“Dit is een winkel
om in te wonen”
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Woonwinkels

Favorieten
Parfum

“Alle geurlijnen van Jean Paul Gaultier.”

Kledingmerk
“Van Save the Queen tot Sarah Pacini. Mijn echtgenoot
draagt het liefst kleding van Italiaanse snit.”

Museum
“Het MAS ofwel Museum Aan de Stroom in Antwerpen.
Het is een spraakmakend ontwerp van het Nederlandse
bureau Neutelings Riedijk Architecten. De collectie vertelt
op een ongewone manier het verhaal van Antwerpen in de
wereld en de wereld in Antwerpen. Vanaf het dak heb je
een weergaloos uitzicht op de haven.”

Boek

Linda Parren van

’t Maaseiker Woonhuys

“Ik lees graag interieurboeken, terwijl de voorkeur
van John uitgaat naar thrillers van bijvoorbeeld Robert
Goddard.”

Keuken

Productie Hugo Kosters

Fotografie Freek Esser

Tekst Mariëtte Schrader

“De Italiaanse, vanwege de heerlijke pasta’s.”
Midden in het Belgische Maaseik, een historisch stadje
aan de Maas, ligt de Bleumerstraat. Hier is in een fraai
monumentaal pand ’t Maaseiker Woonhuys gehuisvest.
Het is de woonwinkel van Linda Parren (42) en John
Frencken (45).
Wie hebben de zaak opgericht? “Mijn echtgenoot John
en ik. Dat was in 2009.”
Hoe groot is de winkel? “Honderdvijftig vierkante
meter, verspreid over drie verdiepingen. Deze zijn
opgedeeld in sfeerkamers met een stoere, maar vooral
chique, landelijke uitstraling. We voeren onder meer merken als Puylaert Home Basics, Hoffz
en Blanc d’Ivoire. Het is een winkel om in te wonen.”
Hoe bent u in het interieurvak terechtgekomen? “Het is een uit de hand gelopen liefhebberij.
Ik vond het dermate leuk om in mijn vrije tijd interieuradviezen te geven aan vrienden, dat
ik opleidingen tot interieurinrichter en kleurenadviseur ben gaan volgen. Uiteindelijk heb ik
mijn baan als personeelsadviseur opgezegd en ben ik deze woonwinkel begonnen.”
Welke taakverdeling hanteert u? “John ontwerpt de interieurs terwijl ik me meer bezighoud
met kleuradviezen en styling. De inkoop doen we samen.”
Waar staat u om bekend? “Iedereen kan bij ons terecht voor een gedegen interieurontwerp
of advies, voor styling en decoratie. Of het een villa of hotelkamer betreft, maakt geen
verschil. Verder fungeert ons nabijgelegen huis als showroom voor Painting The Past, een
Nederlands merk voor krijtverven. Dit is voor veel mensen een uitkomst. Het effect van een
kleur valt nu eenmaal gemakkelijker te beoordelen op een wand dan op een kleurenkaartje.
Indien gewenst nemen wij onze klanten mee naar het European Trade Centre in Culemborg,
waar veel fabrikanten hun meubels en stoffen presenteren.”
Clientèle? “Zowel Belgen als Nederlanders. Daarbij valt op dat Belgen wat vaker voor een
tijdloos interieur gaan en minder snel een standaardoplossing kiezen.”
Interieurtip? “Symmetrie en zichtlijnen zorgen voor rust.”
Waar gruwt u van? “Van kleuren die niet harmoniëren en van een televisie die prominent
aanwezig is in de woonkamer.”
Inspiratiebronnen? “Woonbladen, de natuur en steden. Niet alleen wereldsteden als Rome,
Brussel en Berlijn, maar ook een stad als Aix-en-Provence.”
Trends? “De hang naar natuurlijke materialen als wol en linnen zet zich voort. Verder zie ik
donkere, warme grijstinten in het interieur terugkeren.” ≥

Drank
“Wij drinken graag een glas Aldeneyck Pinot Blanc. Deze
elegante en fruitige wijn, afkomstig uit Maaseik, is diverse
keren bekroond tot beste Belgische witte wijn. Daarnaast
houdt mijn man van Belgisch trappistenbier.”

Muziek
“Rockmuziek van The Editors, Muse, Coldplay en White
Lies. Van laatstgenoemde groep hebben we onlangs nog
een concert bijgewoond. John is ook een liefhebber van
bluesrock en grunge.”

Reisbestemming
“De Provence voor de cultuur en het Caribisch gebied voor
de relaxte sfeer.”

Aix-en-Provence

Sarah Pacini

’t Maaseiker Woonhuys, Bleumerstraat 22, Maaseik, België (0032) 89 30 81 01,
www.maaseikerwoonhuys.be

Museum aan de Stroom
MORE THAN CLASSIC JUNI/JULI 2012

171

