
Lamp
) Kinderkamer-
lamp'Konijn
brandt op een
halogeenlampje.
27 cmhoog,
€ 49,95.
royalshoo. n1

TafeI
A'Lloyd'-tafel van Functionals. Gepoe-

dercoat staal, 230 cm lang. €. I.299.
functionafs. eu

Poppenhuis
A Het poppenhuis van Liliane is kindhoog (1,20 meter)
en gemeubileerd met designmeubelen. Het poppenhuis is

afgewerkt met berkenmultiplex, massief beuken, roest-
wijstaal en plexiglas. En dus: geen kinderachtig prijsje:

€ 1.953. liliane. eu

Bed
I Eenpersoonsbed uit de 'Play'-

collectie van Flexa, € 199.

flexa-shoo.nl

DEVOLKSKRANT
ZATERDAG 21 NOVEMBER 2015

Als de
kinderen

gro_ter ziin,
zullen we

moeten
verhuizen
of uitbou-

wen. Maat
tot nu toe

lukt het'

Een huis uit 1886, een met geschie-

denis? 'Ik vind het interessant om

daar meer van te weten te komen.

Onze buurman is 93 jaar en woont

hier al sinds 1948. Soms ga ik bij hem

langs en vertelt hij verhalen over vo-

rige bewoners. Zelf wonen we nu

bijna tien jaar in deze benedenwo-

ning.'

Hart verloren aan de buutt?'Met
ons budget hadden we de keuze tus-

sen een heel huis in Arnhem-Zuid of
deze benedenwoning in Arnhem-
Noord. Het werd Noord. Hier loop je

zo de bossen en de parken in. Achter

het huis stond vroeger trouwens een

boerderij, waar de wijk omheen is ge-

bouwd. De boerderij zelf is gesloopt,

maar de gemeente heeft van de grond

een gemeenschappelijke tuin gemaakt.

Met de hele buurt onderhouden we

diel
Het appaÍtement hangt vol schilde-
Íiien. Van bekende kunstenaars?
'Nee hoor, Ik ben geen kunstverzame-

Iaar. De meeste dingen zíjnvanmezelf

Wie Brechtje Horsten (37).

Wat doet ze? Brechtje is beeldend kunstenaar,
' vormgever en docent.

WaaÍ woont ze? In een appartement op de begane grond van een

huis uit 1886 in Arnhem. Ze woont er met haar man Gijs Korving
(43) en drie dochters Rijntje (5), Marie (4) en Doorke (2).

#volhshrantmagazlne

of van vrienden. Als ruimtelijk vorm-
gever werk ik veel voor bijvoorbeeld

tentoonstellingen. De werken of
schetsen kan ik na afloop soms mee-

nemen. En in de gang hebben we een

lange waslijn, die doet dienst als ten-

toonstelling voor de knutselwerkjes

van de meiden. Zo stimuleer ik hen

trots te zijn op wat ze makenl

le drie dochters slapen samen op
een kameÍ.'De oppervlakte van

70 vierkante meter is krap, we leven

dus dicht bij elkaar. 's Ochtends liggen

de onderbroeken in de woonkamer.

Als de kinderen groter zijn, zullen we

moeten verhuizen of uitbouwen, maar

tot nu toe lukt hetl

Was het moeiliik zo'n bepeÍkte
ruimte in te Íichten?'Ik had helemaal

geen plan. Ik koop wat ik mooi vind,

ook al is er niet meteen plaats voor. In
mijn atelier staat nog een prachtige

oude boerenkast. Die stond volledig

weg te rotten in de schuur van Gijs'

neef. Hij past niet in ons huis, maar

wie weet, in onze volgende woning.'
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