Pieter (40)

Hanneke (37)

mijn
huis

Mode en interieur zijn voor Hanneke
Eversdijk, werkzaam in kledingwinkel
Noa Noa for Women, nauw met elkaar
verbonden. “Ik wil eenheid, zonder
die spanningsboog te verliezen.”
door Marije Veerman | fotografie Sonja Velda

Fiene (4)

Jesse (11)

Sam (6)

styling Lianne de Bruijn

Thijn (2)

“De bank in de woonkamer
hebben we gekocht bij Meijer
en Floor in Arnhem.”

“De vlinderstoel
in de loggia is van
Loft.”

“Ik krijg steeds vaker de vraag om te helpen bij het inrichten
en stylen van woon- en kinderkamers. Leuk! Om de kneepjes
van het vak onder de knie te krijgen, start ik binnenkort met
een opleiding voor binnenhuisarchitect.”

‘‘M

ode heeft eigenlijk altijd al
in me gezeten. Ik werk bij
kledingwinkel Noa Noa for
Women, hier in Apeldoorn. Bezig zijn met
kleding, maar ook met de aankleding van
de winkel, de presentatie, commercieel
denken, ik doe het echt vanuit mijn hart.
Op zondagavond heb ik nooit gedacht:
shit, ik moet morgen weer werken. Dat is
geweldig om te ervaren. Uiteindelijk heb
ik wel een stapje terug gedaan voor de
kinderen. Ik werk twee dagen in de week,
zodat ik mij straks, als de kinderen ouder
zijn, zo weer verder kan ontwikkelen.
Toen we acht jaar geleden dit huis kochten,
was mijn passie voor interieur geboren. Het
huis stond al een tijdje te koop, waarschijnlijk door de blauw met rode vloerbedekking
die overal lag, maar ik wist het meteen: dit
wordt ons thuis. Vanwege de authentieke
details, maar ook vanwege de ligging: een
geweldig oud straatje met groene bomen in
het centrum van Apeldoorn. Omdat zowel
de keuken als de badkamer helemaal niets
meer waren, konden we het huis volledig

naar onze hand zetten. Ik wist heel goed wat
ik wilde. Een fris huis, omdat ik geloof dat
dit ook een fris hoofd met zich meebrengt,
maar ook balans. Als je van beneden naar
boven loopt en dan ziet dat het klopt, dat er
eenheid is. Dan lijkt je huis ook meteen een
stuk groter.
Ik kreeg echt ontzettend veel lol in het
inrichten en merkte dat ik er goed in was.
Het leuke vind ik dat het je persoonlijkheid
uitstraalt zonder dat je daar eigenlijk zelf
mee bezig bent. Je kiest wat je mooi vindt,
wat je vindt passen bij je huis; daardoor
vertelt elk huis zijn eigen verhaal. Net als
met kleding, eigenlijk. Dat ontloopt elkaar
niet eens zo veel. Ik kan nu bijvoorbeeld ook
kijken naar mijn interieur en denken: dat zou
ik nu heel anders doen. Acht jaar geleden
koos ik kleuren vooral uit één kleurstaal,
waardoor de sfeer heel clean is. Nu durf ik
veel meer. Ik zou zo een muur geel verven,
bijvoorbeeld, en er dan van die vintage
letters in alle kleuren op bevestigen. Dat is
denk ik ook het tijdsbeeld. Alles is nu veel
meer out of the box.

Hoewel het huis echt mijn hart gestolen
heeft, hebben we onlangs toch de knoop
doorgehakt om te verhuizen. We zijn er
simpelweg uitgegroeid en missen een tuin.
Natuurlijk was het een gok, in deze tijd, maar
we wilden gewoon niet langer wachten. Nu
heeft ons gezin het nodig, straks misschien
niet meer, omdat de oudste al weer gaat
studeren. Dan is het moment voorbij. Ik heb
altijd geloofd dat je dromen moet realiseren
als je daar de kans voor krijgt. Ik denk dat
die instelling ook komt doordat onze zoon
Sam (6) een verstandelijke beperking heeft.
Daar kwamen we eigenlijk pas achter toen
hij ouder werd en achterbleef in zijn ontwikkeling. Natuurlijk was dat enorm verdrietig,
maar inmiddels weet je: Sam is gewoon Sam
en hij heeft nou eenmaal meer aandacht
nodig dan andere kinderen. Tegen hem
kan ik niet zeggen: ‘Ga maar lekker buiten
spelen, maar blijf in het straatje.’ Dat gaat
gewoon niet. Gelukkig was ons huis snel
verkocht en hebben we inmiddels in een
bosrijke wijk (Berg en Bos) in Apeldoorn
een oud, vrijstaand huis gekocht. Dat gaan
we slopen om opnieuw op te bouwen.
Vooral de ligging is prachtig, met een
tuin waar bomen in staan van meer dan
honderd jaar oud. De beloofde boomhut
en een trampoline komen daar natuurlijk
ook. Een fantastische plek voor de kinderen
om op te groeien, vooral ook voor Sam.
Omdat het hem de vrijheid geeft die hij
nu niet heeft. Het voelt echt alsof er een
kringetje om Sam heen staat, deze plek,
wij, de kinderen. Dat voelt heel veilig.
Dan rest mij alleen nog dankbaarheid.” ➤
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10 grote kleine dingen

‘Ik wist heel goed wat
ik wilde. Een fris huis, omdat
ik geloof dat dit ook een fris
hoofd met zich meebrengt,
maar ook balans’

084 fabulous mama

Levensmotto: “Go forward and
never lose sight of your dreams.”
Grootste levensles: “Terwijl wij
proberen onze kinderen alles
over het leven te leren, leren
wij van hen wat het leven is.”
Dit wil ik mijn kinderen
meegeven: “Een warm en
gezellig thuis. En verder: wees
nieuwsgierig en geïnteresseerd
in andere mensen, heb een
doel en volg vooral je passie.
Geniet groot en klein.”
Zo omschrijf ik mijn stijl:
“Stijlvol, natuurlijk, met
eenvoud, een tikkeltje frivool
en romantisch. Met liefde en
eigenheid gemaakt.”
Ik zou willen dat ik beter was
in: “Het vrijmaken van quality
time. Het is best druk, met
vier kinderen. Soms loopt
het soepel en soms is 24 uur
in een dag behoorlijk kort…”
Mijn grootste geluksmoment:
“Aan zee, met een cappuccino
en een boek of tijdschrift, samen
met Pieter zien hoe de kinderen
genieten van zee en strand.”

Laatste keer gelachen:
“Ik lach elke dag om de
primaire en spontane reacties
van kinderen. Zo puur!”
Favoriete meubelstuk: “Het
grijze kastje op Thijns kamer.
Het is al vier keer gevuld met
rompertjes in maat 50/56. Als
het opengaat, ruik je nog de
heerlijke Zwitsal-geur. De
nieuwe bewoners wilden het
graag overnemen, maar op dat
moment voel je hoe gehecht je
raakt aan een meubelstuk.”
Favoriete plek in huis: “De
kinderkamers; ‘s avonds met de
drie jongsten in de bedstee van
onze dochter Fiene boekjes
voorlezen en zingen.”
Familietraditie: “Vakantie
vieren aan de Zeeuwse Rivièra
(Zoutelande). We huren een
huisje op het strand en nemen
de Cobb barbecue mee, om
daar een lange dag door te
brengen. Toen de kinderen
klein waren, sliepen ze overdag in het campingbedje dat
net in het huisje past.”

wonen
“Het voormalige berghok dient nu
als chillplek voor Jesse en zijn vrienden.
Het gordijn is van Combitex. Het
surfbord van Scotch Shrunk.”

“De commode in
Thijns kamer hebben
we laten maken door
een timmerman. Zeven
jaar geleden zag je
nog geen commodes
van steigerhout.
Het ledikant is van
Kids Factory.”

“De kinderkleding
aan de kast is van
Scotch R’Belle en
komt van Petit Merci
in Apeldoorn.”

“Het bed is extra breed
en komt van Nilson.”

“De kast hebben
we al voor vier
kinderen gebruikt.
Het hobbelpaard is
van het Kleine huis,
hier in Apeldoorn.”
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wonen

“Door de tafel uit de muur
te laten komen, heb ik
geprobeerd een speels
effect te creëren.”

086 fabulous mama

“De bedstee van Fiene kochten
we bij Kids Factory, het stoeltje
bij Petit Merci.”

“De piano heb ik van
Pieter gekregen als
meubelstuk. Nu speelt
Jesse er al drie jaar op.”

“De keuken hebben we zelf ontworpen en door
een timmerman laten maken. Het hardsteen
komt rechtstreeks van een steengroeve in België.
Onze eisen waren: vooral geen bovenkastjes,
een groot fornuis en handgeschilderd.”

“Het vloerkleed in
de woonkamer is
van Meijer en
Floor in Arnhem.”
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