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In het Tilburgse art-deco huis van Nadia en Jules is geen witte
muur te vinden – maar wél een eigen bibliotheek. En heel veel vintage 

vondsten. Veranderplannen zijn er ook: ‘De zolder moet heftiger’.
fotografie CAROLINE COEHORST | tekst ADELINE MANSTegelvloer Designtegels. Muurverf Stiffkey Blue van 

Farrow & Ball. Plafondverf Slaked Lime van Little Greene. 
Eettafel kringloopwinkel, eetkamerstoelen Kick Collection. 
Hanglampen Marktplaats. Grote vaas Loods 5, pampas-
gras zelf geplukt. Kleine vaas Jysk, bloemen zelf gedroogd. 
Kandelaar palmboom gekregen, gouden kandelaars en 
spiegelplateau Sissy-Boy, borden kringloopwinkel, 
mokken gewonnen bij Designtegels. 

> Muurverf Hellebore 275 van Little Greene. Bloemen 
zelfgemaakt. Pentekeningen en lijsten kringloopwinkel. 
Wit bord Oil & Vinegar. 
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Visgraatvloer Loven Dageraad 
Vloeren. Muurverf Hellebore 
275 van Little Greene. Verf 
paneel De Nimes van Farrow & 
Ball. Muurschilderingen 
zelfgemaakt. Daybed Karwei, 
geel kussen H&M Home, 
oranje kussen Jysk. Bijzettafel 
kringloopwinkel, plantenpot 
gekregen. Gordijnen Leen 
Bakker. 

 Deur op maat gemaakt. Muurverf Stiffkey Blue van 
Farrow & Ball. Muurverf hal: boven Setting Plaster van 
Farrow & Ball, onder Terre D’Egypte van Farrow & Ball. 
Verf houtwerk Railings van Farrow & Ball. Hanglamp 
AliExpress, muurlamp Hidden Gems.

< Zwarte wandtegels Karwei. Tegelvloer Designtegels. 
Keuken op maat gemaakt door Martens & Dochters, 
fornuis en afzuigkap Stoves. Hanglampen AliExpress. 
Gekleurde vaas familiestuk, pampasgras zelf geplukt. 
Theepot en ingelijste pentekening kringloopwinkel. 
Olijfolieset Oil & Vinegar, fruitschaal Action, theedoeken 
gekregen. 

"Ik heb een 
beeld in mijn 

hoofd – zó moet 
het worden – en 

dan begint 
het zoeken"

op New Yorks art-deco en toen bleek ons 
huis ook in art-deco-stijl te zijn. Elke kamer 
heeft een andere vergrijsde kleur met tinten 
uit dezelfde kleurfamilie, maar bij de plinten 
en kozijnen kozen we juist wel voor eenheid 
door het hele huis. In de hal lagen de originele 
plinten, die waren donker. Wit voelde heel 
hard aan, dus kozen we voor hoe het vroeger 
was. De kozijnen meepakken, was een schepje 
bovenop het origineel. Het is een luxe om 
zoveel ruimte te hebben dat je alles kunt  
realiseren wat je wilt, zoals een bibliotheek. 
Jules bouwde de boekenkast zelf om de 
deur heen. Als we terugkomen van vakantie, 
dan zie je alles weer even door de ogen van 
iemand die net binnenkomt. En altijd denk ik: 
wow, dit is ons huis.’ 

Kleurkriebels
Nadia en Jules waren op het station in  
Milaan toen ze het herenhuis op Funda zagen 
staan. ‘Het vinden van ons droomhuis was 
best een proces. We wilden niet betalen voor 
een smaak die niet van ons was. Vanuit Italië  
hebben we gebeld voor een bezichtiging.  
We mochten dertig minuten kijken en binnen 
vijf uur moest er een bod op tafel. De woning 
was van een oud vrouwtje en de schrootjes 
zaten tegen de muren en plafonds. 

N
adia en Jules jagen graag op 
koopjes. Nadia: ‘In een woon-
winkel heb je van alles op  
voorraad voor een berg geld. 
Maar ik vind het niet leuk om 

ergens binnen te komen en een hele lading 
mee naar huis te nemen. De zoektocht maakt 
het interessant. Het is leuk om niet te weten 
wat je precies tegen gaat komen. Ik heb een 
beeld in mijn hoofd en daarna begint het  
zoeken. Door het zelf op te knappen en een 
eigen draai aan iets te geven, kun je veel meer. 
Bij ons om de hoek zit een grote kringloop-
winkel, daar loop ik elke week wel even binnen 
om te zien of ze iets nieuws hebben. Het is  
een fijne plek om te speuren. De ingelijste pen- 
tekeningen zijn ook kringloopvondsten, elke 
kerk kennen we. De bloemen zijn een beetje 
uit de hand gelopen. Het is een makkelijke 
manier om te stylen. Op Instagram zag ik dat 
je ze een kleivoetje kunt geven. Ik kies kleuren 
uit die bij de woonkamer matchen, het is echt 
een mooi object om naar te kijken.’ 

Vakantieblik
De tegelvloer in de keuken komt van een  
bekend modemerk. ‘Hij ligt bij Scotch & Soda in 
de winkels. Voordat we het huis hadden, wist 
ik al dat ik deze vloer wilde. Hij is geïnspireerd 

De bewoners
WIE Nadia Klijn (27, docent  

Nederlands), Jules Kruijswijk  

(28, data scientist) ONLINE  

@renovatingwillie WAT oude  

onderwijzerswoning van 220 m² uit 

1923, ontworpen door Jos Donders 

WAAR Tilburg, sinds 2018  

WOONSMAAK ‘Maximalisme met 

een flinke scheut art-deco’  

BIJZONDER Elke ruimte in huis heeft 

een basiskleur met veel ton sur ton 

tinten uit dezelfde kleurfamilie
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> Muurverf Hellebore 275 van Little Greene. 
Visgraatvloer Loven Dageraad Vloeren. 
Panelen zelfgemaakt, kleur panelen  
De Nimes van Farrow & Ball. Glas-in-lood 
Glasatelier Gielen. Kunstboom Brouwer & 
Bien, pot Intratuin. Hanglamp Sissy-Boy. 
Kandelaar Søstrene Grene, gestapelde 
schalen en borden tweedehands. Gordijnen 
Leen Bakker. Vazen, schemerlamp, zwarte 
stoel en kast kringloop-winkel. Verf kast 
Blush van Little Greene. Blauw kussen Jysk. 
Pampasgras zelf geplukt. 

>> Muurverf Dock Blue van Little Greene. 
Wandtegels Karwei. Tegelvloer Designtegels. 
Keuken op maat gemaakt door Martens & 
Dochters. Kranen Boretti, wasbak Villeroy & 
Boch. Hanglampen AliExpress. Glazen potten 
Ikea. Zeeppomp Jysk. Snijplank gekregen. 

WOONIDEE 

Om een keukenblad uit te lichten 

wordt vaak gekozen voor spots, maar 

hanglampen werken net zo goed en 

zijn bovendien een stuk spannender 

om te zien. 

We hadden het tweede bod, maar de 
eerste koper zag ervan af. Zijn vrouw vond 
het te veel werk. Boven werd alles gestript, 
dus woonden we van oktober tot mei 
beneden. Die ruimte was net zo groot als 
ons vorige appartement. Toen het tijd was 
om te wisselen en beneden te verbouwen, 
zijn we toch maar even bij mijn moeder 
gaan wonen. De vloer moest tot vijftig 
centimeter onder de plint uitgegraven 
worden, dus je liep op het zand.’ 
Heel soms kriebelt er al wel een andere 
kleur bij Nadia. ‘We zijn types die van 
verandering houden. Met een thema of 
kleur, niet zo snel in meubels. We kopen 
bewust. En een pot verf is goedkoper dan 
allemaal nieuwe accessoires. Maar het 
mag van ons echt voller. Op zolder zijn  
we ook nog niet klaar, die moet heftiger.  
Te beginnen met een statig en mooi bed  
in het midden.’ 

058 | vtwonen vtwonen | 059

BINNENKIJKEN



< Eetkamertafel kringloopwinkel. 
Hanglampen Marktplaats. Spiegelplateau 
en gouden kandelaars Sissy-Boy. 
Kandelaar palmboom gekregen. Vaas 
kringloopwinkel, bloemen zelf gedroogd. 

> Muurverf Hellebore 275 van Little 
Greene. Banken BePureHome. Kussen 
met print Sissy-Boy. Velvet kussen Jysk, 
roze kussen Kwantum, plaid H&M Home. 
Vloerkleden gekocht in Marrakech. 
Bijzettafel en Delfts blauwe schaal 
familiestukken. Glazen pot en vaas met 
deksel gekregen. Tafels en gouden 
waxinelichthouder Action, onderzetters 
gekocht op Rhodos. Waxinelichthouder 
kringloopwinkel. 

WOONIDEE 

Panelen verdelen een ruimte optisch 

in tweeën, waardoor je een 

grotere kamer meer functies kunt 

geven zonder dat het hokkerig wordt.

> Muurverf Hellebore 275 van 
Little Greene. Losse bloemen 
zelfgemaakt. Hanglamp Ikea. 
Print Tilburg derde plank Wijck, 
bouwtekening op vierde plank 
van eigen huis, overige 
pentekeningen en lijsten 
kringloopwinkel. Poef Sissy-Boy, 
kussen Jysk. Vloerkleden gekocht 
in Marrakech. Draadstaal mand 
Action. Houtkachel gemaakt 
door vader. 

"Elke hoofdkleur
in huis komt

in een andere 
kamer in een 
detail terug"

BINNENKIJKEN
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> Visgraatvloer Loven Dageraad 
Vloeren. Boekenkast zelfgemaakt. 
Verf boekenkast Harley Green van 
Little Greene. Verf kozijnen en 
plinten Railings van Farrow & Ball. 
Rode plantenpot gekregen. 
Muurverf hal: boven Setting Plaster 
van Farrow & Ball, onder Terre 
D’Egypte van Farrow & Ball. 
Tegelvloer Designtegels. 

>> Muurverf India Yellow van 
Farrow & Ball. Verf plafond Slaked 
Lime van Little Greene. Vloer 
origineel. Plafondlamp Ikea. 
Bloemen zelf gedroogd. Tuinbank 
gekregen, kussens Ikea. Tafel 
Marktplaats. Gestoffeerde stoelen 
kringloopwinkel. Houten stoelen 
en bekers gekregen. 

"We houden van 
verandering. Maar 

dan wel in een 
thema of kleur, niet zo 

snel in meubels"

BINNENKIJKEN
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4X THUISIDEE: 
1 Durf een plafond ook kleur te geven, 
net zoals Nadia en Jules. Het is een stoer 
statement. Begin klein met een badkamer 
en pak daarna grootser uit met bijvoor-
beeld de zolder.
2 Kijk wat nog meer kan met een bank, 
los van de standaard hoekopstelling. 
Combineer bijvoorbeeld een chaise 
longue met een twee- of driezitter voor 
een speelser effect.
3 Richt elke ruimte in met een doel. Is er 
een kamer over? Maak er een bibliotheek 
of kleedkamer van. Een leuke luxe en je 
bent meteen af van die doelloze ruimte 
in huis die vaak ongemerkt verandert in 
rommelhok.
4 Speur kringloopwinkels, boedel-
verkopen en Marktplaats af voor spullen 
met een goed verhaal. De zoektocht is 
minstens zo leuk als het resultaat.

< Muurverf Vert de Terre van Farrow & Ball. Witte 
lak op vloer Action. Vloerkleed, schapenvel, plaid 
en okergele plaid Ikea. Hangmat gekregen. Kussen 
Jysk. Plantenpot vlinder Sissy-Boy. Zinken bak 
gekregen. Lijst met prent gekregen. Rieten mand 
Casa Shops. Donkergrijze pot gevonden in schuur, 
droogbloemen zelfgemaakt.

> Muurverf Vert de Terre van Farrow & Ball. Witte 
lak op vloer Action. Slinger zelfgemaakt van oude 
boeken. Hanglamp Kwantum. Bed Ikea. Lakens 
Jysk. Nachtkastje, vloerkleed en beige kussens 
kringloopwinkel. Vaas gekregen. Bloemen zelf 
gedroogd. Geurkaars Sissy-Boy. Terracotta 
kussens Jysk. Plaid H&M Home. Lavendel uit de 
tuin van familie. Potten Tuincentrum Coppelmans. 

 Verf plafond Sigma RAL 9005. Plafond- en 
muurlamp Ikea. Vloertegels St. Pieter, wandtegels 
Karwei. Badkamermeubel Ikea. Kranen en douche 
Grohe, douchewand Novellini. Badmat Jysk. 
Handdoek Jysk. Zeeppomp Jysk. Wasmand H&M 
Home. Spiegel Action. Muurverf hal Setting 
Plaster van Farrow & Ball. 
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