Wijze raad bij nieuwbouw

Interieurplan
voordat de
bouw start

De bouwkavel ligt één straat
verwijderd van hun huidige huis
in de Maastrichtse wijk Vroendaal. Klaas: “Eigenlijk wonen we
hier prima, maar toen ik hoorde
van het nieuwbouwproject op
een veld achter ons huis, was ik
direct geïnteresseerd.”

In juni volgend jaar wordt de nieuwbouwwoning van Klaas en Marije
Koelewijn en dochter Noor (6) opgeleverd. Gay Jongen hielp ze met het
maken van interieurkeuzes, nog voor
de eerste paal de grond in ging.

Veel vragen
“Onze aannemer wilde ruim
van te voren weten waar de
aansluitingen van de keuken
moesten komen. Dat maakte
dat het keukenontwerp onze
eerste prioriteit kreeg. We
klopten hiervoor in maart bij
Gay Jongen aan”, herinnert
Marije zich. “Gay wilde precies
weten welke rol de keuken in
ons leven speelt en stelde ons
vragen als: ‘Wat is je dagelijkse
routine? Hoe beweeg je je in
de keuken? Kook je alleen of
met veel mensen?’. Hij vroeg
ook naar zaken die niet direct
met de keuken te maken hebben: ‘Waar breng je in huis de
meeste tijd door? Lezen jullie
veel? Hoe doe je de was?’. En
hij betrok onze dochter Noor
in het gesprek. Ze vertelde
hem wat zij belangrijk vindt in
het huis.”

“Het viel ons op dat Gay goed
luistert”, gaat Klaas verder. “Hij
nam de tijd, zodat we elkaar
beter leerden kennen. Na drie
gesprekken besloten we samen
te gaan werken. Niet alleen
voor de keuken, maar voor de
hele benedenverdieping. Het
totaalplaatje.”
Twee tafels
Het is niet de eerste keer dat
Klaas en Marije een nieuwbouwwoning betrekken. Zes
jaar geleden waren ze ook
de eerste bewoners van hun
huidige huis. “Uiteraard hebben we geleerd van de eerste
keer. Veel blijft hetzelfde, maar
de indeling wordt meer gericht
op hoe we leven. Gay heeft
ons gedwongen kritisch na te
denken over hoe we leven en
hoe we ons bewegen in huis. De
enorme zithoek in ons huidige
huis wordt nu nauwelijks gebruikt. Omdat we meestal aan
de eettafel zitten, beseffen we
nu dat we die in het nieuwe huis
centraal moeten stellen. Dat
doen we door de oorspronkelijk
geplande berging te schrappen om een grote leefkeuken
te realiseren. Gay nam twee
tafels op in het ontwerp. Eén
van twee meter in de keuken
en één van drie meter in de
woonkamer. We kunnen ze zelfs
aan elkaar schuiven als we een
keer een grote groep gasten
hebben.” Klaas voegt daaraan
toe: “We wilden zo veel mogelijk meubels hergebruiken.
Gay heeft daar in zijn ontwerp
rekening mee gehouden. Hij
verraste ons met het idee om
een lamp uit mijn kantoor boven
het kookeiland te hangen.”
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“Het al in zo’n
vroeg stadium
betrekken van een
interieurarchitect
kan ik iedereen
aanraden. Gay
kijkt met hele
andere ogen naar
een plattegrond”
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Met andere ogen
“Voordat de bouw is gestart,
heb je nog alle mogelijkheden
om muren, deuren en aansluitingen te verplaatsen. Het al in
zo’n vroeg stadium betrekken
van een interieurarchitect kan
ik iedereen aanraden. Iemand
als Gay kijkt met hele andere
ogen naar een plattegrond.
Hij zag bij ons bijvoorbeeld
meteen dat de muur in de
slaapkamer te smal is voor
een standaard kledingkast. Die
muur wordt nu tien centimeter
breder.” Hiervoor hoefde het
stel geen meerkosten te betalen, want de aannemer besloot deze aanpassing door
te voeren in alle huizen van dit
type. Marije: “Uiteindelijk heeft
Gay elke verdieping aangepast
om er het maximale uit te halen.
Ook maakte hij een ontwerp
voor de badkamer die de aannemer gaat uitvoeren. We krijgen nu een huis dat helemaal
is toegespitst op onze manier
van leven.”

Verlichting voor lange tijd
Tijdloos in plaats van trend.
Iets wat zowel Flos als de
werkwijze van Gay kenmerkt
en tegelijkertijd ook de kracht
is van de samenwerking.
Remco: “Flos klanten zijn
vaak mensen die verlichting
aanschaffen voor langere
tijd en niet persé bezig zijn
met trends. Mensen die het
belang van goede verlichting
inzien en werken met een
lichtplan bij de inrichting van
hun woon- en werkomgeving.”
Gay: “Wij werken graag met
merken die klassiekers voortbrengen. Dat zie je ook terug
in onze lichtplannen. Flos
biedt een dusdanig pakket
waarmee we een mix kunnen
samenstellen van zowel klassiekers als slimme innovatieve
oplossingen.”

"De mooiste
lampen vind
ik de lampen
die juist niet
opvallen. De
‘Smithfield’ van
Jasper Morrison
is er zo een.
Een perfect
design door
zijn eenvoud en
rondingen. Net
als de ‘Glo-ball’
van dezelfde
ontwerper."

Flos favoriet
van Remco
"De ‘Toio’ van
Castiglioni.
Nu echt een
klassieker, begin
jaren ’60 - toen
hij ontworpen
is - heel experimenteel en
geïnspireerd op
een autolamp en
vishengel."

Led-toepassingen
Remco: "Of een klassieker mét innovatieve
toepassingen zoals led. Dat zou zomaar kunnen,
want naast klassiekers staan we erom bekend
dat we telkens weer met nieuwe dingen komen.
We zijn nu volop bezig om te kijken naar de mogelijkheid van led en experimenteren met verschillende kleurwarmte-effecten. Gay: “Met led
bevinden we ons nu in een overgangsfase als je
het mij vraagt. Led-verlichting wordt weliswaar
steeds warmer van kleur, maar vraagt wel nog
extra aandacht in combinatie met andere lichttypen zoals halogeen. Dat gaat nog niet altijd
goed. En dan zijn er nog de trends met verschillende kleuren licht. Iets wat voor mij niet persé
nodig is. Kleur in je huis is naar mijn mening niet
iets dat je met verlichting zou moeten creëren.”
Remco: “Ik geloof dat Gay en Flos ook daarin
op één lijn zitten.” Gay: “Een nadeel aan Flos?
Dat je op de grote verlichtingsbeurs in Milaan
jaarlijks behoorlijk ‘lekker’ wordt gemaakt met
nieuwe designs en noviteiten die nog niet
meteen op de markt zijn. Dan is het wachten
en geduld hebben. Maar ook dat past bij het
eigenwijze karakter van Flos en is juist de
manier om klassiekers te kunnen blijven
creëren.”
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Al zo lang hij zich kan herinneren,
is Gay trouwe aanhanger van de
ontwerpen van het Italiaanse lichtmerk Flos. De tijdloze ontwerpen,
het eigenwijze karakter van het label en dan de innovaties die daar
dwars doorheen lopen. Een gesprek
met Remco van der Voort, agent van
Flos voor Nederlandse retail, loopt
dan ook al snel uit op een smakelijke conversatie over klassiekers
die trends overstijgen, kwaliteit die
klopt en kleur in verlichting die niet
echt nodig is.

Gay: “Ik weet niet eens meer
precies wanneer en hoe het
is ontstaan. Ik zocht een
merk dat bij mij past, bij de
filosofie van mijn studio en
bij mijn ontwerpen, waar ik
problemen op een mooie
manier mee kan oplossen en
constante kwaliteit mee kan
garanderen. Flos is een merk
dat kwalitatief klopt. Het is
de combinatie van eigenwijs
design en innovatie met een
tijdloos karakter. Flos presenteert ‘eyecatchers’, maar
ook onopvallende designs. Er
is over nagedacht, elke lamp
heeft een verhaal. Iets dat mij
telkens weer zodanig fascineert dat ik van bijna iedere
Flos lamp de achtergrond kan
vertellen die bij het ontwerp
hoort.”

Flos favoriet
van Gay
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Klassiekers
die trends
overstijgen
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Flos Verlichting

Geslaagd
totaalconcept
In 2005 kocht Gay Jongen
in het Belgische Rekem
een oud fabriekspand dat
hij restaureerde en inrichtte tot XXL woonhuis. Hij
gaf het de naam 3///KAP.
Op deze plek wilde hij
laten zien wat hij verstaat
onder een totaalbeleving.
En het concept sloeg aan.
Na tien jaar wordt het dan
ook tijd voor het volgende
project vindt Gay. 3///KAP
gaat in de verkoop.

Italiaanse
liefde
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Gay Jongen heeft een voorliefde
voor Italiaans design. Eén van zijn
favoriete merken is Minotti. Hij
bezocht kort geleden de fabriek in
Meda, net boven Milaan.

Binnenkijken
Ook als showroom heeft
3///KAP zijn werk gedaan.
Gay: “Klanten konden mij en
mijn stijl hier beter leren
kennen. Echt binnenkijken,
net zoals ik ook bij hen thuis
doe. Het project heeft de
afgelopen tien jaar meer aandacht gegenereerd dan ik
had durven dromen. Ik heb
journalisten uit binnen- en
buitenland over de vloer
gehad. Fotografen gebruikten het als decor voor hun
shoots. En nog altijd trouwens. Hoe cliché het ook
klinkt, ik wil op het hoogtepunt stoppen.” Interesse in
dit buitengewone XXL huis?
Neem voor meer informatie
contact op met makelaar
Bernard Cops, Eurinvesco
Lanaken-Neerharen of kijk
op www.eurinvesco.be.

Traditie en innovatie
“Minotti weet traditie en
innovatie uitstekend te verenigen. In Meda besprak ik
met de directie mijn ideeën
om mensen op een andere
manier de Minotti-meubels te
laten ervaren. Bijvoorbeeld
met belevingswinkels. Het
zegt veel over een bedrijf dat
ze open staan voor mijn visie.
Aan het eind van het gesprek
hebben we het nog uitgebreid gehad over de vloeren
bij 3///KAP. De directeur wilde
eenzelfde sfeer creëren in
zijn eigen huis.”

Vertrouwen
Ondanks het wereldwijde
succes van Minotti, is de
fabriek klein en persoonlijk. Iedere dag worden de
materialen aangeleverd die
die dag verwerkt worden. Dat
kan ook, want alle materialen
komen uit de buurt. “Bij de
rondleiding door de fabriek
viel me op dat de directeur
iedere werknemer bij naam
kent. Er hangt een sfeer van
loyaliteit en vertrouwen die
mij ontzettend aanspreekt.
In elk meubel dat de Minottifabriek verlaat heeft een
vakman zijn ziel en zaligheid
gelegd. En dat voel je.”
Fotografie: Minotti S.P.A.
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Deze beslissing ging niet
over één nacht ijs. Gay licht
toe: “Afscheid nemen is niet
makkelijk, maar voor mij is dit
een logische stap. 3///KAP
is af. Het pand bood de kans
om mijn ideeën en producten
toe te passen zonder enige
beperking. Het was bedoeld
als een plek waar ik mensen
kon inspireren, maar ook
als woonhuis. Het inrichten
van duizend vierkante meter
woonoppervlak was voor
mij een geweldige uitdaging.
Maar zoals ik altijd zeg: elke
ruimte heeft maar één beste
oplossing. Vandaar dat ik
niet kan wachten om mijn
tanden in een nieuw project
te zetten. Wat ik ook prettig
vind, is dat ik me nu meer op
één locatie kan focussen: de
studio in de Rechtstraat. De
komende tijd kun je daar weer
nieuwe, spannende dingen
verwachten.”

Minotti is vooral bekend
van de designbanken en zitcombinaties, maar het merk
biedt ook een grote collectie
eettafels, kasten, bedden en
accessoires. Uiteraard is alles
‘made in Italy’. In de fabriek in
Meda worden de modernste
productietechnieken aangevuld met verfijnd Italiaans
handwerk. Gay: “Met Minotti
weet je dat je een tijdloos,
comfortabel en betrouwbaar
meubelstuk in huis haalt dat
klasse uitstraalt. Het blijft zijn
waarde behouden.”

“In elk meubel dat
de fabriek verlaat
heeft een vakman
zijn ziel en zaligheid gelegd”
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Tien jaar 3///KAP

Krant #04

Eyeopener
Gay ontwierp het volledige appartement en
plaatste er een keuken. De grootste transformatie in het appartement van 75 vierkante
meter is het weghalen van de hal. Claire:
“Gay zei: ‘Eigenlijk gek dat je binnenkomt via
de gemeenschappelijke hal en dan wéér in
een hal staat.’ Voor hem was dat ook een eyeopener. Door de hal weg te halen, hadden we
opeens heel veel ruimte. Zelf was ik daar nooit
op gekomen.” Ook de logeerkamer werd opgeofferd. Dit bood plek voor een grote eettafel
om samen met vrienden aan te eten en aan te
werken. Claire lacht: “Ik maakte de tafel zelf
van een salontafel en de poten van een keukentafel.” Het werd de zogenaamde ‘goede fout’
die elk interieur volgens Gay moet bevatten,
en die een ruimte een ziel geeft. “Het hout
geeft veel warmte in combinatie met het grijs,
zwart en wit. Met Gay zocht ik vier stoelen
uit, waarvan ik er twee ook op het balkon
kan gebruiken.”

“Begeleid je ook starters?”, was
het eerste dat Claire Souren (32)
vroeg aan Gay Jongen. Ze kende
de studio met mooie spullen in de
Rechtstraat wel, maar wist niet
echt wat ze kon verwachten.
“Natuurlijk, graag zelfs!”, antwoordde Gay. Het was het begin
van een samenwerking op weg
naar de ideale inrichting voor
haar appartement.

Briefjes
“Om de sfeer te bepalen,
vroeg Gay me plaatjes te
verzamelen van wat ik mooi
vind. Ik zocht foto’s op
internet, maar ook van mijn
vorige woning in Den Bosch,
een loft. Qua vloer twijfelde
ik heel lang tussen hout en
beton. Gay was een voorstander van beton. Ik ben bij
3///KAP gaan kijken naar de
gevlinderde betonnen vloer.
Toch vond ik het moeilijk voor
te stellen hoe het er bij mij
zou uitzien. De vloer was een
grote hap uit mijn budget. Ik
kon me daarmee geen misser
veroorloven. Ik vond de keuze
zó moeilijk, dat ik uiteindelijk
twee briefjes in een hoed heb
gedaan en er blind één heb
getrokken: ik trok ‘beton’. Ik
heb er nog geen moment spijt
van gehad. Gay had gelijk.”

Betrokken
“Gay is betrokken en kan
heel snel schakelen. Hij zit
vol met geniale ideeën en
wist mijn woonstijl goed in te
schatten. Hij heeft er echt
kijk op. Zo overtuigde hij mij
om bij het witte keukenblok,
zwarte kastjes te nemen. Ik
was eerst huiverig, maar het
werkt gewoon. Ik vond het
hele traject ontzettend leuk.
Van het eerste gesprek tot
en met de finetuning. Tijdens
de verbouwing kwam Gay af
en toe kijken. Bijvoorbeeld om
te adviseren over de aansluitpunten. Er komt zoveel op je
af. Ik had echt het gevoel dat
ik dingen aan hem kon overlaten. Er moeten nog gordijnen komen en iets aan de
muur, maar ik heb nu een
perfecte basis waarop ik
kan voortborduren.”
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Drie maanden geleden kreeg
Claire de sleutel van het appartement in Maastricht. “De
stijl van Gay Jongen sprak mij
altijd al aan. Ik voelde wel een
drempel om binnen te lopen,
maar ik dacht: ach, vragen
kan altijd. Ik raakte met Gay
aan de praat en al snel begon
hij te schetsen. Er was meteen een klik. Eigenlijk kwam
ik binnen met het idee het
appartement een klein beetje
op te plussen. Maar toen ik
de eerste tekeningen van Gay
zag, viel ik voor zijn rigoureuzere plan, een totaalaanpak.
Ik zag in dat ik nu de kans had
om het helemaal te doen zoals ík het wil. Niet denken ‘wat
als je het moet verkopen’ of
‘wat als…’. Je weet toch niet
hoe het leven loopt. Achteraf
is het de beste beslissing die
ik kon nemen.”

“Er komt zoveel op je
af. Ik had echt het gevoel
dat ik dingen aan Gay
kon overlaten”
Krant #04
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Een jonge
starter met grote
woonambities
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Binnenkijken bij:

Edra / Kunst
om op te zitten

Zanotta /
Design-iconen
Zanotta is onder andere bekend
van de ‘Sacco’, de klassieke zitzak; een echt icoon uit de jaren
zestig. Maar het merk heeft nog
veel meer aparte meubelstukken
in zijn collectie. Allemaal even
tijdloos. Wij blijven fan.
www.zanotta.it
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Bij een totaalconcept voor je interieur horen
volgens ons ook zorgvuldig geselecteerde
meubelstukken en accessoires. Of het nu gaat
om één eyecatcher om je bestaande interieur
mee aan te vullen of een compleet nieuwe
inrichting waarin alles klopt. Gay Jongen
kent de (toekomstige) klassiekers en heeft
oog voor alles wat anders dan anders is.

Gay Jongen

Anders
dan anders

Edra gaat zijn eigen weg.
De banken en stoelen hebben
ons hart gestolen. Ze geven
je interieur een gekke twist.
Kunstzinnig, maar toch ontzettend comfortabel. Kom
ze gerust eens proberen in
onze studio.
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www.edra.com
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De zachte
kant van
Gay

Reflecties
uit het
verleden

Gay doet zijn naam eer aan en gaat
op zoek naar zijn zachte kant. Naar
de zogenaamde ‘vrouwelijke touch’ in
zijn interieurs. Hij vindt deze in stoffen. Om precies te zijn in de eigenwijze stoffen van het Scandinavische
Kinnasand. Stoffen die je gewoon
móet aanraken (en zien).

Kinna
Het verhaal van Kinnasand
start zo’n tweehonderd jaar
geleden in een kleine textielweverij in het plaatsje Kinna
in Zweden. Kinnasand betekent in het Zweeds ‘grond of
zand in de buurt van Kinna’.
De regio Västergötland, waar
Kinna onderdeel van uitmaakt,
groeide in de negentiende
eeuw uit tot het bloeiende
centrum van de Zweedse
textielindustrie. Alhoewel
het hoofkantoor inmiddels in
Duitsland is gevestigd en het
merk showrooms over de hele
wereld heeft, voel en zie je
de Scandinavische roots nog
steeds terug in alle facetten
van het bedrijf.

Driedimensionaal
Kinnasand ontwerpt stoffen voor zowel gordijnen,
tapijten als meubelbekleding
en wil daarin continu verrassen. ‘Show the unexpected’ is
dan ook het devies voor elke
nieuwe collectie. Dat vertaalt
het bedrijf in geraffineerde
materialen, innovatieve weeftechnieken en onderscheidende kleuren. Gay: “Het is
die eigenzinnige kijk op textiel
die mij zo aanspreekt. Stoffen zijn voor Kinnasand niet
plat, maar driedimensionaal.
Zo worden ze ook ontworpen. Ze zijn niet bang om te
experimenteren. Bijvoorbeeld
een metalen draad verweven
door katoen of een hightech
coating over linnen waardoor
het bijna papier lijkt. De stoffen prikkelen de zintuigen.
Je moet ze gewoon even
aanraken.”
www.kinnasand.com

Tip!
Van groen genieten we
het liefst het hele jaar
door. Dat doen we door
binnen en buiten met
elkaar te verbinden.
Plaats in de woonkamer
of keuken planten van
dezelfde familie als de
planten in de tuin. Dat
geeft een ruimtelijk effect.
Door een aantal planten
gegroepeerd in je interieur
te plaatsen (of op te
hangen), creëer je rust.

In de Rechtstraat

Sinds kort te koop bij Gay Jongen interieur architectuur:
de lampenserie ZUID van de Maastrichtse ontwerpster
Françoise Oostwegel (24). Tien vragen aan dit
jonge talent.
Waar haal je je inspiratie vandaan?
“Ik ga altijd op zoek naar een achtergrond
bij mijn ontwerpen. Bij de lampenserie ZUID
was mijn inspiratiebron Zuid-Limburg. De
geometrische vormen van de vakwerkhuizen en de mijnwerkerslantaarn heb ik
vertaald naar een eigen product.”
Wat kenmerkt jouw stijl?
“Ik ben pas een jaar afgestudeerd. Mijn stijl
is nog volop in ontwikkeling. Maar geometrische vormen, pure materialen en bijzondere kleuren komen wel steeds terug.”
Hoe kies je materialen?
“Ik hou van natuurlijke, eerlijke materialen.
Op de academie werkte ik ook veel met
gerecyclede materialen.”
Wat is bijzonder aan deze lampenserie?
“Doordat de lamp open is, oogt hij luchtig.
Het meest bijzondere, daar kwam ik achteraf pas achter, is de reflectie die de lamp
in het donker geeft op muren en plafond.
Tijdens het ontwerp heb ik daar nooit bij
stilgestaan.”
Waar worden de lampen gemaakt?
“De eerste 45 lampen heb ik zelf met de
hand geproduceerd. Toen de Volkskrant
een artikel eraan wijdde, waren deze in
no time weg. Nu heb ik de productie uitbesteed aan een bedrijf in Noord-Brabant.
Zo kan ik me richten op het ontwerpen.”

Waar zou je deze lamp graag zien hangen?
“In het MOMA in New York, mijn favoriete
museum.”
Wat bracht je bij Gay Jongen?
“Gay heeft echt een eigen stijl. Clean en
met mooie producten. Hij houdt ervan
grote meubels te gebruiken in een interieur. De grootste lamp van ZUID komt daarin
goed tot zijn recht.”
Waar ben je nu mee bezig?
“Met een loungestoel geïnspireerd op
het IJslandse landschap. De bergen en de
kleuren ijswit en ijsblauw komen terug in
het ontwerp.”
Wat vind je leuk aan je werk?
“Ik ben heel blij met mijn keuze om na mijn
studie voor mezelf te beginnen. Natuurlijk
is het in het begin moeilijk, maar ik kan al
mijn fantasie erin kwijt en sta elke dag met
een glimlach op.”
Waar droom je van?
“Dutch Designer worden. Een eigen studio
met eigen producten die over de hele
wereld verkocht worden. Net als Marcel
Wanders bijvoorbeeld.”
www.francoiseoostwegel.nl

Leon Salet
Arte-Moda
Tussen alle jonge starters en
trendy winkels in de Rechtstraat,
is Leon Salet de oude rot in het vak.
74 jaar, maar vol energie. Hij gaat
voor topkwaliteit en alles draait
om toegevoegde waarde voor zijn
klanten. Daarmee spreekt hij jong
en oud aan.
Veertig jaar runde Leon Salet een herenmodezaak in het
Stokstraatkwartier en kleedde hij de notabelen van de stad.
Daarna verruilde hij de zaak voor een galerie met glaskunst.
Kleding bleef hij nog wel leveren, maar enkel voor individuele
klanten en op bestelling. Sinds drie jaar is Leon Salet Arte-Moda
gevestigd in Wyck, schuin tegenover de studio van Gay Jongen.
Salets liefde voor glaskunst ontstond in Italië, waar hij vaak kwam
om inkopen te doen. Tussen de werkbezoeken in Florence door
bezocht hij altijd wel een galerie. Leon Salet exposeert wat hij
zelf mooi vindt en alleen maar unica. De expositie wisselt om de
twee maanden. Tot en met 14 november is het werk van Gérald
Vatrin te zien. Moderne sculpturen van glas en leer, geïnspireerd
door Afrika. Daarna toont Salet werk van de Britse kunstenaar
Peter Layton en zijn London Glassblowing-team.
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Het kiezen van de juiste gordijnen kan een hele uitdaging
zijn. Er is zoveel op de markt.
Gay begint altijd eerst met
het bepalen van het systeem.
Past in deze ruimte een rolgordijn, plissé of een gordijn
tot op de grond? Het systeem
bepaalt mede de stoffen die
hij selecteert. “De stof moet
natuurlijk passen bij het totale
interieur. De vloer, de meubels en de kunst aan de muur,
bepalen of gordijnen een
hoofdrol of bijrol gaan spelen.
Kinnasand heeft voor beide
rollen onderscheidende stoffen in het assortiment. Ze zijn
net zo eigenwijs als ik ben.”

Groene
wintermaanden
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Jong talent: Françoise Oostwegel

Gay Jongen

Kinnasand

Leon Salet Arte-Moda
—— Rechtstraat 88E
www.leonsalet.com
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Laatste zaterdag
van de maand:
interieurspreekuur
Worstel je met de indeling van je woonkamer? Wil je
de routing in je huis efficiënter maken? Geen plek
voor alle jassen in de gang? Elke laatste zaterdag
van de maand om 15.00 uur houden wij een interieurspreekuur voor kleine en grote interieurvragen.
Samen bekijken we het probleem en de mogelijke
oplossingen. Je gaat naar huis met een andere kijk
op je interieur.

In gesprek met...
Helma van Harn
Helma van Harn werkt negen jaar bij
Gay Jongen interieur architectuur. Naast
Gays administratieve duizendpoot is ze
tevens vakkundig aanspreekpunt in de
studio. Helma houdt zich het liefst op de
achtergrond. Om Helma beter te leren
kennen, leggen we haar een paar tegenstellingen voor.

Meld je vooraf aan via:
info@gayjongen.com

In de etalage
Sinds kort vind je in onze
etalage elke maand één bijzonder item uitgelicht. Dat
kan een meubelstuk, een
lamp of een accessoire zijn.
We zetten het in de spotlight omdat het bijzonder,
grappig of actueel is. En er
hangt ook nog een speciaal
prijskaartje aan. Zeker even
langslopen dus!

Tuin of woonkamer?
Woonkamer. De tuin gebruik je maar een beperkt deel van het jaar.
Ik woon in een villa uit 1902. De villa zit al generaties in de familie van
mijn man. Het was best moeilijk om zo’n bijzonder gebouw in te richten. Over de ideale indeling van de woonkamer hebben we wel zeven
jaar gedaan. We bleven schuiven. Totdat Gay met het idee kwam om
de twee gedeeltes van de woonkamer met elkaar te verbinden door
een enorm tapijt. Het werkt.
Koken of uit eten?
Ik vind koken niet vervelend, maar dan kies ik toch voor uit eten. Ik
heb de hotelschool gedaan en mijn hart ligt nog bij de horeca. Ik vind
het altijd leuk nieuwe restaurants te ontdekken. Dat doe ik dan ook
regelmatig met mijn man en kinderen.
Bad of douche?
We hebben allebei in huis, maar ik ga voor het bad.
Heerlijk ontspannend!
Zwart of wit?
Als het gaat om interieur: wit. Ik houd van lichte, strakke interieurs.
Ondanks dat ons huis heel klassiek is, hebben we het modern ingericht. Zo hebben we een grote hoekbank van Minotti. Gay ontwierp
en realiseerde de badkamer en keuken en gaf advies over de indeling
van de woonkamer. Maar ik wilde wel mijn eigen stempel erop drukken. De kleuren en stoffen hebben we zelf gekozen. Verder geeft
kunst ons huis persoonlijkheid.

Gay Jongen werkt
onder andere samen
met de merken:
Minotti
Cassina
Artifort
Porro
Living Divani
Linteloo
Edra
Arper
Carl Hansen & Son
Accademia
Fermob
Tribu
Extremis
Jee-O
Roda
Varenna
Arc Linea
Miele
Duravit
Catalana
Vola
Dornbracht
MGS
Nemo
Flos
Itre
Gaggenau
Oluce
Delta Light
Louis Poulsen
Kasthall
Longbarn
Kymo
Focus
Weltevree
Rietveld Originals
Spectrum
Zanotta

Praten of luisteren?
Luisteren! Ik weet daardoor altijd wat er hier speelt in de studio.
Vintage of nieuw?
Nieuw. Terwijl vintage heel mooi kan zijn. In mijn huis staan ook een
paar toekomstige klassiekers.
Boek of iPad?
Boek. Ik gebruik de iPad dagelijks, maar ik vind het heerlijk om een
echt boek in mijn handen te hebben. Het liefst lees ik thrillers.

Gay Jongen

Cijfers of letters?
Cijfers uiteraard. Ik heb jarenlang in het bank- en verzekeringswezen
gewerkt. En ook hier is de administratie aan mij goed besteed.

Colofon
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