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In een badplaats aan de Nederlandse kust bewoont Monique 
samen met haar zoon een bijzonder huis. Luxueuze materialen, 
etnische accessoires en een wellnesscenter in eigen tuin geven 
hen een permanent vakantiegevoel. 
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et huis was nieuw, maar nooit bewoond geweest. Jarenlang stond 
het leeg, voordat Moniques oog erop viel toen ze haar zoon naar 
school bracht. al was het niet helemaal naar haar smaak afgewerkt, 
Monique verruilde hun tijdelijke onderkomen bij haar ouders graag 
in voor de ruime villa. “Ik richtte het gezellig in en daar bleef het 
even bij.” Twee jaar geleden wist ze zeker dat ze er zou blijven en 
beschikte ze over de middelen om het huis en de tuin naar eigen 
smaak, met deskundige hulp, om te toveren tot de oase van rust die 
het nu is. 

Bij de verbouwing is het hele huis opnieuw ingedeeld en compleet 
gerestyled, onder de energieke en inspirerende leiding van Brigitte 
van Latesteijn-Braaf van winkel en stylingbureau r-styled uit oost-
voorne. geen enkele ruimte, hoe klein ook, ontkwam aan de perfec-
tionistische blik van Monique en Brigitte, die als een geolied team 
samenwerkten. Zo kreeg de meterkast een extra functie als inge-
bouwde garderobekast, werd voor de was- en droogapparatuur een 
kelderruimte uitgegraven en zorgen maatwerkkasten door het hele 
huis voor sfeer en bergruimte. de riante woonkeuken in u-vorm 
biedt een zee aan praktische oplossingen, zoals afzonderlijke bran-
ders van Pitt cooking, veel lades en in de wanden tussen keuken en 
eettafel opgenomen prikborden van donkergrijs vilt. “onmisbaar 
voor kindertekeningen en familiefoto’s.” een dik blad van hardsteen 
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geen enkele ruimte, hoe klein ook, ontkwam aan de 
perfectionistische blik van monique en brigitte
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uit angola geeft de keuken, samen met de gelakte houten fronten 
en een bar van ruwe eiken planken, een stoer uiterlijk. Monique: 
“dat alles wat je erop zet, scheef staat, vind ik geen probleem.” 

Na binnenkomst in de brede hal valt het oog van de bezoeker direct 
door de openslaande stalen deuren op de sfeervolle woonkamer 
met grote zithoek. een zichtlijn die is aangebracht in de recente ver-
bouwing. Brigitte: “op de plaats van de deuren zat voorheen een 
dichte muur met open haard. de zithoek is omgedraaid en meer op 
de tuin gericht, alsof het altijd al zo geweest is.” Bijzondere en tege-
lijkertijd sobere materialen zoals klinkersteentjes, brede eiken plan-
ken, donker gebeitste eiken kasten en bruinzwart afrikaans 
natuursteen geven de woning een hedendaagse, luxueuze uitstra-
ling. Linnen gordijnen, beddengoed van egyptisch katoen, de wol-
len traploper afgewerkt met een stoere festonsteek, een lamp die 

lijkt te bestaan uit een verzameling kaarsen op een plateau en de 
vele etnische accessoires vervolmaken deze sfeer die onmisken-
baar de handtekening draagt van Brigitte. 

Voor Monique, die als zakenvrouw een drukke baan heeft en veel 
reist, is het heerlijk thuiskomen. Niet in de laatste plaats door de well-
nesstuin – een ontwerp van eric kant – met overloopzwembad, ja-
cuzzi, buitenhaard en loungebanken aangevuld met buitenmeubelen, 
verlichting en accessoires van r-styled. de fraaie beplanting met 
oude vijgenboom en een apart terras met buitenkeuken vormen een 
ongekend tropische verrassing van dit bijzondere huis achter de dui-
nen. Monique: “We hebben hier een permanent, luxe vakantiege-
voel. het is een heel warm en gastvrij huis geworden, precies wat ik 
voor ogen had voor mij en mijn zoon. Mijn familie en vrienden komen 
hier heel graag. een mooie beloning waar ik erg blij mee ben.” •

“het is een heel warm en gastvrij huis geworden,  
precies wat ik voor ogen had voor mij en mijn zoon”
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