebben veel
vrienden die vaak langskomen, het is

Idee: veel nissen en planken in de
keuken? Kies voor een basic styling. “Ik
vind rust en overzicht fijn in de keuken.
Daarom heb ik vooral voor wit, glas en
een klein beetje zwart gekozen. En ja,
zelfs de pannen zijn daarbij uitgezocht.”
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Niet aan de muur, maar op de kast: de afbeeldingen zijn
op een foamboard gelijmd, zodat ze goed blijven staan

hier soms echt de zoete inval. Gelukkig
hebben we er de ruimte voor. Aan de
grote buitentafel kan altijd nog wel
iemand bij! Hoewel we het heel gezellig
vinden, kunnen Stefan en ik ook genieten
van even rustig met een boek op de bank
zitten. Het feit dat dit huis bestaat uit
verschillende ruimtes is ideaal. Zo
kunnen de zware deuren tussen de
woonkamer en keuken helemaal dicht,
zodat we op elk moment wat privacy
kunnen creëren.”

“We hebben heel wat beslissingen moeten
nemen tijdens onze verbouwing, maar
het uitbreiden van de overkapping en
het plaatsen van de buitenkeuken zijn
denk ik wel de beste geweest. Tijdens de
verbouwing bleek de overkapping ook
nog de ideale oplossing voor onze spullen:
terwijl er binnen werd geklust, konden wij
toch nog comfortabel buiten leven. En dat
doen we nog steeds. De tuin is met de
veranda een verlengde van onze woonkamer geworden. Zodra het even kan,
zitten we er. Ook als het wat frisser wordt.
De buitenmuren hebben we glad laten
stuken, het zorgt voor een mediterrane
sfeer en geeft me een vakantiegevoel in
eigen huis. Met de open haard aan en een
dekentje is het onder het afdak altijd
behaaglijk. Eigenlijk verlengen we er de
avonden en seizoenen mee. Doordat de
tuin aan het water grenst, varen we in de
zomer met onze opgeknapte tuindersvlet
zo de polder in. Een beetje rondtuffen in
de buurt, ergens aanleggen voor een
picknick en een frisse duik, echt genieten!”

Glaswerk en wit servies houden
de inhoud van de servieskast
rustig. De afbeeldingen die op
de kast staan, zijn afgedrukt bij
repro-amsterdam.nl.
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Shoppen in de stijl van
Pascal? In haar webshop
missjans.nl vind je
prachtige meubels en
accessoires in natuurlijke
tinten en materialen.

Linnen beddengoed van
H&M Home, een houten
krukje uit Pascals eigen shop
en een tak: natuurlijke materialen hebben de overhand in
de slaapkamer. Idee: hang
sieraden en kaarten aan een
stok en je hebt een nieuw
stylinghoekje naast het bed.

“Na de verbouwing is het complete
interieur vernieuwd, alleen de oude
eettafel en grote kast in de keuken hebben
de restyling overleefd. De kast heb ik al
zeker twintig jaar en ik denk dat ik ‘m
mijn leven lang zal houden. Het is
gewoon een mooi en praktisch model. Er
heeft al van alles in gestaan: boeken, de
televisie en nu mijn serviesverzameling in
de keuken. De plank begint inmiddels al
aardig door te buigen onder al dat
gewicht, maar dat vind ik niet erg. Alles
strak en recht is ook maar saai.”
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“Ja hoor, er zijn alweer plannen in de
maak: de slaapkamers en de badkamer
zijn binnenkort aan de beurt. Ik hou nu
eenmaal van veranderen. Mijn moeder
zegt dat het niet normaal is hoe vaak ik
iets omgooi, maar ik vind het heerlijk
om ermee bezig te zijn. Hoewel ik heel
gelukkig ben op deze plek, sluit ik niet
uit dat we ooit nog eens gaan verhuizen.
We hebben nog een oud pand midden in
het centrum van Monnickendam, maar
Stefan en de kinderen krijg ik hier niet
meer weg. Binnenkort gaat onze oudste
dochter het huis uit, we hebben besloten
dat zij er voorlopig gaat wonen. Ik kan me
nu al verheugen op het inrichten van haar
nieuwe woonplek!”

Met de buitenkeuken
ging een langgekoesterde wens van Pascal in
vervulling. Het dikke
betonnen blad is maar
liefst vierenhalve meter
lang! Idee: door de
schutting in sprekend
zwart te schilderen, komt
alles wat je ervoor zet
nóg mooier uit.
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“De nissen kunnen ook als zitjes worden gebruikt.
Handig, want het is hier vaak een zoete inval”

3

2

1 “Ik heb totaal geen groene vingers, laat het
bij deze boompjes in grote potten. Toch hou
ik wel van natuurlijk, vandaar de stoere
houten vloer. Idee: zet wat stenen potten
(met lavendel, olijf- of vijgenboompjes)
bij elkaar voor een mediterrane sfeer.
2 Pascal is dol op onbehandeld hout. Het is
stoer en combineert goed met grijs.
Idee: drie schijven hout als presenteerplateau
voor servies.
3 “De overkapping is ideaal, de seizoenen
worden als het ware verlengd. Ook in de
herfst ben ik geregeld op mijn favoriete
Tine K Home-daybed te vinden.”
Idee: kussens, kleden en plaids zijn ook
prima buiten te gebruiken. En doe je dat in de
kleuren van je interieur? Dan wordt een terras
echt een verlengde van de woonkamer.
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De open haard onder de
ruime veranda is bewust op
tafelhoogte gebouwd, zodat
het vuur goed zichtbaar is.
De dakramen zorgen voor
het nodige daglicht. De
brede planken zijn schuin
gelegd, dit geeft een mooi
ruimtelijk effect.
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(i.p.v. € 5,75)

wonen met een warm hart

voor stoer

frisse romantiek

Geartjes kijk op

houdt van
granny
chic

Claire

spiegels

Het huis met de koffers

Bloemenporselein

Mintgroen en poederroze

Keuken knus als vroeger

Binnenkijken

Urenlang

Vintage romantiek

(i.p.v. € 8,23)
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brocante op straat

Marina vindt
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