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Landelijkheid ten top in bijzonder droomhuis
Bijna alle kasten zijn op maat gemaakt.
Die bieden zodanig veel opbergruimte dat we
bijna geen andere meubels meer nodig hebben.”

BERINGEN/OLEN – Jan Vanhamel en Lutgarde Roeck zijn erg gelukkig in hun woning in Beringen.
Het huis werd volledig gerenoveerd in een mooie, landelijke stijl. Om het interieur af te werken
deden ze beroep op de Olense firma Inbo Interieur. Zij zorgden voor de maatkasten en deuren die
we in het hele huis terugvinden.

terialen gecombineerd met warme eiken details.
Zo is alles één mooi geheel. Landelijkheid ten
top. Wij vinden het alleszins zeer geslaagd.”
“Bijna alle kasten zijn op maat gemaakt. Deze
bieden zodanig veel opbergruimte dat we bijna
geen andere meubels meer nodig hebben. Het
huis is daardoor heel snel opgeruimd en makkelijk netjes te houden,” glundert de vrouw des
huizes.
ging uitzien en konden we volgens onze specifieke wensen nog zaken aanpassen.”
“Alles is zeer nauwkeurig afgewerkt, we merkten
meteen het verschil met enkele andere firma’s.
Als er mensen op bezoek komen, krijgen we
ook veel complimenten over de open kasten in
de grootste wand in onze woonkamer. We zijn
daar heel trots op. Heel spitsvondig vonden we
ook de uitwerking van onze badkamerdeur. Inbo
plaatste één deur die afhankelijk van haar sluitstand zowel de wc als onze badkamer kan vergrendelen. En het past tot op de millimeter!”

In de Rozenlaan in het Limburgse Beringen
hebben Jan Vanhamel en Lutgarde Roeck hun
droomhuis gevonden. “Het huis viel mij meteen
op”, zegt Lutgarde. “Ik reed er vaak langs omdat de ouders van Jan hier vlakbij wonen. Ik was
er onmiddellijk verliefd op. Uiteindelijk kwam het
huis op een ideaal moment voor ons te koop te
staan en hebben we uiteraard niet getwijfeld.”
Het koppel renoveerde het huis, gebouwd in
1959, gedurende 2 jaar zeer grondig. Uiteindelijk trokken Jan en Lutgarde vorig jaar in mei in
hun nieuwe woonst. “Onze woning onderging
een heuse metamorfose”, zegt het koppel. “De
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indeling van het oude huis beantwoordde niet
meer aan onze huidige levensstijl. We houden
van mooie open ruimtes en die hadden we niet.“
Samen met de architect kwam het koppel tot
een doordacht ontwerp waar ze zich helemaal in
konden vinden.
“We hebben nu ook een ruime tuin, die vergt
wel wat werk maar we zijn er heel blij mee. In
onze keuken en onze woonkamer hebben we
grote ramen zodat de tuin als het ware tot onze
leefruimte behoort. Ons terras is zelfs zo gezellig
dat we er minder op uit trekken. Zo graag wonen
we hier!”

Het badkamermeubel boven is één van de meest
geslaagde stukken in het huis. Hier is er aan de
zijkanten nog extra opbergruimte voorzien. “Echt
elk hoekje kunnen we optimaal benutten”, zeggen Jan en Lutgarde. “En het ziet er ook fantastisch uit. De kasten boven passen heel mooi bij
elkaar. Zelfs in de kamer waar er een schuine
kant is, hebben we nu toch langs beide kanten
mooie ingebouwde kasten. “
Droomhuis gevonden
“Voor de inrichting van onze hele woning, zowel
beneden als boven, kozen we voor gelakte ma-

“Wat zeer belangrijk was voor ons is dat de mensen van Inbo niet zomaar vlekkeloos het technische plan gevolgd hebben. Als ze bij ons thuis
waren dan dachten ze mee en overlegden ze
met ons. Mede daardoor is alles nu zo mooi geworden.”
“We zijn hier heel gelukkig. Nu alles in orde is,
gaan we hier niet meer weg. We hebben hier
echt ons droomhuis gevonden.”
Tekst: Bert Huysmans

Overal maatkasten
Voor het renoveren van het interieur gingen Jan
en Lutgarde aankloppen bij Inbo Interieur te Olen.
“De mensen die de raamdecoratie deden, hadden hen aangeraden. We zijn dan een paar keer
in Olen geweest, samen met de architect. Deze
contacten verliepen heel vlot en we hadden er
een goed gevoel bij. Tijdens ons eerste gesprek
werden alle plannen overlopen en werden er veel
vragen gesteld zodat Inbo zich een goed beeld
kon vormen van wat we precies wensten. We
kregen ook van elk meubel een gedetailleerde
uitvoeringstekening. Dat was zeker een pluspunt!
Zo wisten we op voorhand hoe het meubel er
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