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“Een beetje klassiek
met een moderne twist”

(Aan)Koper in beeld
Namen: Ivar Laan, 34 jaar, financieel

Wat wordt de ﬁjnste plek in huis? De keuken

Wat is jullie favoriete woondecoratie winkel?

manager bij een schade-expertisebedrijf,

met de openslaande deuren naar het

De winkel met ambachtelijke meubels en

Patty Laan-Olij, 30 jaar, beleidsmedewerker

landelijke uitzicht. In het midden een grote,

tijdloze dingen.

bij de gemeente Purmerend, Zosja, 6 jaar

landelijke tafel met een mooie bos bloemen,

en Storm, 4 jaar

kleurpotloden en een laptop. Een mix van

Woonplaats: momenteel Veenhuizen straks Nieuwe Niedorp
Jullie hebben recent je huis gekocht met Klaver
als aankoopmakelaar. Tevreden? Ja, heel
erg tevreden. Geert heeft ons heel goed

oud en nieuw.
Hoe kun je de inrichting van jullie huis noemen?
Landelijk met veel kleur. Een combinatie
van Engelse stijl met een “tikkie van nu”.
Een beetje klassiek met een moderne twist.

geholpen; met name door zijn inbreng in

Wat is het mooiste meubelstuk? We hebben geen

de prijsonderhandeling werden we serieus

band met meubels, maar de grote tafel in

genomen. Zonder hem hadden we het voor

de keuken zal een belangrijke plek in huis

deze prijs beslist niet gekregen.

worden.

Hoe gaan jullie wonen? Rustig, met een mooi

Hebben jullie een gouden klus- of inrichtingstip?

uitzicht en veel beesten. Een plek om echt

We hebben er vier! Tip 1: maak een

thuis te komen. Voor ons is het straks altijd

planning. Tip 2: begin met de vloer. Tip 3:

vakantie.

doe het één voor één. Tip 4: ruim je troep op.

Wat zijn de voordelen van het wonen op het
platteland? De rust, de ruimte, het gevoel dat
niemand op je let en het “echt” thuis komen
uit je werk.
Wat zijn de nadelen? Dat er in het
buitengebied zo hard wordt gereden.
Wat is het grootste vooroordeel? Dat er zo
weinig voorzieningen in de buurt zijn; je
moet altijd met de auto boodschappen doen.
Maar het zijn altijd anderen die dit zeggen;
wij ervaren het beslist niet zo.
Hebben jullie nog woonwensen? Dat we de
ruimtes in het huis straks gaan benutten
zoals ze oorspronkelijk bedoeld zijn. Basaal
met een vleugje modern.

