/ binnenkijken
Tafel, vintage Giroflex-stoelen,
vintage Siematic-keuken en
Kandem-muurlampen Marktplaats.
Aardewerken kandelaar rommelmarkt. Hanglamp, houten kandelaar
en vaasje uit de winkel van Rixt en
Clara, de Sip & Clara Pop-up Store.
Antieke radiator van pop-up store in
Groningen. Portugese vloertegels
Mosaic del Sur. Groen glaswerk
rommelmarkt, pan Nicolas Vahé,
bakelieten schakelaars Frummes.nl.
Kunstwerk Henk Kastelijn, tegel
zeepaardje op afzuigkap rommelmarkt. De ijsblauw geschilderde
hoge deur is hergebruikt.

DIY-IDEE
Hergebruik authentieke onderdelen
die anders weggegooid zouden
worden tijdens een verbouwing.
Zoals hier de smalle, hoge deur
van de oude bedstede waar nu de
meterkast achter schuilt.

buitenkans
vol
BINNEN
PRET
Bedstedes zitten er niet
meer in, maar wel een
knipoog daarnaar met op
maat gemaakte nissen.
Zo zijn er volop nieuwe
aanpassingen met oog
voor de geschiedenis in de
boerderij die Rixt en Arjan
verbouwden tot familiehuis.
styling SABINE BURKUNK | fotografie HANS MOSSEL
tekst CAROLINE WESTDIJK
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DE BEWONERS

Wie Rixt Siersma-Lunter (44,
ondernemer), Arjan Siersma
(47, ondernemer), Jelle (16),
Sef (14) en Mart (12)

Social itflinkeboskje.nl,

@itflinkeboskje_flinkefarm

Wat

boerderij uit 1927 van

300 m 2 (175 m 2 woonoppervlakte), op een perceel van
ongeveer twee hectare

Waar Hemelum, sinds 2014
Woonsmaak 'Veel vintage,

hergebruikte materialen en
rommelmarktvondsten. Ik
houd van de kleur groen in
allerlei gradaties'

Bijzonder Het balken

plafond, waarop diverse oude
verflagen nog zichtbaar zijn,
geeft veel karakter aan het
interieur

> Grenen planken voor huisje
Wytske’s Houthandel. Erop twee
roerklikken van houten schepen uit
Stavoren. Tafel, vintage Giroflex
stoelen en vintage Giroflex
bureaustoel Marktplaats.
Hanglampen, kandelaars en vaas
Sip & Clara Pop-up Store. Collectie
Hollandse kleurenlitho’s Henk
Kastelijn. Grenen vloer Eerlijk Hout.
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erhuisplannen had
den Rixt en Arjan niet.
Ze woonden met veel
plezier op Curaçao, waar
ze elkaar hadden leren
kennen. Maar toen Rixts
zwager in 2008 foto’s stuurde van een te koop
staande Friese vakantieboerderij omgeven
door water, weilanden en bos, besloot het
jonge gezin het roer om te gooien. Rixt:
‘Het was een buitenkans. Ik ben geboren en
getogen in deze omgeving en mijn familie
woont vlakbij. We knapten de vakantie
boerderij op en gingen zelf in het voorhuis
wonen. Een fantastische tijd.’ Het stel runde
niet alleen de vakantieboerderij It Flinkeboskje,
maar organiseerde ook streekmarkten op het
weiland van de overbuurman. ‘Arjan had een
keer aan hem gevraagd of hij ons zou willen
waarschuwen, mocht hij ooit besluiten zijn
boerderij te verkopen. Dat gebeurde in 2014.
En toen waren we opeens eigenaar van twee
boerderijen!’ Het gezin verhuisde naar de
overkant en het voorhuis werd voortaan ver
huurd als luxe vakantiewoning. ‘De boerderij
was behoorlijk gedateerd. Boven, op de hooi
zolder, waren twee slaapkamers en beneden
een kleine keuken, een opkamer met een
bedstede en de ouderlijke slaapkamer. Op
een paar aanpassingen na hebben we bijna
twee jaar in die situatie gewoond.’

HOUTEN HUISJE
Rixt en Arjan besloten namelijk eerst te inves
teren in hun bedrijf. ‘De prachtige oude deel
van de boerderij hebben we verbouwd tot
evenementenlocatie met een grote professio
nele keuken. Eromheen ligt een perceel van
ongeveer twee hectare. Op de Flinkefarm,

zoals we het genoemd hebben, is plek voor
bruiloften, feesten, privédiners, streekmarkten
en kofferbakmarkten. Deze organiseren we
samen met mijn zus Claartje, die ook in het
bedrijf is gestapt. In 2016 ging eindelijk de
verbouwing van ons eigen huis van start.
Studio Inamatt maakte een mooi interieur
ontwerp, dat onze aannemer als uitgangspunt
kon gebruiken. Om kosten te besparen,
hebben we de afwerking zo veel mogelijk
eigenhandig gedaan, zoals het schilderwerk.
Ook de materialen als hout en tegels hebben
we zelf ingekocht.’ De benedenverdieping is
helemaal opengebroken. Het houten huisje
midden in de kamer, dat om de trap heen is
gebouwd, is multifunctioneel. Er is een werk
plek gecreëerd en het doet dienst als room
divider: aan één kant is het zitgedeelte, aan

RIXT

DIY-IDEE
Een roomdivider
midden in de kamer
geeft niet alleen een
geborgen gevoel in de
ruimtes, je kunt hem ook
multifunctioneel inzetten
als werkplek en kast.

“Het interieur reflecteert
de kleuren van het
Friese landschap”

de andere kant bevinden zich de eettafel en
keuken. Het houten plafond in de woonkamer
vertelt de geschiedenis van het huis. ‘Neem
die kale plank, tussen de planken met de oor
spronkelijke kleur groen, daar zat vroeger de
bedstede. Dat hebben we zo gelaten. Voor
het interieur heb ik Marktplaats afgespeurd.
Ook rommelmarkten zijn favoriet. Ik ben dol
op de groen- en watertinten in het interieur.
Als ik uit het raam kijk, zie ik dezelfde kleuren
terug in het omringende Friese landschap. In
eerste instantie vond ik het wel jammer dat
de woonkamer niet op het zuiden ligt, maar
het is gek genoeg nooit donker hier. Ik ben
echt van het noorderlicht gaan houden.’
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RIXT

“Het groen van
het plafond is
origineel”

DIY-IDEE
Betegel één lange muur in een
ruimte met noorderlicht met
hoogglans witte tegels: die
reflecteren het licht.

Bank Brechtje Olsthoorn Interiors, kussens zelfgemaakt,
schapenvachtkussen Van Buren Bolsward. Groen linnen kussen,
vazen, kandelaar, melkkruk, groene bijzettafel Sip & Clara Pop-up
Store. Tulp-tafel van Knoll erfstuk. Vintage kleed Richard Houpt
Noordermarkt Amsterdam. Witte vintage bijzettafel B&B Italia.
Vintage buisframe stoel en wandlamp Marktplaats. Herkomst
bronzen voorwerp onbekend. Aan de muur met de klok mee:
tegel vogel uit Nieuw-Zeeland, groene deksel van ouderwets
toilet, schilderij landschap rommelmarkt, horizonschilderij
Auke van der Meulen, tegel uit Nieuw-Zeeland, aardewerken
blad Trees In der Rieden, zeefdruk paardenbloem Ray Daal,
grote foto cadeau gekregen, schilderij bomen kringloop.

114 • DIY 01

Witte hoogglans tegels Praxis,
houtkachel Jacobus, houten deur
Marktplaats, zelf geloogd.
Houtmand, vaas en kandelaar
Sip & Clara Pop-up Store. Vintage
wit tafeltje B&B Italia, vintage
kleed Richard Houpt
Noordermarkt Amsterdam.
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Bakelieten kiepschakelaar vanaf
€ 33,50, bakelieten
inbouw stopcontact
vanaf € 16,50
(deoudeschakelaar.nl).

Muur- en plafondverf
Estate Emulsion, kleur
Emerald Green, per 2,5 liter
€ 91,- (farrow-ball.com).

Op maat gemaakt
wastafelmeubel met
trogvormige vintage
wastafel Sphinx en
porseleinen planchet
Marktplaats, rvs kranen
Design Sanitair Shop.
Spiegels Marktplaats,
wandlampen Wilhelm
Wagenfeld. Houten bakje
rommelmarkt, plantenpotten Sip & Clara
Pop-up Store. Handdoekrek Kunsthuis Kort,
voddenkleed By Alberts.

Wandlamp
Amsterdam van It’s
about RoMi € 169,(vtwonen.nl).
Tip: werk voor het
mooiste resultaat
snoer/bedrading
weg in de muur.

Stompe
binnendeur
Cabana Roble
Zero van Austria,
78x3,9x201,5 cm
(bxdxh) € 346,75
(debouwmarktshop.nl).

Vloer- en wandtegel
VN Hexagon, in
verschillende kleuren
verkrijgbaar, per m²
€ 82,50 (designtegels.nl).

OUD & NIEUW
Voor een keukenvloer die
net wat spannender is, kun
je net als Rixt kiezen voor
Portugese hexagon
cementtegels in
verschillende tinten groen
en blauw. Portugese
vloertegels Mosaic del Sur.

Rixt: ‘Een deel van de originele
keuken hebben we intact gelaten.
Ik verfde de kastdeuren in een
mooie ijsblauwe tint. Een paar

Leren grepen om
een deur of kast net
wat extra's te geven,
€ 20,- (tomenlily.nl).

deuren zijn weggehaald, waardoor er nu een nis is. De muur
erachter hebben we betegeld
met witte, glanzende tegels en

Gietijzeren radiator
Erté, hoogte 76 cm, in
verschillende breedtes
verkrijgbaar, vanaf € 280,(nl.hudsonreeds.com).
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> Glanzende wandtegels Praxis.
Fruitschaal Marktplaats, emaillen
broodtrommel rommelmarkt, roze
waterkoker Stelton. Pot en fles op plank
Sip & Clara Pop-up Store, witte
porseleinen bakjes Arzberg. Pelikanenverzameling uit Belize, New York en
Hemelum. Vintage porseleinen
plafondlampen Wilhelm Wagenfeld.

shopping STEFANIE ZEGWAARD

het blad bestaat uit een stuk
marmer dat we op maat hebben
laten zagen. De combinatie van
antieke kasten en het vintage
Siematic keukenblok maakt de
keuken bijzonder.’
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LICHT IN DE
HOOIZOLDER
Rixt: ‘‘Om meer ruimte te

RIXT

“De houten wanden
zorgen voor een
landelijke sfeer”

maken op de bovenverdieping,
hebben we de hooizolder
doorgebroken en drie kamers
laten maken voor de jongens,

De kamer van Jelle heeft een
grenenhouten vloer. Kleed
Sissy-Boy Homeland, letter S
Living Once, foto kringloop.
Vintage globe, stoel en bureau
Sip & Clara Pop-up Store. Bed
Woood, petrolblauw geverfd.
Grijze lamp Marktplaats.

plus een badkamer. Door grote
dakramen stroomt het licht
binnen. De muren hebben we
afgetimmerd met vurenhouten
latten in verschillende breedtes
voor een speels effect. In de
kamer van Jelle hebben we
ze wit geschilderd. De houten
wanden zorgen voor een
aangename, landelijke sfeer.’

De vloer in de kamer van Sef is
grijs geverfd. Vintage bureau,
bureaustoel, kast en letter S Living
Once. Bureaulamp en kleed Ikea.
Groene lamp Sip & Clara Pop-up
Store. In de gang een antieke foto
uit Frankrijk, cadeau gekregen.
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IN BAD
VANUIT BED

Terrazzo bijzettafel, kandelaar en
Ikebana vaasje Sip & Clara Pop-up
Store. Schilderij rommelmarkt.
Hammamdoek Ottomania. In de nis
Makkummer witjes van Het Friese
Tegelboertje. Eiken vloerdelen
restanten uit het huis van Rixts vader.
< Kasten Ikea. Lampen Anglepoise.
Vintage deken AaBe, lichtblauwe
sprei Sissy-Boy Homeland. Herkomst
donkerblauw en wit kussen
onbekend. Groene kussens en
melkkruk Sip & Clara Pop-up Store.
Schapenvacht Van Buren Bolsward.
De mobile is zelfgemaakt.

Rixt: ‘Omdat de nok zo hoog is,
kon er nog een verdieping worden gemaakt waar Arjan en ik
nu slapen. In de badkamer was
geen plek voor een bad, daarom
hebben we voor de zekerheid
tijdens de verbouwing alvast
alle leidingen naar onze kamer
laten doortrekken. Begin dit
jaar hebben we er een bad
laten plaatsen onder een groot
dakraam waar je de sterrenhemel kunt zien. De wand met
op maat gezaagde kasten heeft
nissen voor het bed en het bad.
Dat geeft een geborgen gevoel.’

RIXT

“De kastenwand
is precies op
maat gemaakt”

DIY-IDEE
Voor een supersnelle
metamorfose van een kast:
vervang de bestaande
handgrepen door stoere,
leren lussen.
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