Verbonden

De kunst die elders in de woning staat, waaronder fraaie glassculpturen (zoals het
werk met de titel “brandend glas”) in de zitkamer, hebben een persoonlijk karakter
en zijn objecten die de bewoners meenamen uit hun vorige huizen. Je begint niet
telkens helemaal opnieuw. Zoals je je herinneringen meeverhuist en je volwassen
kinderen ontvangt als gasten en niet langer als medebewoners, zo neem je
schilderijen en beelden mee waaraan associaties met vriendschappen en bijzondere
ontmoetingen kleven. De achterkant van de bungalow is in ieder geval helemaal voor
de bewoners zelf. “We hebben ervoor gezorgd dat alle ruimtes met elkaar verbonden
zijn via een vrij brede doorloop. Als het moet, kunnen we er later met de rollator door
zonder te botsen’’, zegt de heer des huizes met een knipoog.

Houten vloer: Cibo Vloeren
Raamdecoratie: Pc Interieurverzorging

Antonissen interieurbouw
Met ingebouwde gastvrijheid

Frank Antonissen | Interieurbouwer

Ook een bungalow kan groot zijn. In deze Brabantse nieuwbouwwoning zijn alle ruimtes op de begane
grond gesitueerd, wat het huis levensloopbestendig maakt. Maar ze is ook verdeeld in een gedeelte voor
de bewoners en een bijna even ruim deel voor de geregeld terugkomende gasten. Nochtans was
de inspiratie voor de opdrachtgevers een appartement van slechts 110 vierkante meter dat ze, in
afwachting van de bouw, twee jaar lang huurden. “Het is vooral het slimme ruimtegebruik in dat
appartement dat ons het idee voor deze bungalow gaf.”

De woning ligt aan de rand van een van de grotere Brabantse

aan de linkerkant is nog een kleinere kamer, bedoeld en ingericht als bureau. De

steden, op een comfortabele afstand van het centrum en toch

keuken geeft tevens aansluiting op de tuin. Een zithoek toont aan dat die geregeld

omgeven door het platteland. De toegang ligt niet ver van de

gebruikt wordt als eetplek.

straat. Het groen van de fraaie tuin situeert zich aan de achterzijde.
“We zijn echte stadsmensen,” geven de bewoners toe, “maar we
hebben voordien altijd aan de rand van een natuurgebied

Contrastwerking

De badkamer voor de bewoners is voorzien van alle moderne gemakken zoals,

gewoond. Toen we enkele jaren terug voor de tweede en

regendouche en infrarood sauna. Ze is uitgevoerd in rustige kleuren. “Dat hebben

laatste keer van ons leven besloten te bouwen, kozen we

we opzettelijk gedaan”, zegt de vrouw des huizes. “Juist de bewoners geven

opnieuw voor zo’n plek op de grens van stad en platteland.”

kleur en vormen de ziel van de woning . We maken liever gebruik van bijvoorbeeld

Brabants trekje

kussens en accessoires om tot contrastwerking te komen.” Die rustige inrichting
zie je ook terugkomen in de echtelijke slaapkamer, waar een hoog en comfortabel

De achtergevel is grotendeels van glas, wat de bewoners een

bed de ruimte domineert, maar de muren grotendeels leeg zijn gebleven. “Dat is

prachtig uitzicht geeft op de tuin en erg veel daglicht binnenlaat.

al sinds de dag dat we hier introkken een punt van lichte discussie. In onze vorige

De keuken vormt de centrale ruimte in dit deel van de woning.

huizen hebben we altijd kunst en kleur aan de muren gehad. Nu heeft mijn man

Hoewel links en rechts ervan twee half open zitkamers zijn, lijkt de

daar minder behoefte aan, maar ik nog wel. Met name de gang over de hele

grote tafel, onder de aantrekkelijke lampen, de meest voor de

breedte van het huis kan nog wel wat kunst ‘gebruiken’ aan sommige stukken

hand liggende plek mensen te ontvangen, en niet alleen voor een

muur. Maar statisch zijn we hier geen van tweeën in, dus zo’n discussie heeft als

maaltijd. Misschien toch een typisch Brabantse trekje. Helemaal

prettige bijkomstigheid dat er variatie mogelijk blijft.”
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E-Installatie: V+S Elektro
Interieurbouw: Antonissen interieurbouw

Verlichting: Van Poppel Verlichting

Haard: Haarden & Kachels
Haard (merk): DRU Verwarming BV

Antonissen interieurbouw

Frank Antonissen, eigenaar van Antonissen interieurbouw, is trots op het mooie maatwerk interieur dat ze in deze woning hebben
gerealiseerd. “Als de prijs goed is en de klant in de markt heeft gehoord dat wij kwaliteit bieden is dat fijn om te horen, maar ik denk dat
vertrouwen de doorslag heeft gegeven. De bewoners hadden speciale wensen en wisten heel goed hoe ze hun woning wilden vormgeven,
onze vakmensen hebben die ideeën vertaald in maatwerk. Wij kijken terug op een hele prettige samenwerking”.
Antonissen interieurbouw is al meer dan 60 jaar actief in o.a. het hogere woonsegment, maar ook voor zakelijke projecten kun je bij ons
terecht. Ons team maakt creatieve ontwerpen en wij produceren dit in onze werkplaats. Benieuwd? Bel ons voor een afspraak.

www.antonissen.nl

Antonissen interieurbouw
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Woongeluk

De garage bewijst dat het echtpaar nog zeer vitaal is. De elektrische fietsen
worden meer gebruikt dan de auto’s. Toch hebben ze met deze bungalow een
originele en boeiende invulling gegeven aan het begrip levensloopbestendig
bouwen. Door de ruimte slim in te richten hebben ze zowel extra privacy als
flexibiliteit aan de inrichting gegeven. Er lijkt een overdaad aan vierkante meters,
maar dat is slechts schijn. “De aannemer grapte eens tegen ons: jullie hoeven
geen ruzie te maken want je hoeft elkaar niet tegen te komen”, zegt de heer des
huizes, “maar de woning is voor ons juist erg gezellig en we zijn veel en graag
bij elkaar. In één van onze vorige huizen hadden we méér vierkante meters. We
zijn teruggegaan in aantal omdat we in het gehuurde appartement ontdekten dat
niet de hoeveelheid maar de efficiënte indeling bepalend is voor je woongeluk. En
als je je thuis voelt in zo’n slim ingericht huis besef je dat het óók levensloopbestendig
is omdat je niet nog eens wilt bouwen of verhuizen.”

Interieurbouw: Antonissen interieurbouw

Wellness: Cerdic

Gespiegeld

Polyvalent

hal, over de volle breedte van de woning loopt. Rechts zijn

Er staat een slaapbank, er is een badkamer en een kleine keuken. Maar er

slaapkamers, een badkamer en een berging, links is de master-

staat ook een fitnesstoestel, alsof het bijgebouw vooralsnog niet kan beslissen

bedroom en een uitgebreide badkamer. Zelfs de garderobekasten

welke functie het heeft. “Dat weten we ook nog niet”, zegt de vrouw des huizes.

zijn gespiegeld – één voor de bewoners, één voor hun gasten. De

“Eigenlijk is het gebouw polyvalent en kan het in de loop der jaren verschillende

tweedeling zorgt er niet alleen voor dat logees voldoende ruimte

doelen dienen: eerst als extra gastenverblijf, bijvoorbeeld wanneer de klein-

hebben maar ook dat bewoners en gasten elkaar niet in de weg

kinderen groter worden en meer privacy verlangen, nog later misschien voor

lopen. Het oude gezegde dat vis en logees slechts drie dagen vers

een verpleegster. Het is natuurlijk te hopen dat zoiets nooit nodig zal zijn,

blijven hoeft hier niet op te gaan, en wel door de grote mate van

maar het is een prettig idee dat we de ruimte in een mum van tijd anders

ingebouwde gastvrijheid in een geheel eigen vleugel.

kunnen inrichten.”

Het meest opvallende element is een gang die, direct na de inkom-

Achter in de tuin staat een bijgebouw, dat is ingericht als een eigen verblijfsruimte.

Architect: Baudoin Van Alphen Bergers
Aluminium kozijnen: Lealti Geveltechniek
Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Kleijngeld
Stukadoor buiten: Stukadoors- en Afbouwbedrijf M van der Looy

Partners & leveranciers
Interieurbouw
Antonissen interieurbouw, Breda
www.antonissen.nl
Architect
Baudoin Van Alphen Bergers, Breda
www.bvab.nl
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Kleijngeld, Waalwijk
www.kleijngeld.nl
Garagepoort
Hensen Solid Systems, Waalwijk
www.hensensolidsystems.nl
E-Installatie
V+S Elektro, Berlicum
www.vs-elektro.nl
W-Installatie
Van Den Buijs Beheer, Breda
www.vandenbuijs.nl
Stukadoor
Stucadoorsbedrijf Van De Wouw,
Kaatsheuvel

W-Installatie: Van Den Buijs Beheer
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Binnendeuren
Troost Bouwtec Deurtechniek,
‘s-Hertogenbosch
www.troostbt.nl

Tekst: Jeroen Kuypers | Fotografie: Jaro van Meerten

Houten kozijnen
Merkx Machinale Houtbewerking Dongen,
Dongen
www.merkxkozijnen.nl

Beveiliging
NV Nestor Company (Videx Benelux),
Deinze (BE)
www.nestorcompany.be

Stukadoor buiten
Stukadoors- en Afbouwbedrijf M. van der Looy,
Bergeijk
www.mvanderlooy.nl

Aluminium kozijnen
Lealti Geveltechniek,
Oost West en Middelbeers
www.lealti.nl

Kranen badkamer
Damixa, Leusden
www.damixa.nl

Audio & Video
Hoppenbrouwers Euronics, Udenhout
www.hoppenbrouwers-udenhout.nl

Verlichting
Van Poppel Verlichting, Breda
www.vanpoppelverlichting.nl

Houten vloer
Cibo Vloeren, Breda
www.cibovloeren.nl

Stenen muur
Bavro, Zaltbommel
www.bavro.nl
Tuinmeubelen
J&B Exclusieve Tuinmeubelen, Breda
www.jenb.nl

Tegels buiten en hal
Zonwering
Schellekens En Schellekens, Beuningen Gld Mutsaerts Natuursteen, Oisterwijk
www.mutsaertsbv.nl
www.schellekens.com

Tuinaanleg
Idverde Realisatie, Haaren
www.idverde.nl

Verlichting
Bocci, Schinnen
www.bocci.com

Garagepoort (merk)
Hörmann Nederland, Barneveld
www.hormann.nl

Haard
Haarden & Kachels, Breda
www.haardenenkachelsbreda.nl

Wellness
Cerdic, Veldhoven
www.cerdic.nl

Tuinmeubelen (merk)
Royal Botania, Nijlen (BE)
www.royalbotania.com

Raamdecoratie
Pc Interieurverzorging, Oosterhout
www.pcinterieur.nl

Stoel woonkamer
Leolux, Venlo
www.leolux.nl

Tuinmeubelen (merk)
Jati & Kebon furniture, Deinze
www.jati-kebon.com

Bed
Droomboulevard Oisterwijk, Oisterwijk
www.droomboulevard-oisterwijk.nl

Meubilair
Riant-Stoutenbeek, Breda
www.riant-stoutenbeek.nl

Haard (merk)
DRU Verwarming BV, Duiven
www.drufire.com
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