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“Dit appartement is écht ik”
Op een dag eis je je eigen geluk op en denk je: dit is mijn leven, nu ga ik ervan maken wat
ik wil. Carin deed het! Ze gaf haar prima baan als interne- en externe communicatieadviseur
op en rondde met succes een studie aan de Academie voor Psychodynamica af. Als kroon
op de verwezenlijking van haar levensdroom styleerde ze haar eigen nieuwe home. Een
fantastische plek om samen te zijn en in je hoofd zo vrij mogelijk te denken.
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Soms is een inkijk in een ander thuis een levensles. Het is boeiend en leerzaam als je achter de schermen mag ontdekken
waarom en hoe iets tot stand is gekomen. Neem nu het gerenoveerde en gerestylde Brabantse top penthouse. Zo mooi was
het nog niet en mooier gaat het ook niet worden. Echt onbetwist het mooiste Penthouse appartement van Eindhoven.
Alles is anders, iedere ruimte van het 435 m2 grootte appartement is een evangelie van goede smaak. Kleurrijk flexibel, knus
romantisch, modern en uniek! Als een afdruk van geest en ziel van de nieuwe bewoonster.
“Ik had de laatste jaren een woning en verschillende appartementen, maar niet echt een plek om in te wonen”, vertelt Carin.
“ Via, via kreeg ik de tip dat er in Eindhoven een topappartement in de verkoop zou komen. Toen ik hier binnenkwam werd
ik geconfronteerd met gesloten vintrage’s. Ik vroeg of ze open konden.
Glunderend: “En toen was het meteen ’click’. Ik werd geconfronteerd met een zee van licht en een fantastisch uitzicht.
Ik voelde: dit is de plek die ik zoek! Ik zag ook meteen de mogelijkheden.
Ook twee dochters, die ik bij de volgende gelegenheid meenam, waren gelijk overtuigd. ‘Mam, ga na al die jaren maar eens je
thuis maken”, zeiden ze. Glimlachend: “En dát is gelukt. Dit appartement is écht ik. Dit is de plek waar ik mezelf kan zijn.”
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Creatief, dynamisch, verrassend, knus, modern, nostalgisch, kunstzinnig, spiritueel en inspirerend. Een renovatie en inrichting om eervol voor te klappen. De vraag
welke binnenhuisarchitect dit voor elkaar gekregen
heeft, levert een verrassend antwoord op: “geen”. Ik heb
‘geklankbord’ met mijn vriendin Gerdi en ben aansluitend in zee gegaan met een bijzonder interieurbedrijf
(RMR red.) en een fantastische bouwer (Hurks red.).
Die dachten met me mee en hebben dit alles met geweldig vakmanschap en dito samenwerking voor elkaar
gekregen. En dat zonder een voorliggende tekening.
Een écht huzarenstuk dus!
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Ook de bedrijven die RMR en Hurks hebben aangedragen,
hebben werkelijk fántástisch werk geleverd. Dat geldt ook
voor Jeroen Thielen uit het Belgische Essen (Connectends
red). Die heeft hier overal aparte Italiaanse LED-verlichting
aangebracht. Monnikenwerk, maar het resultaat is in een
woord geweldig. Kijk maar naar die speciaal aangebrachte
lampjes in de kastjes van de keuken.”
Op de plek waar nu de keuken is was overigens voorheen de
woonkamer. Maar voor mij is de keuken de centrale plek.”
Een keuken om onderlinge aanhankelijkheid te demonstreren. Aan die grote eettafel kan Carin intens gelukkig zijn.
Vooral op dagen waar haar drie dochters, haar drie kleindochters ouders en vrienden aanschuiven. De tafel is gevuld,
er wordt gepraat en gelachen. Grappige momenten, maar
ook momenten van ontroering. Daar beleeft ze momenten
van ultiem geluk. Dat is het moment dat ze soms de tijd zou
willen stopzetten.

Carin kijkt door de grote ramen van haar ruime gezellige
keuken naar buiten. Ze heeft een uitzicht waar velen van
dromen. In en tussen de wolken. Verbonden met jaar en
weergetijden. Met vogels en natuur. Met prachtig gekleurde
lucht en fantastische vergezichten. Bijvoorbeeld op het glinsterende water van de IJzeren Man en de Karpendonkse plas.
Daarachter tekent zich de skyline van Eindhoven af. “In het
donker waan je je hier een beetje als in New York, als je kijkt
naar die hoge gebouwen met hun gekleurde lichten.”
Dan: “Alles hier is veel intenser. Het is fantastisch om vanuit
bed de zon te zien opkomen en ondergaan, de sterrenhemel
te zien flonkeren of de maan te zien stralen.” Verklarend: “Ik
kan hier gewoon met de gordijnen open slapen. Privacy is
hier gewaarborgd. Dat vind ik wél zo prettig.”
Wél zo prettig voelt Carin zich ook in haar nieuwe home.
Ze heeft een thuis gecreëerd, waar ze tegelijk persoonlijk
en herkenbaar voor anderen kan zijn. Haar geheim: Ogen
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open, ideeën opdoen én opslaan, de keuken met open
haard is bijvoorbeeld een afgeleidde van een restaurant
dat ze ooit in Stockholm bezocht, speuren naar wereldse koopjes en een open oor voor vertrouwenspersonen.
Maar ook knopen durven doorhakken. “Meestal moet
je gewoon je gevoel volgen.”

“In het donker waan je je hier een beetje als
in New York, als je kijkt naar die hoge gebouwen
met hun gekleurde lichten.”

Dat alles gecombineerd met de empathie en het bijzondere vakmanschap van de uitvoerende bedrijven resulteerde in een fantastisch eindresultaat. Vol
experimentele contrasten ook. Eerlijke en pure materialen. Traditioneel, Fuchsiarood in plaats van rood.
Romantisch het fijne van vroeger, maar óók multicolor, lekker wild, expressief, gewaagd. Het past
allemaal bij haar persoonlijkheid: Carin schuwt er niet
voor om buiten de lijntjes te kleuren.
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Vanuit het slaapgedeelte uitzicht
op zowel de dressingroom alswel
het prachtige door Van Boven geleverde en geïnstalleerde bad met
Bizazza tegels
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Het schatgraven in de goede smaak levert verrassende
ontdekkingen op. Zoals een aparte schemerlamp op ganzenpoten van Frank Duran. Of bijvoorbeeld die fris gekleurde
keukenstoelen. Van herkomst comfortabele, fauteuilstoelen
van DIEZ. Door de poten van de fauteuils te laten verlengen
en de stoelen door Guillaume Design te laten bekleden met
prachtige stoffen zijn de fauteuils getransformeerd tot luxe
eetkamerstoelen. Lang aan tafel zitten is bij Carin dan ook
geen tour de force. Integendeel!
Buitengewoon geslaagd is ook de ombouw van de voormalige werkkamerbibliotheek tot een prinsessenkamer voor de
drie kleindochters. Ook het toilet, doorgaans een plek die

een weinig liefdevolle aanraking van architecten of designers
kent, is bijzonder. “Het idee voor de inrichting, heb ik in een
restaurant opgedaan”, verklapt Carin.
Een eyecatcher is ook de nieuwe werk annex studeerkamer.
Een heuse plek van inspiratie en creativiteit, maar ook
van bezinning en energie. Doorspekt met fijne en fijnzinnige attributen, opvallende kleurschakeringen en kunst. Een
prachtig werk van Joep Egmond, een figuratieve schilder uit
Son en Breugel springt in het oog. “Joep is pas op latere
leeftijd begonnen met schilderen, maar zijn ster is rijzende.
Hij exposeert inmiddels o.a. in het Holland Art Gallery”,
weet Carin.
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Superappartement
nu nog hemelser
Eindhovens top penthouse, nabij de
Karpendonkse plas, is na een bijzondere
renovatie mooier dan ooit. De klus werd
geklaard door de gerenommeerde bouwer Hurks onderhoud BV Eindhoven
in hechte samenwerking met RMR
interieurbouw & interieurarchitecten en
de PGA Groep Eindhoven. PGA, gepokt
en gemazeld in project en woninginrichting en het bouwen van een organisatie
bij bijzondere klussen, selecteerde in
nauwe afstemming met dochteronderneming Guillaume Design (meubelen &
gordijnen, kleurkeuze etc) gespecialiseerde top vakbedrijven die werkelijk fantastische werk leverden.
Dit project kwam tot stand
in samenwerking met o.a.

Bouwbegeleiding

Hurks, Eindhoven
Tel.: 040 – 262 61 00
www.hurks.nl
Interieur

PGA Groep, Eindhoven
Tel.: 040 – 213 01 30
www.pga.nl
Interieurbouw en keuken

RMR, Moergestel
Tel.: 013 – 513 06 96
www.rmrinterieurbouw.nl
Chateau vloeren

V.d Putten, Nuenen
Tel.: 040 – 283 98 39
http://chateauvloeren.vanderputtenvloeren.nl
Schilderwerk

Van der Kruijs, Eindhoven
Tel.: 040 – 245 77 00
www.vanderkruijs.nl
Zonwering en raamdecoratie

Genzo, Son
Tel.: 0499 – 460 000
www.genzo.nl
Shutters

JASNO
Tel.: 0497 – 531 250
www.jasnoshutters.nl
Badkamer/tegels

Van Boven, Den Dungen
Tel.: 073 – 594 14 27
www.vanboven.nl
Open haarden

Heerkens, Nistelrode
Tel.: 0412 – 613 030
www.heerkens.nl

Er is nog iets wat opvalt. Feng shui mag dan niet bewust toegepast zijn, maar toch! Overeenkomsten met de oude Chinese leer zijn zicht- en voelbaar. Carin knikt instemmend:
“Mijn schoonzoon, een échte schat, heeft helemaal niks met
spiritualiteit of aanverwante zaken. Daar is hij te nuchter
voor. Laatst zat hij een kwartier in de stoel voor mijn bureau.
Toen zei hij plotsklaps: ‘Als je hier mensen ontvangt hoef je
niks te zeggen. Je moet ze hier gewoon een kwartier laten zitten. Je wordt hier zo rustig. Je voelt ook dat je meer energie
krijgt.’ Dat vond ik toch wel een mooi compliment.”
Het allergrootste compliment kreeg Carin echter van een
goede vriend. “Die kwam binnen, keek, en zei: ‘Dit appartement had overal ter wereld kunnen staan. Maar binnen één

NL Penthouse Eindhoven - Fam. Hurks 8-1.indd 11

minuut zie je wie hier woont. Dit is écht Carin!’ ”
Bij zoveel openlijke (h)erkenning en waardering kun je je
alleen maar aansluiten.

Verlichting

Connectends Essen, België
Tel.: 0032 – 3 3373 411
www.connectends.com
Beeld en geluid

Audio TV Centrum, Eindhoven
Tel.: 040 – 211 18 65
www.audiotvcentrum.nl
Kunst

Tekst: Ton Reijnaerts
Fotografie: Dré Wouters

Abraham Art, Venray
Tel.: 0800 – 0052
www.abrahamart.com
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