.. binnenkijken ..

EEN
DIERBARE KERST

Tekst Wilma Tjalsma – Fotografie Anneke Gambon

PAS OP KERSTAVOND JE HUIS IN KERSTSFEER BRENGEN? CAROLA MOET ER NIET AAN
DENKEN. “IK BEGIN DAAR IN NOVEMBER AL MEE, WANT IK HOU ONTZETTEND VAN
EEN SFEERVOL VERSIERD KERSTHUIS.”
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Even voorstellen
Peter, Carola en hun zoon wonen intussen
twaalf jaar in hun vrijstaande jarenzestigwoning.
Tijdens de kerstperiode kleedt Carola het sobere
interieur feestelijk aan met voornamelijk groene
decoraties.

GEEN KERSTBOOM
De sobere woonstijl van Carola’s huis leent zich uitstekend voor een dito styling tijdens de feestdagen. Een
echte kerstboom zal je hier echter niet snel aantreffen.
“De laatste jaren hebben wij geen kerstboom meer.
In het verleden wel hoor, maar eigenlijk vind ik een
boom niet meer passen bij onze woonstijl. Daarvoor in
de plaats heb ik iedere ruimte gedecoreerd met mooie
takken of een fraai kerststuk; die vind ik zo mooi én
ze sluiten naadloos aan bij ons interieur.” Twaalf jaar
geleden verhuisden Carola, Peter en hun zoon vanuit
hun piepkleine huisje naar deze vrijstaande jarenzestigwoning. “Bij dit huis had ik wel mijn twijfels.
Huizen uit de jaren zestig hebben niet veel sfeer. Maar
Peter zag het direct zitten en verzekerde mij dat hij het
mooi zou maken.” En hij hield zich aan zijn woord.
Niet alleen werd de hele woning grondig verbouwd,
er werd ook een sfeervolle serre met daarboven een
slaapkamer voor Peter en Carola gerealiseerd. “Het is
dankzij Peter dat die wat duffe woning met z’n saaie
details zo’n sfeervol huis is geworden.”
INSPIRATIE UIT DE NATUUR
Tijdens ons bezoek aan Carola worden we bij binnenkomst direct vrolijk, want haar complete huis is al ondergedompeld in een heerlijke, warme kerstsfeer. “Ik
ben dit jaar nog iets eerder begonnen met decoreren,
want ik wist natuurlijk dat jullie kwamen. Heerlijk
toch: de kaarsen aan, de haard brandt, die zalige geur
van al het kerstgroen. Fijn dat jullie er nu al zijn, want
nu kon ik nog eerder beginnen met versieren!” Carola
vertelt dat ze ook dit jaar weer nieuwe decoraties heeft
gekocht. Het liefst zo natuurlijk mogelijk. “Ik ben gek
op de natuur en heb een zwak voor takken. Voor elke
tak zoek ik een speciale plek in huis. En met die takken maak ik ook de kleine en grote kruiken op die op
verschillende plekken in onze woning staan.” De echte

groendecoraties maakt ze niet zelf, zo vertelt Carola.
“Die zijn allemaal van de hand van Carla Laban van
V.O.C. 2012. Zij is een bloemkunstenares en maakt
zulke geweldige bloemstukken.” Als we rondlopen
in de sfeervolle woning, zien we dat werkelijk iedere
ruimte is versierd. “Wanneer wij ’s morgens onze ogen
openen, worden we als het ware al ondergedompeld in
een kerstsfeer. Want met ‘iedere ruimte’ bedoel ik ook
echt iedere kamer. Dus is ook onze slaapkamer op een
subtiele manier versierd en zien en ruiken we bij het
slapen gaan en wakker worden kersttakjes!”
HEERLIJKE TRADITIES
Zoals bij zovelen staan de kerstdagen ook hier in het
teken van tradities en worden deze dagen ieder jaar
doorgebracht met familie én vrienden. “Wij vieren één
dag kerst met vrienden die wij al ontzettend lang kennen, zo lang dat ze voelen als familie. Dan eten we
lekkere Hollandse pot, zoals een stamppotje zuurkool
met worst én gaan we naar de film. Doordat het een
dag is van tradities maar zonder opsmuk, is het een
moment om ieder jaar naar uit te kijken.” De andere
dag wordt ten huize Van Vliet traditioneler gevierd.
“Met de gehele familie, en dat is altijd ontzettend gezellig. Het bij elkaar zijn en met elkaar eten van de
heerlijke, zelfgemaakte gerechten; de een maakt het
voorgerecht, de ander het hoofdgerecht of toetje en
dan uiteindelijk alles samen klaarmaken en opeten!
Ik vind het heel erg waardevol en ben dankbaar dat
we deze dag jaarlijks samen door kunnen brengen.”
DIERBAAR ONTBIJT
Kerstavond brengt dit gezin altijd met z’n vieren door:
Peter, Carola, zoon Jordy en hond Storm. “Die avond
is voor ons heilig. Vader, moeder, kind en hond, het
gezin is dan compleet. Heerlijk eten met elkaar en
natuurlijk cadeautjes; niet onder de boom, maar bij
een speciaal gedecoreerde kruik.” En ook het ontbijt
de volgende morgen is een geliefd moment. “Wij dekken de tafel met ons mooiste servies van Côté Table
om vervolgens met z’n drieën te ontbijten. Weer zo’n
mooi, jaarlijks terugkerend moment.”

“Heerlijk toch: de kaarsen
aan, de haard brandt, de
geur van kerstgroen ”
CAROLA, BEWOONSTER
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Peter bouwde jaren geleden een tuingerichte woonkamer
aan de achterzijde van de woning. Hier staat een bank van
Nederlands fabrikaat die Carola zelf verkoopt, in de stof
Kiss en de kleur stone. De muur is geverfd met kalkverf
Gritti van Carte Colori. Op de ronde tafel in de hoek staat
een mooie, stoere kruiklamp (beide van Aura Peeperkorn),
te koop in Carola’s winkel Landelijk en Sober Wonen. Ook
de kandelaars van Puur Wonen Sophie zijn hier te koop.

De haard is gekocht bij Flame. Het stoeltje is te koop bij Landelijk en Sober Wonen. De accessoires zijn van Aura Peeperkorn en Be-Uniq
(ijzeren wiel en schaal op schouw). Het kalkdoek boven de sidetable is van GG (alles via Landelijk en Sober Wonen).

NIET SIPPEN
De feestdagen met haar gezin zijn voor Carola nog
belangrijker geworden sinds Jordy zelfstandig ging
wonen. “Ik kreeg, toen hij op kamers ging wonen,
veel meer vrije tijd en dacht: ik kan gaan zitten
sippen omdat mijn zoon op kamers woont, maar ik
kan ook met mijn hobby, mooie interieurs maken,
professioneel aan de slag gaan. Jordy woont, nu hij
aan twee universiteiten studeert, weer thuis, maar ik
ben destijds wel een webwinkel gestart met kleine
meubelen en unieke accessoires.” En inmiddels opent
Carola ook iedere zaterdag haar tot showroom ver-
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bouwde schuur. “Daar kunnen geïnteresseerden komen voor inspiratie. Ik verkoop nog steeds unieke
items en geef inmiddels ook kleur- en interieuradviezen. En als de klant blij is, ben ik dat ook.”
Inmiddels is de open dag die Carola jaarlijks
organiseert een begrip onder de liefhebbers van de
stoere, sobere woonstijl. “Ik doe er in de weken voorafgaand aan de donkere decemberdagen alles aan om de
showroom zo sfeervol mogelijk te decoreren en koop
altijd extra veel groen én kerstartikelen in. Het enige
waar ik geen invloed op heb, is of er al dan niet sneeuw
ligt, maar verder is het hier een en al Jingle Bells!”
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De tafel is gedekt met servies van Côté Table, dat net als de tafel, de
stoelen en het teakhouten bankje te koop is via Landelijk en Sober Wonen.
De groendecoraties op tafel zijn gemaakt door V.O.C. 2012. De kast op de
achtergrond was een oude witte kast, deze is geverfd in de kleur Piombo van
Carte Colori. De overige tafelaccessoires zijn van Be-Uniq en Aura Peeperkorn.
De muur is geverfd in de kleur Leem van Carte Colori. Het keukenrek van
Hoffz is bovenop gedecoreerd met takken van Carola. De hangende toef is
van V.O.C. 2012. De kruik op de achtergrond decoreerde Carola zelf.
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In de serre staat fauteuil Dirk van Aura
Peeperkorn. De lamp aan de muur komt van een
winkel die niet meer bestaat. De lampenkap heeft
Carola geverfd met kalkverf van Carte Colori.
Het warme vachtje op het bankje is te koop bij
Landelijk en Sober Wonen, net als de kruiken.

“Ik ben gek op de natuur
en heb een zwak voor takken”
CAROLA, BEWOONSTER
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“Het is dankzij Peter dat deze
wat suffe woning met z’n saaie details
zo’n sfeervol huis is geworden”

De witte keuken, die kort na de verhuizing
was geplaatst, werd door Carola grijs
geverfd met een mengsel van Carte Colori
Gritti en Piombo. De accessoires en de
verlichting zijn van Aura Peeperkorn.

CAROLA, BEWOONSTER

.. kerst in een kruik ..
Carola: “Ik hou erg van een kerststuk in
een mooie kruik. Ik bouw deze op door
er eerst gedroogde takken in te steken,
vervolgens vul ik de rest op met andere
takken. Ik maak het meestal af met
rozenbotteltakken. Want een subtiel
beetje rood, vind ik, hoort wel bij kerst.
Als laatste leg ik er mooie, warme
verlichting in.”
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Op de keuken en de serre heeft Peter een heerlijke slaapkamer gebouwd met een gezellig puntdak. Het houten plafond is geverfd met Palladio van Carte Colori. Geslapen
wordt er op een bed van De Suite. Op de muren zit krijtverf in de kleur Leem van Carte Colori. Op het bed ligt bedtextiel van House in Style (via Landelijk en Sober Wonen).
De accessoires zijn van Aura Peeperkorn.

“Als we ’s morgens onze ogen openen, worden
we al ondergedompeld in een kerstsfeer”
CAROLA, BEWOONSTER
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