De villa aan de rand van dit Brabantse dorp oogt voornaam en markant.
De traditionelé architectuur en het eerlijke,.materiaalgebruik geven het
pand tegelijk een vriendelijke en prettige uitstraling. Met een statige
hoogte vari elf meter voldobt het volledig aan de wensen van de bewoners. Na anderhalf jaar bouwen onder êigen regie en met veel eigen inzet trokken ze er in dêcember 2011in. Nog niet alles is klaar. De grasmat
in de door New Art uit Vessem prachtig ontworpen en aangelegde tuin
bÍvoorbeeld heeft nog een extra'boost'van
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Nieuw Klassiek
Voor Ellen van Ei.jk wc

de inrichting van her nieuwe huis
een groot avonruur. Ze is er in feire anderhalfjaar continu
mee bezig geweesr. "lnrichren was al mijn hobby'', vertek ze,
"en daarom vond ik het heerlijk om in onre nieuwe huis al
onze wensen re kunnen realiseren Ik ben veel en inrensief
op zoek geweest en heb uireindelijk

in alle op2ichren precies

gevonden wat me voor ogen srond

Stad en lud heb ik ervoor afgereden. De sti.ll kun je her beste omschri.jven als
Nieuw Klassiek, een interieursryling die als uicgangspunt
harmonie tussen heden en verleden heefi

Moderne interieurs variëren met klassieke srukken, dat is de essentie Je ziet
dat terug in de zwart marmeren openhaarden die geleverd
zijn door Sfeerhaarden De Kempen uit Dommelen en de
prachtige Siematic keuken met speciaal vervaadigd baldakijn boven her goorsr€enblok van Keukenhuys de Tweede
Kamer uit Kaatsheuvel De prachrige houten vloeren die we
op veel plekken in huis hebben liggen, versterken die'noscalgische' uirsrraling. Ook mer de sroffering ben ik ti.jdenlang
bezig geweesr.Uireindelijk vond ik precies war ik zochr, bij
Duis lWonen en Slapen in Bergeijk Ik wo er bijna kindlaan
huis Als boiskleuren voor de inrichting heb ik gekozen voor
zand- en rode kleuren

Die geven een heel warm gevoel Het
is naar ons idee fantastisch geworden Her voelr
echr als chuis Stacig en sjiek, mar wel ontzettend leefbaar
lVe zi.jn er erg bli.j mee
Bij de bouw hebben we hooftlzakelijk echte, eerlijke natuurproducren gebruikr In principe
resultat

zijn we bouwers van de oude stemoel "

@ rri; t--.oí.liins

Aan dit project werkten mêe:
Architect:
Bouwioitiatief
Borryvku-ádi.g

ingenieusbuqu

Lage Mierde-

Tel.013-5093320
w.bouwinitiadef

com

Aannemer:
Fabrie Ámemersbedrijf
Bladel
'tel.
0497-388618

Electro:
Rademakers Elektro BV
Hapert
^tel.0497-386546
w.rademakerselektro,nl

Sanitair,/Airco:
Vu den Boonen Suitair
Eersel
TeL.0497-519017
w.vmdenboomensuitairnl

Keuken (Siematic):
Keukenhuys De Tweede Kimer
Kaasheuvel
Tel. 041.6-274747
w.deweedekmercom

Stoffering:
Dais Wonen & Slapo
Bergeijk
Tel 0497-571334
w.duismeubelen.nl

Tuin:
NwÁrt Crcmproiekten
Vzuen
TeL.0497-592037
w.newrgrcenprcjekren.nJ

Zwembad (Starline):

Zelf bouwen
"Ons project is nu praktisch
pmchtig
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avontuur

besluit \7im

van Eijk. "Vm

de ene kanr is dar jmmer.

Toch zijn we heel blij dar we nu een huis hebben wain
Concessies hebben we niet gedm. Het is inderdaad een groor huis gworden.
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Indusief guage en *clusief de
we over een inhoud van 1 800 m3. Ife gebruiken nier alle ruimto, mau in de roekomst zullen we dar geleidelijk am nog reker een bestemming voor vinden Ik denk bijvoorbeeld m een
home theaue wa
we op ons gemak Êlms kunnen bekijken
Plmnen zijn er wat dat betreft genoe1 Zelf

Nieuw Ádotis
Valkenmrd
Tel 040-2049493
w.nieuwdantis.nl

bijgebouwen bechikken

bouwen? Ik ku

het iedereen amraden!"
Teksc Benro der Sommen
Fotoenfie: Dré Wouters

Hekwèrken:
VuLimptHekw*k
Hapert
Tel 06-20807471
w.vanlimpthekweÈnl

