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Boom
overbodig

Marly en Wiel Geurts maken elk jaar van hun oude burgemeesterswoning
een ultiem kersthuis. Ga kijken en doe inspiratie op. En neem dan
vooral je portemonnee mee, want (bijna) alles is te koop.
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In de perentakken hangen
antieke kerstballen.

LINKS: Leuk idee: antieke
wijnglazen en kandelaren
vormen een podium
voor de mooiste pieken.
RECHTS: In de winkel
in het voorhuis staat een
grote Franse open haard.

“Op het Franse
antiek zitten nog
gebruikssporen,
dat maakt het
nog mooier”
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“Het kost ons drie weken om het huis en
de winkel kerstklaar te maken”

G

ezellig druk is het in huize Geurts
aan het eind van het jaar. Mensen
komen inspiratie opdoen, genieten van de warme sfeer en natuurlijk om er de mooiste spulletjes
te kopen om hun eigen woning
extra kerstglans te geven. Marly geniet er minstens
zo veel van. “Rond kerst organiseren we elk jaar
een evenement van drie dagen. Het hele huis en de
winkel zijn dan uitbundig gedecoreerd. We nodigen
onze vaste klanten uit om langs te komen en samen
de kerstsfeer te ervaren. Ik ben dol op deze tijd van
het jaar. Het is voor mij een periode van terugblikken
en het vieren van het leven. Een moment om even uit
de dagelijkse routine te stappen en te genieten van
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het haardvuur, een heerlijke maaltijd te koken voor
familie en vrienden en me te omringen met alles wat
het leven zo leuk maakt.”
E E N PA ND M E T POT E NT I E

Dit alles gebeurt in de oude boerderij die Marly
en haar man Wiel twintig jaar geleden kochten.
Toen een schim van wat het nu is. “Liefde op het
eerste gezicht? Echt niet”, herinnert Marly zich als
ze in gedachten teruggaat naar haar eerste bezoek.
“Het enige wat ik zag, was de enorme berg werk
die moest worden verzet voordat je überhaupt kon
bedenken hoe de woning eruit zou kúnnen gaan zien.
Dit project zou te groot zijn voor ons. Veel van de
authentieke details waren verwijderd door de vorige

LINKS: Tussen de kristallen glazen en het zilveren bestek
staat een stapel handgeschilderde Gien-borden uit de jaren
zestig. ERNAAST: Beschilderde kerstballen tussen groene
‘parelsnoeren’. DEZE PAGINA: Het ornament boven de
deurpost is een van de weinige items dat niet te koop is.

In de hal plaatste Wiel
oude Franse paneeldeuren.
De stenen pilaar komt uit
de 18e eeuw. Ertegenaan
zit een antieke Pinokkio.
RECHTS: Een speelgoedsoldaatje uit de 19e eeuw.

“We zijn kieskeurig.
Soms komt Wiel na
twee dagen Frankrijk
thuis met maar zes
decoraties!”
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“Ik verzamel
armeluiszilver. En ik
heb zo veel dat ik het
wel móét verkopen”
LIBELLE LIVING
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De stenen vazen op de sidetable
zijn tijdens december gevuld
met dennengroen. Tegen de muur
een oud Frans ornament.

“De winkel was precies in december klaar,
daarna hebben we pas de rest verbouwd”
bewoners of waren verborgen achter de ouderwetse
lambrisering die werkelijk overal leek te zijn aangebracht. Maar ik moest ook toegeven dat de locatie
fantastisch was en dat het pand potentie had. Wiel
overtuigde me ervan dat dit de ‘perfect match’ voor
ons was. En ach, we waren nog jong, misschien een
tikje roekeloos, maar waarom ook niet?”
VA N S TA L TOT WO O NKAMER

“We hebben de verbouwing verdeeld in behapbare
stukken en zijn begonnen met het achterste deel
van de voormalige koeienstal. Daar hebben we de
woonkamer van gemaakt. Nadat dat af was, werd
van het andere deel onze winkel gemaakt. Precies in
december waren we zover dat we de winkel feestelijk
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konden openen, helemaal in kerstsfeer. Daarna zijn
we langzaam maar zeker doorgegaan met het verbouwen van de rest van het pand. De keuken en eetkamer
lagen in een deel waar voorheen ook trouwerijen
werden gevierd. Dat was in de tijd dat het huis
dienstdeed als dorpsraadhuis.
De authentieke elementen die nog aanwezig waren,
hebben we kunnen behouden. We ontdekten zelfs
nieuwe, die waren verborgen door eerdere bewoners.
In de keuken bleek een klein raam weggestopt te
zitten achter de lambrisering. We hoorden van de
aannemer dat het ooit dienst heeft gedaan als balie
waaraan dorpsbewoners hun burgerzaken moesten
regelen.” Op de eerste verdieping zijn muurtjes weggebroken en werd de indeling veranderd. Zo kwam er

LINKS, FOTO RECHTS:
De opbrengst van elk
hanglampje dat wordt
verkocht gaat naar
de stichting Loeka
(stichtingloeka.nl), die
werd opgericht nadat
de achtjarige zoon van
een vriendin van Marly
overleed aan botkanker.”

ZIN IN EEN BEZOEK?
Br oekhuizerweg 36
5 8 7 1 A C Bro ekhuizenvo rst
0 7 7 - 4 6 3 8 0 90 en 06-385 029 38
l i gnum-antiq uum.nl
Openi ngsti j de n: wo ensd ag, d o nd erd ag
en vr i j da g van 13.00-18.00 uur.
G r a a g even b ellen vo o rd at
j e lang sko mt.

LINKS: Bevroren waterlelies in de vijver. RECHTERPAGINA: In de serre hangt een slinger van wolvilt.
Tegen het dak groeit een druif. Drie meloenstolpen
zijn gevuld met hortensia’s, decoraties en walnoten.

“We zitten graag in de serre, het weidse
uitzicht is het hele jaar prachtig”
plek voor drie ruime slaapkamers en een badkamer.
“De serre hebben we in 2000 laten bouwen. Echt een
aanwinst voor het huis. Van vroeg in de lente tot laat
in het najaar kunnen we hier zitten en genieten van
het weidse uitzicht. De tuin hebben we heel basic
gehouden, om te voorkomen dat we veel tijd kwijt
zouden zijn aan het onderhoud. We zijn nou eenmaal
liever bezig met onze winkel.
LIG N U M ANTIQ U UM: O U D HO UT

We hebben een zwak voor 18e- en 19e-eeuws Frans
antiek: dat heeft iets. Engels antiek is wat zwaarder
van uitstraling en vaak gepolijst, terwijl je op het
Franse antiek de gebruikssporen ziet, wat het voor
ons nog mooier maakt. De natuurlijke patina (koper-
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roest) die een stuk door ouderdom krijgt, is echt een
meerwaarde. Dat vinden wij tenminste, daarom hebben we onze winkel ook Lignum Antiquum genoemd:
oud hout.”
A LL E S I S T E KOOP

“Aan al onze meubels en accessoires hangt een prijskaartje, hier is alles gewoon te koop. Natuurlijk zijn
er soms items die ik graag wat langer bij me houd,
maar als ik ze dan toch verkoop, kan ik me daar ook
snel overheen zetten. Ik weet dat ze weer worden
vervangen door andere mooie vondsten. Bovendien
ben ik blij dat we ze verkopen, want de zoektochten
in Frankrijk naar nieuwe schatten zou ik niet willen
missen.” ❆

OPEN KERSTDAGEN!
D i t j a a r zi jn d e o p en d ag en van
Li gnum An tiq uum o p 8, 9 en 10
dec em ber. Oo k zo nd er uitno d ig ing b en
j e va n ha r te welko m. Kijk vo o r meer
i nfor m a ti e o p lig num-antiq uum.nl

