INRICH.'tEN VIEL
NIETMEE
1 De tv werd handig in de zijkant van de
huisbar geklemd. De wand heeft ook
nog ruimte voor boeken.

20verzicht van de woonkamer van Ans
en Pieter van Maurik.

3Een kijkje op de eethoek. Het kunstwerk
in de hoek, dat is gemaakt van uitlaten
en knalpotten, valt regelmatig uit elkaar
en wordt dan door Ans trouwhartig
opnieuw gerang schikt.
Toen Ans en Pieter van Mourik de
'diagoonwoning' pas hadden ge
kocht leek het Ans best moeilijk
zo'n huis in te richten. Pieter, die in
de wegenbouw werkt, zag meteen
de mogelijkheden en inmiddels is
Ans ook erg tevreden met haar ge-
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zellige interieur. Ze hebben geen
drastische dingen gedaan met de
woning.
Ans: 'Ik vind de oorspronkelijke ver
sie wel zo leuk. Waarom zouden we
er dan aan gaan veranderen?'
Het probleem met de open haard
wisten ze op te lossen door het
rookkanaal om te buigen. De door
geefruimte naar de keuken werd
dichtgemaakt. Op de derde woon
laag werd een extra toilet aange
legd en verder hebben ze gewoon

4 Huisbar met open slaapkamer.
hun fantasie en smaak op het inte
rieur gericht. De Van Mourik's ko
zen voor een open slaapkamer op
de tweede woonlaag. Op de over
loop maakten ze zelf een kleine
huisbar, waar de televisie zodanig
werd ingebouwd dat er vanaf het
bed tv gekeken kan worden.
Zoon Kees (9) en dochter Patty (18)
delen de bovenverdieping. Hun ka
mers zijn wat klein uitgevallen.

7

Moeder Riet Zandvliet ergerde zich
aan het veel te kleine portaal Het buiten
portiek werd b1ï het portaaltJe getroHen
en er ontstond een riante entree

Maar ze hebben toch allebei een
gezellig hok. En Ans vindt het wel
best zo. 'Hoe groter de kamer hoe
meer rommel,' zegt ze.
Ans kan het niet eens zijn met men
sen die deze woningen gevaarlijk
vinden voor kinderen. 'Kinderen
groeien er mee op', zegt ze, 'die

vallen heus niet zo gauw. Voor
oude mensen ligt dat wat anders.
Als mijn moeder hier logeert gaat
één van de kinderen in de torenka
mer slapen'. De stenen B2 muren
bevallen haar erg goed Ze wil van
haar leven geen behang m e, 1n
huis. 'Ik moet er niet aan donl-en'
zegt 1e hartgrondig.
Het gezin van Van Mounk ,s d�s
ti1 ds in Delft gaan wonen, omdm
Ans dol 1s op Rotterdam en omdat
Pieter in Ri1sw1jk werkte Ze zoc-h

op dt• O\ erloop Lo,•A : n,f,
dol op knutse·en ,,,
h,md,q get>ouwd
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