In de winter kleuren
de groene heuvels
wit en het hele jaar
door stoken ze hier
een gezellig vuurtje.
Karin en Rindert-Jan
Dijkstra verbouwden
een gedateerd
Oostenrijks pension
tot een fijn woonhuis.
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Schitterend uitzicht
Karin Dijkstra: “Van dit uitzicht
word ik nog dagelijks gelukkig.”
Via via hoorden Karin en haar
man dat er een pension in het
skigebied Ski Arlberg in de
verkoop kwam. “De ligging is
schitterend, we waren heel
blij dat we het konden kopen
en voelden ons verplicht er
iets bijzonders van te maken.
Het geheel was erg gedateerd,
dus we hebben ingrijpend
verbouwd. Alles is vernieuwd,
alleen de muren en het dak
stonden er nog. We hebben er
drie appartementen in gemaakt,
waarvan we er twee verhuren.”
Rendierhuid € 199,- (Ippys Woondeco), adirondack-stoel € 125,(Gardendiscount), vergelijkbaar
ijzeren krukje € 59,95 (Te Leuk Hout).
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Zelfs bij -15°C
Van de aangebouwde schuur
is de voorkant gesloopt en er
werden twee palen geplaatst.
Karin: “Deze veranda is een van
onze favoriete plekken. Veel van
de meubels zijn hergebruikt.
Ook de pizzakachel is heerlijk.
We zitten hier zelfs met -15°C,
lekker met een vachtje in je rug
bij de warmte van het kacheltje.”
Vergelijkbare outdoor oven € 795,(Weltevree).
Houten kralenslinger van

Net echt

OnsHus 2 meter lang € 26,50

Zo’n wandversiering
geeft de kamer
meteen sfeer. Gemaakt
van gerecycled mdf.

(Deense Dingen).

Hertenkop € 41,50
(Miho Design via
Fonq).

Vaas van kurk en zwart
keramiek 17 cm hoog
€ 63,- (Bloomingville).

Dekentje erbij
Ook ’s avonds kun je buiten zitten.
Karin heeft het gezellig gemaakt
met kussens en warme dekens
van het Zwitserse leger die ze
vond bij een dumpwinkel.
Draadmand 34 cm hoog
€ 21,95 (Stoer Metaal).

Quilt van
geruit katoen
120x200 cm
€ 69,95
(Storebror).

Oud als nieuw

Houten boerenkruk met geitenvacht
€ 449,- (Styling & Co).

Bij aankoop van het pension kregen
Karin en Rindert-Jan de inboedel
cadeau. Karin gaf de meeste meubels een nieuwe uitstraling of plek.

WONEN

In de mix
Karin houdt van mixen:
oud met nieuw en waar
mogelijk worden spullen
hergebruikt. De bank komt
uit de Stube en de oude
tafel schilderde ze zwart.
Ook de stoelen komen
uit de oude inboedel.
Inspiratie doet ze op in de
woonwinkels van vriendin
Lianne, Itsloft.nl, die ook
hielp met de styling van
het Waldhaus. Een vrachtwagen vol spullen ging
hiervoor naar Oostenrijk.
Vergelijkbaar spijlenstoeltje
€ 75,- (Dille & Kamille),
vergelijkbare zwarte tafel
€ 675,- (Leven in Stijl).

“DEZE VERANDA IS
EEN VAN ONZE FAVORIETE
PLEKKEN. HEERLIJK!”
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Opbergbak van riet en hout,
47x37 cm € 34,95 (Storebror).

Glazen windlicht
met hertje € 57,(Bloomingville).

Decoratief gewei
€ 45,95 (Zara Home).

Helemaal thuis
De geweitjes kregen ze cadeau
van een collega van RindertJan. Het leren stoeltje vonden
ze op een veiling, het ging in de
vrachtwagen mee naar Wald.
“Toen dat stoeltje stond, voelden
we ons echt thuis.”
Stylingtip Simpel en stijlvol,
zo’n witte lijst met daarin een
compositie van geweitjes.
Vergelijkbare fauteuil € 599,(Rivièra Maison).

Heiligenmuur
Grappige Oostenrijkse
snuisterijen die Karin
in het huis vond, zoals
de rozenketting en het
Mariabeeld, kregen een
plek in de hal.

Kruk van
geitenleer met
houten poten
€ 119,(Karwei).
Koeienhuid Lieke, ca. 3 m2
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€ 199,- (Karwei).

KRUKJE HIER,
KRUKJE DAAR...

Bijzetters & opbergers
Combineer verschillende
krukjes als bijzettafeltjes naast
de bank. Kleden en kussens
die niet worden gebruikt, staan
leuk in een grote mand.
Bank ‘Ektorp’ € 299,- (Ikea), krukje
met koeienhuid € 99,- (Furn),
zwarte staande lamp € 159,(Woonboulevard XL), vergelijkbaar
gordijn € 99,95 (Radyr via
A House of Happiness), mand
naturel € 37,- (Tinek Home).
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Industriële hanglamp
€ 109,95 (HK Living).

Kandelaar € 17,99
(Zara Home).

Outdoor binnen

PRODUCTIE: FLEUR SPRONK. SHOPPING:
SARA BARTELS, DOMINIQUE VAN DOOREN

In hun eigen appartement én
in de verhuurde appartementen zijn keukens geplaatst
van Bowisse. Ook de steigerhouten krukken komen
hiervandaan. De natuurlijke
materialen zorgen voor een
fijne outdoor-sfeer. Accessoires zoals het vachtje, het
gewei en de spreuken aan de
muur maken het af.

Houten kruk € 98,(HK Living).

Buitenkamer
Via de grote schuifpui in de
keuken kom je op de knusse
veranda. Een prima manier om
buiten met binnen te verbinden.
Tip Hebt u ook een veranda of
kleine overkapping? Hang daar
dan een kroonluchter boven
de eettafel voor een huiselijke
sfeer. Dan ga je vanzelf vaker
buiten zitten, eventueel met een
warme plaid.

Vergelijkbare broodtrommel
via Wesco.

Zwarte schapenvacht,
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Porseleinen theelichthouder met

50x90 cm € 249,-

hertje € 11,- (Bloomingville).

(Bloomingville).

HOERA VOOR
HERGEBRUIK:
HET CAFÉPLAFOND
ZIT NU TEGEN
DE MUUR

Tweede-kans-plankjes
Karin houdt van hergebruik,
ook het schrootjesplafond
in de oude Stube kreeg een
tweede kans. “Door het bakken en braden in de Stube
waren de planken vies en
vet. Ze lagen buiten tot we
er een nieuwe bestemming
voor wisten. Uiteindelijk
hebben we ze omgedraaid
en gebruikt voor de slaapkamerwand.” De dekens op
het bed zijn verhuisdekens
van Karwei.
Meer informatie over het Waldhaus
via www.waldhaus.nl.

40- 89

