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O EN S DAG begint de zomer. Zomer, zon, zuiden,
zoemt het dan in ons achterhoofd. Sommige mensen halen het
zuiden in huis, andere hebben een zuiders huis. Zoals Jos en Rita
Thijs-Timmers, met hun prachtige Spaanse villa in Helchteren.
Het zit allemaal mee, ook de weergoden zijn op de afspraak. Is
het de kogelronde zon, de mediterrane sfeer of de zuiderse gast-
vrijheid, ik waan me hoe dan ook een namiddag lang heel ver
weg van huis.

«h igen l i j k heb je in België maar w e i n i g plezier
van een Spaans hu is . Alleen al dat weer h ie r xorgt
voor een andere stemming,» steekt Jos van wal .
«En toch zeggen we vaak: hadden \\e het maar t i e n
jaar eerder gedaan,» val t Ri ta in, terwijl haar ogen
dwalen over de prachtige, rustige tuin. Dat we ons
hier maar op enkele honderden meters van de Ka-
/ernelaan bevinden, een drukke weg, van Helchte-
ren naar Meeuwen, is haast onvoorstelbaar. Vi j fen-
twintig jaar lang woonden ze langs deze weg, naast
hun Mecomeubel-zaak. «We gingen allebei tegen

de v i j f t i g aan,» vertel t .los. «en we hadden iets van:
als we nog ooit /elf w i l l e n bouwen, dan is het nu of
nooit .»
Waarom kie/en door het bronsgroen geverfde Hcl-
chterenaars voor een Spaanse s t i j l ? «We hebben al-
tijd graag wit ge/ien,» verduideli jkt R i t a . «In die
tijd bouwden ze allemaal een fermette, met kleine
venstertjes. Te weinig licht voor mij. We zijn dan
beginnen rondrijden, maar de Spaanse villa's kwa-
men nog maar net op. We vonden weinig voorbeel-
den, welgeteld drie in heel Limburg.» «We hebben

één jaar aan het plan gewerkt,» vervolgt haar echt-
genoot, «samen met .los Witters, de a rch i tec t . Voor
hem was het ook a l lemaal nieuw. We / i j n eerst sa-
men eens gaan k i j k e n naarde Spaanse woning van
de f a m i l i e Aerts in l leusden-/older. I n november
"c)3 / i j n we dan met de bouw gestart . Ongeveer vijf
jaar heeft dat geduurd, omdat we veel zelf gedaan
hebben. Vooral buiten.»
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Alle dagen fiesta
De Spaanse casa van Jos en Rita Thijs-Timmers in Helchteren

M et de vele hoogtever-
schillen en de verschil-
lende rode daken geeft

het wit gepleisterde huis een vrij
complexe indruk. In grote lijnen
kun je het hele bouwwerk op-
splitsen in drie units, die qua con-
structie en functie ook telkens
verschillen. Hart is de keuken,
centraal in de woning, de ruimte
waar architect en bewoners voor
het plan ook van uitgingen. Van-
uit de vierkante keuken kun je
alle richtingen uit. ledere deur
leidt weer naar een ander volume.

Voor de ligging en de vorm van liet huis hiel-
den ze vooral rekening met de morgen- on de
avondzon: binnen voor de oriëntatie van de
ruimtes, buiten voor de inplanting van de ter-
rasjes. Nu eens open, dan weer gesloten, zo-
dat ze maximaal kunnen genieten van het bm-
tenleven. «De achterkant v inden we eigenlijk
mooier dan de voorkant, maar daar leven we
ook,» zegt Rita.
«We hebben ook aan onze oude dag ge-
dacht,» lacht Jos. «Onze slaapkamer en bad-
kamer liggen beneden, achter de keuken. De
bovenverdieping, waar normaal gezien de
slaapkamers liggen, hebben we nooit in onze
leefwereld opgenomen. Aanvankelijk was die
verdieping voorzien voor eventuele gasten,
met een keukentje, een slaapkamer en een
hadkamer. Momenteel woont onze zoon Da-
niël er. Zo heeft ieder zijn privacy.»

Dubbel portaal
De buitenmuren, uit snelbouwblokken, wer-
den bespoten en dan grof-wit gepleisterd. On-
deraan zit een boord van grijze gekapte be-
tonsteentjes. Overal stroomt het licht binnen
langs houten boogramen in alle maten. Soms
zijn de muren recht, soms gebogen of zelfs
helemaal rond. Ook de hoeken van de houten
garagepoorten zijn afgerond. Op hel dak
complementeren sierstukjes de rode romaan-
se pannetjes in halve maanvorm. De koperen
dakgoten zijn donkerbruin geoxideerd. Voor-
nan slingeren lage ronde siermuurtjes langs
de straat, even stijlvol wit gepleisterd en met
pannetjes bedekt.
De oprit, met kasseien, in waaiervorm, leidt
naar het eerste volume, met inkom, dubbele
garage en wasplaats. De unit staat wat schuin
en heeft rechte hoeken. Een wandelpad van
klinkers loopt naar de open boog van een
overdekt portaal. Achter een tweede voorpor-
taaltje ligt de inkom, in een boog en met twee
trapjes. Zandkleurig gewolkte muren en een
beige na iuurs tenen vloer frissen de ruime hal
op. «De vloer werd in een Romaans patroon
gelegd en loopt door naar de eetkamer en de
keuken.» vertelt Jos. Opvallend detail is het
fresco rond de boogvormige opening naar het
toilet.

Woongedeelte
En nu? Langs de brede donkereiken draaitrap
naar boven of via de gebogen dubbele glazen
deur naar het woongedeelte? De bewoners
kiezen voor het laatste. Links lopen we het
woonvolume in. dat parallel met de straat ligt.
Niveauverschillen hakenen de drie vertrek-
ken af: de eetkamer, een zithoekje en de l i-
ving. De eetkamer is helemaal bcmeubeld in
notelaar. «In ons vorige huis was alles rus-
tiek, hier wilden we een modern interieur.»
Opvallend veel glazen voorwerpen geven een
frisse toets aan het overwegend beige getinte

decor. Alleen het aquarium, ingebouwd in een
muur en, jawel, met afgeronde hoeken, en een
okerkleunge kroonlijst onder het afgeronde
plafond zorgen \ oor wat kleur. «Onder en bo-
ven hebben we overal met lasso behangen, en
dat dan geverfd.» Overal beige rolgordijnen
ook, afgezien van de gedrapeerde overgordij-
nen in de l iving.
Links van de eetkamer ligt. iets hoger en ach-
ter een muur met een gebogen doorkijk en
toegang, nog een romantisch zithoekje. Ook
de computer - «waar we spijtig genoeg niet
meer zonder kunnen» - kreeg, met enige te-
genzin, een eigen hoekje. De eiken planken-
vloer, houten meubels en de rood-met-groen
geruite stoffen zetekjes ge\ en er een gezellig
landelijk karakter aan.
De eetkamer daalt met een trapje af naar de li-
ving, waarvan de ronde glazen uitbouw als
een enorme erker u i l de achtergevel springt.
Vie r boogramen laten een massa licht binnen
en verzekeren een mooi zicht op de tuin. Ook
hier ligt eiken parket , in eerusékleur. Een lan-
ge decoratieve spiegel siert de schuine
schouwmuur boven de inbouw haard. Een oud
eiken kastje in de andere hoek is mee mogen
verhuizen. Naast de breedbeeld-tv nodigt een
blauwe lederen ligzetel uit. «We hebben be-
wust gekozen voor de combinatie van leren
en stoffen zetels,» legt Jos uit. Grijs en beige
voeren de hoofdtoon in de stoffen bekleding.
Glazen bijzetmeubeltjes b l i jken praktisch en
mooi. Als ik omhoog kijk, hoor ik zeggen:
«Dat is de enige luchter in het hele huis,»
want verder kwamen er overal alleen maar in-
bouwspots.

Keuken en gangen
We keren rechtsom en komen via de eetkamer
in de keuken, in drie kleuren: vanille en terra-
cotta voor de kasten, zwart voor het granieten

werkblad en de inbouwapparaten. In het mid-
den een dampkap, in inox en gezandstraald
glas, boven het kookeiland met induction uur
en ingebouwde steamer. De horizontale l i j n in
de keuken wordt gebroken door de ontbijtta-
fel, die schuin tegen het kookgedeelte staat.
Ze heeft een afgerond uiteinde en biedt plaats
aan vier zwartleren stoeltjes.
In de rechtermuur, achter het spoelgedeelte.
zit de deur van de gang die naar één van de
vele buitenterrasjes, maar ook naar de was-
plaats, de garage en de kelder loopt. Een prak-
t i sehe bergkast met draaideuren vult de gang-
muur op. De groenige kleur harmonieert mooi
met de donkergrijze tegels
De tweede deur in de keuken, naast een zwe-
vende opbergkast met deuren in gezuurd glas,
leidt naar de gang van de derde, de achterste
u n i t . Karakterist ieke element hiervan is dat
twee van de drie hoeken afgerond zijn.

Bad en douche
Opvallend in deze gang zijn de lichtrozige
marmeren vloer en, voor het eerst, de rechte
deursti j len, in beige. De eerste deur is die van
het toilet, de volgende die van de badkamer.
Zelfs de muren en het wastablet zijn van mar-
mer. «Hebben we volledig zelfontworpen,»
zegt Jos fier. Hij doelt op de verspringende
glazen leggers tegen de linkermuur, de han-
gende onderbouwkasten zonder hainl^rct'/>
en de twee gebogen spiegels boven de lav a-
.bo's. Het was ook hun idee. opgepikt ergens
op één van hun vele buitenlandse reizen, om
het afvoerroostertje van de douche simpelweg
in de vloer te maken. Geen douchebak. ge-
woon twee draaideuren in gebogen glas. die
in een ronde hoek sluiten. «Het moeilijkste
was dit gebogen raam,» wijst Jos, «want deze
hoekrnuur is rond. Zelfs het venstertablet
moest aangepast worden.» Het oudroze hoek-
bad in de linkerhoek wordt meestal door Rita
Liehruikt . «Kun jeje voorstellen dat ik hier
bijna nooit gebruik van maak? Ik verkies de
douche.»

Feestzaal
l u s sen de badkamer en de slaapkamer, die

weer naast de keuken ligt, werd een open
bergruimte geïnstalleerd. Oorspronkelijk zou
hier een sauna komen, maar de bewoners op-
teerden voor inbouwkastcn. «We kunnen hier
nu een bed uit de muurkast neerlaten als de
nichtjes blijven slapen,» lacht Rita.
I Inn slaapkamer zelf werd in appelgroen pas-
tei geverfd. Op de houten vloer staan beuken
meubels, in combinatie met metaalkleur, en
een kingsize bed. Twee lange boogramen ge-
ven uit op een overdekt terras, dat de keuken
buitenlangs met een apart zaa l t j e verb ind t . Nu
ja, zaaltje. Eerste bedoeling van deze immen-
se ruimte was een binnenzwembad, maar het
werd uiteindelijk een feestzaal met biljartbal.
Tegen de achterste muur, achter twee blauwe
deuren, z i t t en een toiletje en berghokje ver-
siopi. l let barmeubel met krukjes en de zetel-
tjes rond de feesttalel zijn van groene rotan.
Andere blikvangers in het decor: een Ameri-
kaanse ijskasi en een torenhoge stereoketen.
.Als wc de b i l j a r t t a l e l m het midden even op-
zijschim en, kan het feest zo beginnen. Boven
ligt nog een mezzanine, een tussenverdicping
waar rcissouvemrs en vakantiefoto's gekoes-
terd worden. In en rond de tweede ronde hoek
wei den drie boogramen gezet. In de zijgevel
leidt een dubbele glazen deur naar de achter-
tuin, met de Jacuzzi en een bijgebouw in de-
zel l'dc Sp.ianse s t i j l , l let tuinhuis is uitgerust
met een keukentje, een douche, een ove rdek t
terras mei bogen en nog een open terras. Bar-
becuen kan er in elk seizoen.

Tal van wandelpaadjes doorkruisen de tuin,
tussen vormgesnoeide perkjes, van het ene
naar het andere rustpunt. De t u i n is d u i d e l i j k
een apar t v e r h a a l l )aar komen we nog wel
eens voor terug. «Volgend | , i , n . dan i s h i | \ o l -
groeid en dan is de rozenboog ook dichtge-
groeid,» roepen ze nog na.
Komt voor mekaar.

1. Achtergevel met terras.
2. Tuin met tuinhuis.
3. Badkamer.
4. Living, met doorgang naar eetkamer.
5. Eetkamer met aquarium.
6. Hal met trap.

IETE
Knallende aanbiedingen inclusief granieten werkblad

MOOIE KEUKENS & BADKAMERS

SUPERVOORDEEL
BADKAMERS

Koop nu een complete badkamer ter waarde van
100.000 fr. en ontvang GRATIS een Whirlpool

systeem Trio l of 3 ingebouwd in bad naar keuze

w, Gratis ontwerp
•^ Gratis offerte
™, Gratis levering
• Gratis koffie
m Gratis parking

Nu tijdens de maand juni
krijgt u bij aankoop van uw
Trio-keuken een
GRANIETEN WERKBLAD*
aan de prijs van een kunststof
blad op maat geleverd!!

KOM EENS KIJKEN
EN MAAK EEN KEUZE
UIT ONS ENORM AS-
SORTIMENT

*Graniet tarn of rosaporinho
3 cm dik, rechte boord.

AAN BETAALBARE PRIJZEN

Topmerken
apparatuur
SIEMENS
SMEG
ZANUSSI
WHIRLPOOL
DAMIXA

Schitterend
badkamermeubel
in MDF,
compleet met kranen
en afvoer in diverse
kleuren en maten.

Breng de afmetingen
van uw keuken

en badkamer mee.
NU

KOPEN,
LEVEREN

IN 2001 =
VASTE

PRIJS

KEUKENS & BADKAMERS
1.000 m2keuken- en

badkamerplezier
Grote baan 62 (l l, elt l indhoven, aast Rijkswacht) 3530 HOUTHALEN-Helchteren

Tel.: (O l l )60.46.90 • Fax (O l l )60.46.91 www.triokeukens-badkamers.be

Dinsdag tem zatendag van 10.00-18.00 uur Zondag van 13.00-18.00 uur • 's avonds op afspraak


	HBVL_20000617_75.pdf
	HBVL_20000617_77

