Voorjaar/Zomer 2011

Koper in Beeld
Naam: Kevin Verwer, 31 jaar, eigenaar van KSW Bestratingen
(kswbestratingen.nl)
Woonplaats: Momenteel Winkel – straks Nieuwe Niedorp.
Je hebt recent je huis verkocht en een huis gekocht met Klaver als
verkoopmakelaar. Tevreden? Ja, heel tevreden. Het huis in Winkel
heeft een half jaar te koop gestaan – veel kijkers en allemaal
enthousiast, maar wachten tot hun eigen huis verkocht was.
Rino Kliffen heeft goed bemiddeld en daarna heb ik een huis
aangekocht bij Klaver Makelaardij.
Hoe ga je wonen? In een vrijstaande (kleine) bungalow aan de
Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp. Het huis is gebouwd in 1960
en voornamelijk gebruikt als vakantiewoning, dus er moet
wel wat aan worden opgeknapt. Ik wil er in de toekomst een
verdieping op maken.
Wat wordt de fijnste plek in huis? Dat wordt de badkamer op de
nieuwe bovenverdieping. Ik lig elke dag in bad en als ik thuis
ben kun je me meestal daar vinden.
Hoe kun je de inrichting van je huis noemen? Sfeervol en modern.
Een mooie houten vloer, strak gestuukte wanden en plafonds
in een licht tint met hier en daar wat steigerdelen tegen de
wand en ingericht met donkere lounge meubels.
Wat is (wordt) het mooiste meubelstuk? Dat heb ik niet. Ik hecht
niet zo aan dat soort dingen, maar als ik moet kiezen dan
wordt het mijn bed.
Gouden klus- of inrichtingstip? Houd het ruim – zet het niet te vol.
Ik ben in huis altijd heel netjes; alles is bij mij altijd opgeruimd
en schoon. Dat verwachten mensen niet van een stratenmaker.
Favoriete woondecoratie winkel? Ik kom graag bij House of
Mayflower in Heerhugowaard, maar ook bij Loods 5 in
Zaandam.
Voordelen van wonen op het platteland? De kleinschaligheid en de
rust. Daarnaast vooral de gezelligheid van een dorp. Ja, ik voel
me thuis in Nieuwe Niedorp.
Nadelen? Die zijn er bijna niet !!
Wat is het grootste vooroordeel van wonen op het platteland? Mensen
denken vaak dat je tussen de boeren woont. Maar kunnen we
het niet beter over mijn werk hebben? Ik doe veel particulier
werk zoals tuinaanleg, beschoeiing, hek- en straatwerk. Mijn
werk ziet er net zo uit als mijn huis: schoon en netjes.
Heb je nog woonwensen? Ja, een nieuwe verdieping op mijn huis.
Nu is het nog een bungalow, maar straks een woning met een
verdieping met twee slaapkamers en een grote badkamer.
Verder een vide met wat bergruimte. Ik hoop dat het in 2013
allemaal klaar is.
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