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koper in beeld
Namen: Jan Steltenpool, 34 jaar, inkoper bloemen en planten,

Suzanne Houtsma, 35 jaar, adviseur ruimtelijke ordening, Luuk (4), Sara (2) en
Melle (6 maanden).
Woonplaats: Hauwert
Jullie hebben recent een huis gekocht met Klaver als aankoopmakelaar.
Tevreden? Ja, heel tevreden. Geert Klaver heeft veel voor ons gedaan.
Praktisch, to the point, nergens omheen draaien; dat zijn zaken waar wij van
houden en iets aan hebben. En aandacht voor de wensen van de klant. Al
deze zaken troffen wij aan bij de medewerkers van Klaver Makelaardij tijdens
het aankopen van onze boerderij.
Hoe gaan jullie wonen? Landelijk in een levend huis. Wij hebben het gevoel
dat het huis met ons mee verandert.
Het is een stolpboerderij uit 1870, volledig bewoonbaar met 3600 m2 eigen
grond.
Wat wordt de fijnste plek in huis? De eethoek in de woonkamer; een
grote tafel met acht stoelen waar we gezellig met het gezin, de familie
en vrienden kunnen zitten, praten, eten, drinken en lachen. Met uitzicht
op de landelijke tuin en een vergezicht naar Zwaagdijk.
Hoe kun je de inrichting van jullie huis noemen? Warm – veel
kleuren – niet te strak – van alles wat.
Wat is (of wordt) het mooiste meubelstuk? Dat wordt ook
de eettafel. We zoeken op dit moment naar een grote, eiken
kloostertafel van ongeveer 2.50 meter bij 1 meter met acht mooie
bijpassende stoelen.
Gouden klus- of inrichtingstip? Probeer niet alles tegelijk te
doen; maak keuzes en doe het stap voor stap. Stel je plannen
ook regelmatig bij; het hoeft niet in één keer klaar te zijn.
Favoriete woondecoratie winkel? Nijhof in Baarn en
marktplaats.nl.
Voordelen van wonen op het platteland? De rust en de
ruimte; veel ruimte voor de kinderen om op te groeien. Maar
ook het privégevoel; als je in Amsterdam gaat barbecueën dan
doet de hele buurt mee. Hier niet.
Nadelen? De bereikbaarheid van scholen en sociale voorzieningen.
Wat is het grootste vooroordeel van wonen op het
platteland? Dat het erg afgelegen is – dat iedereen elkaar kent
en er veel gekletst wordt – je moet veel reizen en veel op de
fiets doen. Maar wij komen hier vandaan en zijn erop ingesteld.
Heerlijk!
Hebben jullie nog woonwensen? Jan heeft er drie: een luxe
badkamer – tuindeuren en een veranda – een ruime entree.
Suzanne zou graag in de toekomst een bedrijfje aan huis
hebben; b.v. bed en breakfast.

