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TEKST: EMMY VAN DANTZIG - FOTOGRAFIE: JANSJE KLAZINGA

Wat begon met de verbouwing van een oud kantoorpand tot luxe particuliere 

woonzorgappartementen, resulteerde voor Tim en Fleur in de koop van een 

fietsenstalling een pand verderop. Wie de charme van wonen in een oude 

fietsenstalling niet direct ziet, krijgt hier het bewijs.

fietsenstallingVOORMALIGE
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Toen Tim en Fleur het oude kantoorpand hadden gekocht 
viel hun oog op de naastgelegen oude fietsenstalling. Na 
wikken en wegen en een financieel akkoord, hebben ze 

het gekocht. Het was zelfs beter om wat meer afstand te hou-
den van het bedrijfsmatige pand, waardoor wonen en werken, 
als straks het bedrijf van Fleur in het kantoorpand van start zou 
gaan, meer gescheiden zou worden. Helaas is door een hevige 
brand het oude kantoorpand verloren gegaan. Inmiddels zetten 
ze zich weer hard in om dit kantoorgebouw weer op te bouwen.

DROOMHUIS IN WORDING
Tim, die al direct een blauwdruk in zijn hoofd had hoe de fiet-
senstalling tot woonhuis omgebouwd moest worden, kreeg vaak 
het commentaar: ‘Wat gaan jullie hier in godsnaam van ma-
ken?’. Zelfs timmerlieden hadden er een hard hoofd in. Totdat 
Tim ze gaandeweg van de rijkdom aan ruimte en kwaliteit van 

wonen aan de Lek wist te overtuigen. Twee ruimtes werden tot 
een grote woonkamer samengevoegd waardoor de voordeur ver-
plaatst kon worden. De grote ruimte met puntdak bovenin het 
huis werd de slaapetage. Glas-in-loodramen zijn hergebruikt. 
Aan de achterkant van het huis aan de Lek maakte Tim een uit-
bouw in het dak waardoor er een prachtig terras met uitzicht 
over het water is ontstaan.

PRACHTIG PALET AAN MEUBILAIR
Fleur, die in haar nieuwe huis voor een compleet andere in-
richting koos, kwam via een vriendin in contact met Jeannette 
Verschoor van Verschoor Wonen in Sliedrecht. Fleur: “Ik ging 
vrijblijvend bij haar kijken, maar al gauw bleek dat Jeannette al 
het meubilair had waar ik naar op zoek was. Er zijn zeker winkels 
met vergelijkbaar meubilair, maar de kwaliteit van haar meubels 
is veruit beter dan die ik tijdens mijn zoektocht al was tegenge-

“Ik ging vrijblijvend bij haar kijken, 
maar al gauw bleek dat Jeannette van 
Verschoor Wonen al het meubilair had 
waar ik naar op zoek was”
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komen. Toen we hier kwamen wonen, had ik de invulling van 
de zithoek bijvoorbeeld nog niet helemaal uitgedacht. Jeannette 
kwam toen met het ronde zitje en het kleed waarvan ik in eerste 
instantie dacht dat het niets voor ons was. Maar al snel bleek dat 
het juist een schot in de roos was. Wanneer je een nieuw huis 
gaat inrichten, heb je toch vaak een onzeker gevoel: doe ik het 
wel goed? Die onzekerheid haalde ze volledig bij mij weg. Op 
het moment dat ze de meubels neerzette, zag ik zelf ook dat het 
klopte. “

PERFECTE VOORSTELLING VAN ZAKEN
Heel belangrijk is om vooraf een goede voorstelling van zaken 
te hebben over de grootte van de meubels en ook hoe ze in de 

ruimte zouden kunnen staan. Verschoor Wonen heeft een grote 
showroom met een behoorlijke collectie waardoor je uitstekend 
sfeer kunt proeven. Fleur: “Ik koos bijvoorbeeld een houten 
bankje uit waarvan Jeannette al meteen wist dat het bij ons veel 
te klein zou zijn. Ze bestelde direct een maat groter. Om tot de 
juiste stofkeuze voor de bank te komen, had ze een grote collectie 
stoffenstalen.” Fleur vertelt lachend verder: “Het is voor mij een 
ongelooflijke luxe om een bank uit te kiezen. In ons vorige huis 
hebben we zelf banken gemaakt van oude pallets die we vervol-
gens zelf hebben gestoffeerd.”
WARM FAMILIEBEDRIJF
Heel aangenaam is dat Jeannette Verschoor haar klanten echt 
het gevoel geeft dat ze totaal niet verplicht zijn om iets aan te 

16

La
nd

el
ijk

 W
on

en



18 19

La
nd

el
ijk

 W
on

en

De masterbedroom is ook helemaal door Tim zelf bedacht. Fleur: “Ik heb alle accessoires, de kleuren van de betonlook, de 
spiegel, kortom alle details bepaald. Hij is samen met de timmerman gaan bouwen. 

Het werd een open badkamer. Onze slaapkamer heeft een prachtig uitzicht op de Lek. 
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schaffen. Fleur: “Ook de afwikkeling van bestellingen en leverin-
gen gaat allemaal heel soepel. De service is ronduit goed. Ik ben 
zo gewend om zelf mee te helpen. Toen de bank werd bezorgd, 
wilde ik alweer gaan helpen, maar dat mocht niet. En waar ik bo-
vendien heel blij mee ben, is het persoonlijke advies dat ze thuis 
geeft. Ik had altijd heel veel olieflessen op het aanrecht staan, dat 
vond ik voor een onrustig beeld zorgen. Jeannette kwam met 
een grote houten olijfbak voor alle flessen. Dat zorgde meteen 
voor een rustige uitstraling.” De keuken is een eigen ontwerp van 
Tim waarvoor hij kasten van Ikea heeft gecombineerd met grote 
platen Belgisch hardsteen. Fleur: “Ik wilde een groot gasfornuis 
met twee ovens en een bakplaat naast de gaspitten. Tim tekende 
daar vervolgens een eiland omheen. Het Belgisch hardsteen is 
ook echt ‘hufterproof ’; de kinderen kunnen er tekenen en verven 
zonder dat je je zorgen hoeft te maken over een kras of een vlek.”

SLAAPETAGE
De masterbedroom is ook helemaal door Tim zelf bedacht. 
Fleur: “Ik heb alle accessoires, de kleuren van de betonlook, de 
spiegel, kortom alle details bepaald. Hij is samen met de tim-
merman gaan bouwen. Het werd een open badkamer. Onze 
slaapkamer heeft een prachtig uitzicht op de Lek. De kinderen 
slapen aan de voorkant van het huis. Ook daar had Tim een heel 
duidelijk beeld bij qua ontwerp. En ik was wederom degene van 
de accessoires. Het stoere donkergrijs met wit past mooi in jon-
genskamers.” 

MANNENHUIS
“In dit nieuwe huis is er een heel nieuw kleurenpalet ontstaan. 
Mede door de hulp van Jeannette durfde ik het roer echt om te 

gooien. Het begon ermee dat ik een donkere bank wilde; dat zie 
je vandaag de dag meer en meer. Bij dit donkere kleurenpalet 
past echt alles. Wil je er roze bij, dan kan dat, wil je groen erbij, 
dan kan dat ook. Maar voor een roze wand zal ik nooit kiezen. 
Het is een mannenhuis hier, dus dan schilder je sowieso een 
muur niet roze!” =
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