
Stéphanie, Jan en hun vier 
kinderen ruilden een 
spierwitte, strakke villa in 
Overijse in voor deze 
eigenwijze Leuvense 
modernistische stadswo
ning met roze vloeren. Ze 
douchen ’s zomers buiten 
en de vier kinderen ravot
ten in een stenen zitkuil 
die overwoekerd mag 
worden door het groen.

La maison 
en rose

Vrijstaande wastafel
“Ik zag dit type wastafel in het 
Londense filiaal van beautymerk 
Aesop, en was meteen gek op het 
idee. Alleen: in oud porselein zijn 
die dingen én onvindbaar én on
betaalbaar. Dit model in inox 
werd getekend door onze archi
tect en gemaakt bij Fait en Fer.”

Rien de Mey, foto’s Geert Van de Velde
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Woonfiche

“E
igenlijk ben ik
een chaoot”,
zegt Stéphanie
Carels. “En dat
klopte niet he
lemaal met ons

vorige huis. Het was een moderne, 
witte villa. Ook mooi hoor, maar 
veel cleaner, met witte muren en 
een witte keuken. Het was een stijl 
die bij het huis paste, maar mis
schien toch niet zo bij ons, als gezin. 
Want als alle details in je interieur 
kloppen – bijna als in een showroom 
– is de kleinste valse noot storend. 
Ik was voortdurend aan het poetsen 
en liep achter mijn koekjes kruime

lende kinderen aan met een bezem. 
En zo wilde ik helemaal niet zijn. 
Dit huis voelt als een bevrijding: het 
is een gezellige plek waarin geleefd 
kan worden. Waar ik wél de tijd 
vind om eens met de ene te schaken 
en met de andere huiswerk te ma
ken. Velen verklaarden ons voor 
gek, toen we de villa verkochten. 
Maar het is uiteindelijk maar een 
hoop bakstenen. Een huis is toch 
vooral de plaats waar je tijd met je 
kinderen doorbrengt?” 
En zo vielen Stéphanie en Jan plots 
voor een andere hoop bakstenen, uit 
1941, in Leuven. Naar de stad ver
huizen sprak hen wel aan, zeker met 

vier kinderen die ze dan overal met 
de bakfiets naartoe zouden kunnen 
brengen. “In Overijse hadden we 
dan wel een grotere tuin, we zaten 
er eigenlijk nooit in. Omdat het zo’n 
voortdurende herinnering was aan 
al het werk dat er nog in moest ge
beuren. Dat gevoel wil je eigenlijk 
niet hebben, thuis.”
En toch moest er ook aan het nieu
we huis nog heel wat veranderen 
voor Stéphanie zichzelf en haar ge
zin er zag wonen. “Het was heel ge
sloten. Veel aparte hokjes en kleine, 
donkere kamers. We hebben de 

Wie? Stéphanie Carels (35), office 
manager bij Boondoggle, Jan 
Donck (44), tandtechnieker, en hun 
vier kinderen: Sylvester (7), 
Camilla (6), Julius (4) en Louisa (2)
Wat? Modernistische stadswoning 
uit 1941, eclectisch ingericht
Waar? Leuven
Bewoonbare oppervlakte? 240 m2

Oppervlakte tuin? 40 m2

Verbouwbudget? 100.000 euro
Architect? Greg Geertsen  
www.atelierbellevue.be
Tuinarchitect? Jan Minne  
www.janminne.be

>
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W Zet indien nodig je lees
bril op.
W Desinfecteer de huid waar 
de splinter zit.
W Houd het pincet in het 
verlengde van de splinter.
W Neem de splinter zo dicht 
mogelijk tegen de huid vast 

met het pincet. Zo heb je 
minder kans dat hij af
breekt.
W Trek de splinter uit de 
huid in dezelfde richting 
waarin hij de huid is inge
gaan.
W Druk de huid nog even aan 

prutsen en peuteren. Duw of 
krab niet! Steek de vinger in 
warm water met wat afwas
middel of doe je kind onder
tussen in bad. Probeer na 
het ‘weken’ nog eens op
nieuw. Lukt het nog niet, 
maar doet de splinter geen 
pijn? Wacht dan een à twee 
dagen af en dek de splinter
plek af. Vaak helpt het li
chaam zelf om de lichaams
vreemde splinter wat naar 
buiten te werken, waardoor 
het later wel lukt.
Ga naar de dokter als de 

splinter ...
W groot is of erg diep zit.
W van glas of metaal is.
W rond of in het oog zit.
W afbrak.
W na een paar dagen nog 
steeds ter plaatse zit.
W wond rood en pijnlijk wordt.

Nog meer lezen?

EHBK* (*Eerste

Hulp bij Kleine

Kinderen), Dr. So

fie Vanderoost,

Uitgeverij Lannoo, 

19,99 euro

EERSTE HULP BIJ KINDEREN
Met dokter Sofie Vanderoost

Met de woonkamer weten Stépha
nie en Jan nog niet helemaal wat 
aanvangen. Een visgraatparket zou 
leuk zijn, maar is voorlopig nog 
even buiten budget. “Dus lakten we 
de bestaande houten vloer in glan
zend diepblauw. De meubels zijn 
ook niet definitief: het is een samen

raapsel van gratis spullen en twee
dehands uit de Leuvense Kringloop
winkel Het Spit. Het bed had ik er ei
genlijk voor onze dochter gekocht, 
maar die bleek niet opgezet met een 
‘nieuw bed’ dat helemaal niet 
‘nieuw’ was. Dus gebruiken we het 
hier als sofa: heel gezellig.”

Tijdelijke woonkamer

ruimte opengetrokken. En alle par
ketvloeren geschilderd, beneden in 
diepblauw, in de rest van het huis 
roze.” Ook de keuken – tijdelijk met 
Ikearekjes tot er genoeg gespaard is 
voor een nieuwe – is een blikvanger. 
Ze loopt dankzij de grote ramen die 
helemaal openzwaaien over in de 
tuin. Een idee van bevriend archi
tect Greg Geertsen. “We lieten hem 
los op het huis. Het moest een crea
tief project zonder beperkingen 
worden. Behalve budgettaire dan.”
De tuin mocht ditmaal wél makke
lijk zijn in onderhoud. Geen lap 
groen gras (moet je toch maar afrij
den) met een enkele boom (wordt 
toch maar kaal in de winter). De 
stadstuin moest een echte belevenis 
worden. Gelukt, want met de bak
stenen zitkuil (waar opzettelijk gro
te groeven tussen bleven, zodat het 
onkruid hem kan overwoekeren), 
een buitendouche en een houten 
raamwerk in de kleuren van Monets 
bruggen, is hij uniek. “Het werk van 
Jan Minne. Een heerlijk filosofische 
gardenist die exact weet welke plan
ten waar het best tot hun recht ko
men. Nog even wachten en de tuin is
helemaal overgroeid. Hoe geweldig 
wordt dat?”

Voor kattenwasjes

Mooie rondingen

Op de bovenverdieping komt nog een dou
che, maar in afwachting deelt het gezin 
van zes ’s ochtends één badkuip. “Daarom 
hebben we zowel voor de jongens als de 
meisjes een wastafel op de overloop.”

Her en der duiken afgeronde mu
ren op. In de keuken, de kinderka
mers, de hal en ook in deze slaap
kamer, van waaruit Stéphanie en 
Jan zowel uitzicht op de tuin als 
toegang tot de badkamer hebben. 
“De rondingen passen organisch 
bij de stijl van het huis – ook de ge
vel is afgerond en heeft ronde ra
men – waardoor het lijkt alsof ze er 
altijd al waren. Ze werden ge
maakt door inkepingen te maken 
in platen gipskarton, aan de plaas
terzijde, zodat je de platen kunt 
buigen. Daarna werden de rondin
gen bepleisterd.”

Hoe verwijder ik een splinter? als de splinter verwijderd is, 
zodat je wat bloed ziet. Zo 
komt er meestal nog wat vuil 
mee naar buiten.
W Ontsmet met een vloeistof 
op basis van povidonjodium. 
W Dek het wondje af met een 
pleister of een steriel gaasje.
Koppige splinter?
Blijf niet hardnekkig verder 
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Tot Stéphanie en Jan de 
juiste keuken vinden, doen 
ze het met een tijdelijk sa
menraapsel van Ikeastel
lingkasten en tweede
hands. Het AGAfornuis, 
nota bene uit hetzelfde 
bouwjaar als het huis, is 
wél een blijver. Ze kochten 
het in Nederland, bij een 
liefhebber die oude fornui
zen restaureert. “Terwijl we 
koken hebben we uitkijk op 
de tussenruimte, een typi
sche kamer in zo’n oud 
stadshuis. Maar niet zo evi
dent, want welke bestem
ming geef je eraan? Mo
menteel doet ze dienst als 
turnzaal voor onze oudste 
dochter en slagveld voor de 
oorlogen die onze zoons 
uitvechten met hun leger 
speelgoeddieren.”

AGA uit 1941

DO
“Ga niet automatisch voor 
iets dat je zo in de winkel 
kunt kopen. Onze ramen – 
die helemaal open kunnen 
naar de tuin toe – werden 
ontworpen door een archi
tect en gemaakt door een lo
kale schrijnwerker. Ze zijn 
misschien duurder dan de 
standaarddeur, maar het 
prijskaartje van een prefab 
schuifraam kwam eigenlijk 
op hetzelfde neer. Dan maak 
je met zo’n uniek ontwerp 
toch meer indruk?”

DON’T
“Omdat onze vorige woning 
amper nog originele ele
menten had, wilde ik de au
thentieke details in dit huis 
het liefst allemaal bewaren. 
Bij nader inzien was ik te 
enthousiast: sommige stuk
ken, zoals de schouw in de 
middenruimte, hadden we 
beter weggehaald. Ze draagt 
weinig bij tot het interieur 
en ik vind het eigenlijk net 
een grafzerk. Het is niet om
dat het authentiek is, dat het 
ook per se mooi is in je 
ruimte.”

5 Deze methode wordt vaak 
door barbecuechefs ge
bruikt. Stook de barbecue 
hoog op zodat de  voedsel
resten die nog aan het roos

ter kleven, verbranden. Bor
stel ze dan weg met een ijze
ren borstel. Spoel het 
rooster na met water. Door 
de resten weg te branden, 
zijn ook meteen alle bacteri
en en ziektekiemen verwij
derd.

Vijf tips voor een schoon 
barbecuerooster
1 Snijd een ui of citroen in 
twee. Wrijf er het nog war
me rooster aan alle kanten 
mee in. Het vuil zal losko
men en je kunt het gemak
kelijk afwassen in een sopje 

met wat afwasmiddel.
2 Draai na het grillen het 
rooster in een oude krant. 
Maak de krant nat en laat 
het zo een nacht weken. De 
volgende dag wrijf je het 

rooster gemakkelijk schoon.
3 Neem een prop alumini
umfolie en wrijf ermee over 
het vuile barbecuerooster. 
De voedselresten komen
er gemakkelijk af.
4 Leg het rooster na het gril
len een nacht in het gras. De 
volgende dag komt het vuil 
er heel gemakkelijk af.

POETSTIP VAN DE WEEK
Met Liesbeth van Het Poetsbureau

De binnendeuren, trap en zo 
goed als alle vloeren kregen 
drie lagen roze lak. “Jan vond 
dat we dat toch niet konden 
maken, roze vloeren in de jon
genskamers. Maar eigenlijk is 
deze tint – NCS code S1515
Y70R – niet echt rozeroze. Het 
is een kleur die heel veel kan 
hebben. Bij de jongens combi
neerde ik het met oranje, rood 
en zwart, bij de meisjes dan 
weer wat zachter. De muren 

kregen trouwens een glanslak 
die een tint of twee lichter is 
dan het roze van de vloeren en 
de trap. Omdat het licht daar
door leuk weerkaatst. En omdat 
wit er te hard bij zou afsteken.”

Niet rozeroze

Stéphanie schilderde de buitenkanten van de vintage badkuip (ge
vonden op tweedehands.be) met verf van Herbol. De kraan vond ze bij 
Anresto in Lommel, gespecialiseerd in authentieke kranen.

Vintage badkuip

De Grote 

Schoonmaakbijbel, 

Het Poetsbureau, 

Lannoo, 29,99 euro, 

www.poetsbureau.

be/vraaghetaan

Liesbeth
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