WONEN

TUSSEN DE KOEIEN
EN DE KAAS
Marry (37, styliste) en Ted (44,
boer) wonen al tien jaar in dit huis
uit 1994 naast zijn kaasboerderij
in Hoogwoud. Ze delen de 180 m2
inmiddels met dochter Mees (4)
en zoon Klaas (2).

‘De kast met twee
bureautjes liet ik
namaken uit een
tijdschrift. In de
kaartenmolen stop ik
elke keer weer nieuwe

1

2

foto’s van ons gezin,
de familie of van
vrienden. Zonde om

‘Met zijn broer nam Ted de k
 aasboerderij

ze op de telefoon of in

van hun ouders over. Een boerderij met

de computer te laten

zo’n tweehonderd melkkoeien plus nog

zitten, vind ik. Er zitten

wat kalfjes én een winkel. Hij woonde al in

ook uitnodigingen en

dit huis naast de kaasboerderij. Toen ik

leuke kaarten tussen.’

erbij kwam, gingen zijn ouders eruit. Toch
was het anders dan Boer zoekt vrouw,
want ik was helemaal niet op zoek naar
een boer of het boerenleven. Teds ouders
hadden het huis tien eerder laten bouwen.
Het was in goede staat. En lekker praktisch
ingericht, met een plavuizen vloer en een
keuken met uitzicht op de boerderij. Drie
keer per dag liep iedereen daar in en uit
voor het eten. Het voelde een beetje alsof
ik bij mijn schoonouders introk. Om het
ook mijn huis te laten worden, wilde ik het
hier en daar veranderen en echt naar mijn
smaak inrichten. De indeling bleef intact,
maar de keuken werd uitgebreid.

→

1 ‘De Lloyd-tafel komt van The Frozen
‘De bank kochten we bij Montel, het

Fountain, de stoelen van Euroseat. Aan

kleed via Rozenkelim.nl. Ik ben dol

de muur hangt een uitvergroting van Teds

op deze metalen krukjes, ze zijn van

rijbewijs, gebruikt voor een surpriseparty

House Doctor. De boekenkast lieten

toen hij veertig werd.’ 2 ‘Bij dit kastje van

we op maat timmeren.’

de rommelmarkt viel ik voor het vintage
gevoel. Erop een ingelijste tekening van
Mees. De klok komt via Anthropologie.eu.’
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,
De eerste jaren hadden alle
muren een kleurtje, na een tijdje
,
wilde ik wat meer rust

Over de plavuizen kwam een eikenhouten
vloer en de muren werden glad gestuukt.
Ted riep van tevoren steeds: ‘Hoe kun je
hier nou iets mooiers van maken, het is
toch goed zo?’ Maar toen alles eenmaal
klaar was, was hij, net als zijn ouders, heel
blij en verrast met de nieuwe look.
Mijn schoonouders hadden ons hun hele
meubilair aangeboden, inclusief de grote
eikenhouten banken en kasten. Hartstikke
lief, maar ik wilde liever mijn eigen stijl.
Ik hou van een mix van vintage en nieuw

3

met hier en daar een speels element. De
eerste jaren hadden de muren allemaal
een kleurtje en was het nogal een bonte
boel. Na verloop van tijd wilde ik wat meer
rust in het interieur. Nu zijn de muren licht

4

en hebben we de bruine eikenhouten vloer
lichtblauw geschilderd. Na tien jaar jaar
voel ik me helemaal thuis hier. Ik ben vaak →

5

3 ‘De bijkeuken is lichtblauw met

keuken bij nostalgische stenen

een donkerrode vloer. De plaat van

vloertegels vind ik mooi. Ze zijn van

‘Via de schuifdeur loop je zo de tuin in met erachter de

die ouderwetse kaaswinkel vond ik bij

De Tegel BV.’ 5 ‘Mees en Klaas

boomgaard en de boerderij. In plaats van gordijnen hang

een brocantewinkel in Drenthe. Leuk,

tekenen graag op de met groene

ik een mooi t afelkleed met knijpertjes en metaaldraad voor het

omdat Ted ook een kaaswinkel heeft.’

krijtverf beschilderde houten plaat

raam. De keus in prints en designs is veel groter en ze zijn

4 ‘Het blad op deze Tulp-keuken van

van de bouwmarkt. Het poppenwiegje

makkelijk te wisselen. De houten fiets, de Wishbone Bike met

ouderwetse granito lieten we storten

was vroeger van mijn oma. Het

verstelbaar frame, kochten we bij de Houten Trein in Alkmaar. ’

door de firma Rosa Bian. De strakke

schoolbankje is van Hollands Glorie.’
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7

in de stad voor werk of studie en vind het
altijd weer fijn om thuis te komen tussen
de koeien en de kaas. Ik geniet van het
uitzicht over de tuin met daarachter een
boomgaard waar ’s zomers de koeien
lopen die moeten kalven. Zo kunnen we
ze een beetje extra in de gaten houden.
Juist het contrast van het drukke van de
stad met de rust van het platteland vind
ik leuk. En onze kinderen kennen niets
anders dan een leven tussen de dieren.
Ze weten niet beter en vinden het geweldig
om met papa op de quad dwars over het
land naar de speeltuin rijden. Al die ruimte
om ons heen is prettig. Niet alleen buiten,
maar ook binnen. Mees heeft zelfs leren
fietsen in de woonkamer!’ ■

6 ‘Dit is het kamertje van Mees. De rode
smalle lockerkast is van Ikea. De lichtgroene
commode liet ik maken bij cadeauwinkel
Kkip in Schagen. De lamp is van Loods 5,
het stoeltje en de krukjes kregen we van
familie.’ 7 ‘De houten kerkbank komt van
een veiling. In de oude legerkist die eronder
staat, bewaar ik vanaf Mees’ geboorte mooie
dingetjes. Klaas heeft zo’n zelfde kist op zijn
kamer staan. We kochten ze bij Combitex in
Noord-Scharwoude. Een neef maakte het
schilderij met de apenkoppen.’
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,
Mooie dingetjes van
de kinderen bewaar ik,
in een oude legerkist
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