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Binnenkijken

Een mooi oud pand. Dat is wat je denkt als je het huis van Kristel van 
Leeuwen in Oeffelt ziet. Verrassing: het historische pand blijkt Nieuwbouw-
Oude-Stijl te zijn. In 2009 vanaf de eerste steen eigenhandig gebouwd door 

Kristel en haar vriend en hun vaders, deels naar ontwerp van Kristels broer 
Marco, die interieurarchitect is.  ‘Een familieproject’, noemt Kristel de 

totstandkoming van haar huis. Binnenkijken bij Kristel is meteen ook een 
‘kijkje in de keuken van…’. Want Kristel is woonspecialist: interieurstylist, 
interieuradviseur, woonwinkeleigenaar. En dat zie je terug in de perfectie 

van combinaties en kleuren.

Nieuwbouw- Oude-Stijl Zo woont de interieurspecialist zelf 

Tekst: Renée ter Berg. Fotografie: Joyce Vloet. 

Thuis bij
Kristel
in Oeffelt

DEZE PAGINA: Het huis is 

gebouwd in 2009. Kristel en 

haar vriend wilden dat de 

woning op zou gaan in de 

omgeving en kozen voor een 

klassieke bouwstijl. Hierdoor 

is het alsof het pand er al 

decennia staat. De cement-

randen en muurankers 

accentueren de klassieke stijl. 

RECHTERPAGINA: Het lande- 

lijke interieurontwerp is een 

samenwerking tussen Kristel 

(interieurstyliste) en haar broer 

(interieurontwerper).

‘De voordeur gebruiken 
we eigenlijk nooit. Iedereen 
komt hier ‘achterom’



                          achtend bij de voordeur, zwaait plotseling de ach-

terdeur open. Bewoonster Kristel van Leeuwen (42), lachend: ‘De 

voordeur gebruiken we eigenlijk nooit. Iedereen komt hier ‘achter-

om’, zoals het gebruik altijd is geweest in Brabant.’ Het huis lijkt 

hier al decennia te staan, maar is in 2009 nieuw gebouwd. De bui-

tenmuren, elektra en het water heeft het stel laten bouwen en aan-

leggen, maar verder is het compleet tot stand gekomen dankzij de 

noeste arbeid van Kristel, haar vriend en hun familie. Het interieur 

in landelijke stijl is deels ontworpen door Kristel, die interieursty-

liste is, en deels door haar broer Marco van Leeuwen, interieurar-

chitect. Kristel omschrijft de manier waarop het huis in Oeffelt  tot 

stand is gekomen als een ‘familieproject’. Al meteen in de bijkeu-

ken zie je dat de bewoners veel zelf  hebben gedaan. Het betonnen 

blad van de gootsteen is gestort door haar vriend, samen met vader 

en schoonvader. Van de fundering tot de binnenmuren, de familie 

bouwde alles zelf. Ook de details als plavuizen, cementranden en 

muurankers, die ervoor zorgen dat het huis zo’n authentieke uit-

straling heeft. 

LinKerpagina:  De woonkeuken 

is een favoriete plek voor het gezin. 

Ze brengen er samen veel tijd door. 

De witte fluitketel had Kristel al 

jaren in bewaring, wachtend op de 

juiste keuken waar hij echt zou 

passen. LinKSBOVen: het Aziati- 

sche houtsnijwerk in deze kast zal 

Kristel nooit wegdoen. Ze heeft 

verschillende stukken en ze zijn 

allemaal uniek. Kristel vermoedt 

dat ze onderdeel zijn geweest van 

een trap of van de bovenkant van 

een bed. reCHTSBOVen: Aan de 

keukentafel brengt het gezin veel 

tijd samen door. Eten, spelletjes 

doen of de dag samen doornemen. 

reCHTS: het betonnen blad van de 

gootsteen in de bijkeuken is door 

de vriend van Kristel zelf gestort.

w
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Stoer & Robuust

Verrassing: het historische pand blijkt 
Nieuwbouw-Oude-Stijl te zijn

Authentiek



Woonkeuken
De bewoners van het mooie pand zijn Kristel, haar vriend, hun 

zoontje van acht jaar en hond Thez. Het gezin is vaak in de woon-

keuken te vinden. Dat is de plek waar ze eten, met elkaar de dag 

doorpraten en spelletjes spelen. Nu de dagen wat korter worden, 

brengen ze ook weer vaker de avonden door bij de haard in de 

woonkamer. Kristel: ‘Onze woonkamer is juist in het najaar erg 

sfeervol. Ik kan ervan genieten om dan weer wat meer binnen te 

zijn, de kaarsen aan te steken en lekker op de bank te zitten. In deze 

tijd van het jaar zoek ik met mijn zoontje in het bos vaak naar 

mooie herfsttakken of dennenappels die we dan als decoratie op 

tafel leggen.’

Nieuw en oud
De woonkamer straalt een warme en geborgen sfeer uit. De meu-

bels zijn groot, er is veel robuust hout toegepast. Mooi in contrast 

met het ‘industriële’ zwarte staal van de verlichting, de salontafel 

en het wandrek. Opvallend en verrassend is de mix van nieuw en 

oud, ‘spullen die een verhaal met zich meedragen’. Zo blijkt de vis-

graatvloer in de woonkamer een oude vloer uit een danszaal in 

Boxmeer. Kristel: ‘We hebben er de kauwgom nog af moeten krab-

ben. Mijn broer Marco, die interieurarchitect is, ontwierp het pa-

troon voor de planken en vervolgens hebben we die helemaal afge-

schuurd en weer op kleur gebracht met drie lagen beits. De vloer 

heeft ons heel wat zweet en spierpijn gekost.’ Kristel kan voor haar 

interieurideeën altijd rekenen op hulp van haar vriend. ‘Als ik iets 

bedenk waarvoor hout, spijkers of elektra nodig is, dan vraag ik het 

aan hem en dan gebeurt het ook goed. Hij houdt van aanpakken en 

doet het vaak samen met zijn vader van wie hij veel van zijn klus-

vaardigheden heeft geleerd.’ Kristel en haar vriend vullen elkaar 

dus prima aan. Zij bedenkt, hij bouwt. En zij werkt het daarna af 

door het op kleur te brengen of te stylen.

Liefde voor inrichten
Kristel was al als klein meisje dol op inrichten. ‘De kleur van het 

behang in mijn slaapkamer moest toen al kloppen met de schilder-

kleuren van het houtwerk. Mijn moeder kon echt niet zomaar zon-

der overleg een dekbedovertrek voor mij kopen. Ik was ook altijd 

spulletjes aan het verzetten, mijn kamer aan het veranderen. Ik had 

op mijn zestiende al een abonnement op een woontijdschrift.’ Als 

Kristel gaat samenwonen, kan ze eindelijk helemaal haar gang 

gaan. Geen muur blijft wit. Ze kiest voor warme vergrijsde tinten. 

‘Toen had ik al het gevoel dat ik meer wilde doen met interieursty-

ling.’ Ze werkt op dat moment in de zorg, maar besluit een oplei-

ding tot interieurstyliste te volgen en stage te gaan lopen in het 

LinKerpagina, linksboven: Kristel 

maakt een ommetje, samen met haar 

zoontje en hond Thez. LinKerpagina, 

rechtsboven: De decoratieve takken 

op tafel komen uit het bos. LinKer-

pagina, linksonder: In de herfst geniet 

het gezin van gezellige avonden bij 

de haard. Kristel creëerde in de woon- 

kamer een warme, landelijke sfeer en 

maakte daarbij gebruik van robuuste 

materialen zoals hout en aardewerk die 

een contrast vormen met het gladde 

staal van het wandrek en de salontafel. 

reCHTerpagina, linksboven: Kristel 

schuwt het gebruik van grote meubels 

niet. De grote vaas benadrukt het 

fragiele van de gedroogde takken. 

reCHTSBOVen: De vloer komt uit een 

danszaal en is grondig opgeknapt door 

Kristel en haar familie.
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Familiehuis

‘Een familieproject’, noemt Kristel 
de totstandkoming van haar huis

Warme tinten



bedrijf van haar broer Marco, de interieurarchitect. In 2007 hakt ze 

de knoop door en begint ze naast haar werk in de zorg als interi-

eurstyliste. 

De ideale baan
Wanneer Kristel steeds meer werk heeft als interieurstyliste kan ze 

het niet langer combineren met haar werk in de zorg. Ze stopt met 

haar baan. Ondertussen heeft ze haar woon-activiteiten uitgebreid. 

Ze heeft een eigen interieurwebshop en ze doet regelmatig styling-

opdrachten voor de woontijdschriften waar ze vroeger zo graag in 

bladerde. Ook werkt ze samen met haar broer Marco. Wanneer 

Marco een interieurontwerp maakt, verzorgt Kristel hier de styling 

bij om het hele plaatje compleet te maken. Sinds eind 2016 runt 

Kristel samen met broer Marco en zijn vrouw Els de woonwinkel 

Natuurlijk STOER Woonbeleving in De Mouthoeve in Boekel. Kris-

tel: ‘Marco is naast zijn werk als interieurarchitect een eigen interi-

eurmerk gestart met meubels, verlichting en schilderijen, onder de 

naam DutchLionHeart. Deze collectie is in de winkel te koop en 

daarnaast kunnen mensen er bij ons terecht voor een compleet in-

terieuradvies.’ Kristel houdt van de variatie die haar werk haar 

biedt. ‘Ik heb mijn eigen ideale baan gecreëerd. De winkel, de web-

shop, mijn werk als interieurstyliste en de opdrachten voor de 

woontijdschriften hebben allemaal interieur als overeenkomst. 

Maar de ene keer sta ik in de winkel in Boekel en de andere keer ben 

ik aan het werk voor een klant ergens in het land.’

Rust
Op de bovenverdieping is veel familiewerk te bewonderen. Op de 

overloop een kunstwerk uit de koker van broer Marco. Kristel: ‘Hij 

fotografeert de natuur en bewerkt die beelden vervolgens tot een 

geheel.’ Ook de badkamer werd door Marco ontworpen. Op de ka-

mer van Kristels zoontje staat een houten hoogslaper die door haar 

vriend en haar schoonvader is getimmerd. In de rustige, landelijke 

sfeer van de jongenskamer zorgt de wilde, ‘kitscherige’ tijgerkop die 

werd gewonnen op de kermis  voor een grappig contrast. Voor hun 

eigen slaapkamer was voor Kristel rust het uitgangspunt. Ze reali-

seerde de rustsfeer met kalkverf voor de muren, katoenen bedden-

goed, een op maat gemaakte linnen plaid en een zacht kleurenpa-

let. Gelukkig voelde ze die rust ook toen het huis eenmaal af was. 

Kristel: ‘Toen we hier net woonden en ik ’s morgens wakker werd, 

dacht ik dat ik in een vakantiehuisje in de Belgische Ardennen was. 

Dat vakantiegevoel is gebleven.’  

WInKEL, WEbshop & InTErIEurADvIEs
Kristel beheert vanuit haar huis in oeffelt haar bedrijf Woon(T)huis, met een

 online woonwinkel en waar je terecht kunt voor interieuradvies. Kristel: ‘Mijn 

adviezen zijn heel divers, van een kleuradvies tot een totaaladvies voor meubel-

opstelling, verlichting, kleur en styling. Een reden waarom mensen bij mij terecht 

komen? De landelijke woonstijl die kenmerkend is voor mij. Warm, stoer en sfeervol.’ 

Adres en contact: Kerkstraat Noord 16d, 5441 BH Oeffelt, 06-1051 2238, 

website: www.woonthuis.nl 

naast haar bezigheden voor Woon(T)huis runt Kristel samen met haar broer Marco 

en zijn vrouw Els de woonwinkel natuurlijk sToEr Woonbeleving in De Mouthoeve 

in boekel.  open van woensdag tot en met zaterdag, van 10.00 tot 17.00 uur. 

Adres en contact: Erpseweg 2, 5427 PG Boekel, 06-10512238 / 06-39510951, 

info@natuurlijkstoer.nl, website: www.natuurlijkstoer.nl

LinKS: ook op de kamer van haar 

zoon combineert Kristel oud met 

nieuw. hier is een oud lessenaartje 

te zien met daarboven een tijger- 

kop van de kermis. De kalkverf op 

de muur is van pure & original. 

reCHTS: vroeger nam Kristel wel - 

eens spullen uit haar eigen woning 

mee naar klanten, maar dan was 

haar huis ineens zo leeg. Ze heeft 

nu een aparte voorraad voor haar 

stylingaccessoires en webshop. 
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De MOuTHOeVe

‘De Mouthoeve is een gezellig, 

sfeervol en landelijk terrein waar 

verschillende adresjes gevestigd 

zijn. ook onze winkel natuurlijk 

sToEr Woonbeleving met onder 

andere het merk DutchLionheart 

vind je hier. bij brasserie De 

Mouthoeve kun je heerlijk 

lunchen, dineren of een lekker koffietje drinken.’

De Mouthoeve, Erpseweg 2, 5427 PG Boekel, 06-51545025, 

www.demouthoeve.nl 

aOZ inTerieur

‘het bedrijf van mijn 

broer Marco met wie ik 

veel projecten samen 

doe. hij maakt het 

ontwerp van een 

nieuw interieur en ik 

het stylingplan. Zo 

versterken we elkaar en we vullen elkaar perfect aan.’

AOZ Interieur, Rector Nuijtsstraat 13a, 5759 RG Helenaveen, 

0493-690871, www.aozinterieur.nl 

ZuSS BraSSerie & MeeneMen

‘Een gezellige lunchroom in 

boxmeer. Ik kom er zo nu en dan 

met mijn zoontje, maar vaker 

met vriendinnen om gezellig bij 

te kletsen.’

Zuss Brasserie & Meenemen, 

D’n Entrepot 8, 5831 DE Boxmeer, 

0485-578060, www.zusbrasserie.nl 

ZuiD FaSHiOn

‘De kledingwinkel Zuid Fashion 

is gevestigd in het pand waar ik 

vroeger op school heb gezeten. 

Een mooi, nostalgisch gebouw. 

Ze verkopen hier stoere kleding 

in verschillende prijsklassen.’

Zuid Fashion, Zuid Koninginnewal 

49/49a, 5701 NS Helmond, 

0492-474088, www.zuidfashion.nl 

Leuk! Persoonlijke tips in de buurt

naTuurgeBieD De MaaSHeggen

‘Een prachtig natuurgebied met de kenmerkende meidoorn- 

en sleedoornheggen als lange linten door het landschap. Ik 

wandel er elke dag samen met Thez, onze Grote Zwitserse 

sennenhond.’

www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/maasheggen

CHaLO SHOeS 

‘voordat wij ons in oeffelt 

‘nestelden’, woonden we 

in Gemert. In die tijd zijn de 

twee eigenaressen van 

Chalo begonnen met hun 

schoenenwinkel. Dat was 

erg verleidelijk, want de 

winkel was gevestigd in de 

straat waar ons huis stond. Inmiddels zitten ze in het 

centrum van Gemert. Je vindt hier de mooiste schoenen.’

Chalo Shoes, Nieuwstraat 40A, 5421 KP Gemert, 0492-369259, 

www.chaloshoes.nl 

CHriS COx grOenTe 

en FruiT

‘We komen regelmatig 

bij Chris Cox Groente en 

Fruit. Ze verkopen hier 

niet alleen groenten en 

fruit maar ook koekjes 

van ‘van Eigen Deeg’. 

heerlijke koekjes die 

gemaakt worden door 

een bakkersdochter afkomstig uit haps.’ 

Chris Cox Groente en Fruit, Beugenseweg 61A, 5831 LR Boxmeer, 

0485-523000, www.coxboxmeer.nl

Adresboek
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De favoriete adressen van   

   Kristel

Vakantie gevoel

Binnenkijken
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