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1. Niets brengt meer
intimiteit in huis dan
een open haard, met zijn
rustgevende vlammetjes.
Wie liever niet wil slepen
met houtblokken, vindt
nu genoeg alternatieven:
zo zijn er haarden die
werken op biobrandstof
en geen toevoerbuizen en
rookafvoer nodig hebben.
Een bijkomend voordeel
is dat je ’s avonds de
haard gewoon afsluit en
niemand moet wachten
tot het hout gedoofd is.
2. Nancy Van Rijckeghem
in haar kantoor. Wol, zijde,
dierenhuiden... alles wat
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Nancy Van Rijckeghem weet uit ervaring wat ervoor
nodig is om een huis tot een warm nest te maken,
waar het gehele gezin zich goed voelt. Ze verbouwde
een vervallen hoeve tot een schitterend landhuis, en
deed daarbij zoveel ervaring én bevlogen inspiratie
op, dat ze besloot van haar hobby haar beroep te maken. Ze gaf haar job als zelfstandig vertegenwoordigster in de juwelenbranche op en startte haar eigen
bedrijfje: Y&N Home Projects. Nu geeft ze al haar kennis door aan anderen.
“Tijdens onze verbouwing merkten we dat het zoeken
naar authentieke materialen een erg tijdrovende bezigheid is, echt iets waar je heel intensief mee bezig
moet zijn”, vertelt Nancy. “Voor mensen die toch al
een fulltime job hebben, is dat vaak echt te stresserend. Dus stappen ze al snel naar een bouwfirma die

Nestwarmte
Een huis wordt een thuis als je er warmte in brengt. Door het kiezen van de juiste
materialen en kleuren, en voor details als een open haard. Het landhuis van
Nancy Van Rijckeghem biedt op dat gebied inspiratie te over.
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een hoge aaibaarheids
factor heeft, brengt
warmte in het interieur.
Dikke kussens, zachte
tapijten en sofa’s die met
linnen overtrokken zijn,
zijn niet alleen mooi om
te zien, maar voelen ook
heerlijk aan.
3. Uiteraard is kleur
belangrijk in huis, maar
ook de manier waarop je
kleur aanbrengt, bepaalt
de sfeer. Zo geeft kalkverf
die aangebracht is met
een verfborstel de muren
meer diepte. Natuur
tinten brengen een
warme, rustige sfeer en
accentueren de eigenheid
van het huis.
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hen een sleutel-op-de-deur pakket aanbiedt. Wij nemen de tijd om precies de juiste materialen te zoeken,
en we werken samen met aannemers die onze visie
delen en die dezelfde stijl van bouwen en verbouwen
hebben als wij.”
In het bedrijfje staat Nancy garant voor de artistieke
begeleiding en de dagelijkse opvolging van de verbouwing, en ze verzorgt ook de inrichting van het inte
rieur. Haar man Yves neemt de financiële opvolging
voor zijn rekening.
“We zien elk project als uniek, en we proberen steeds
het evenwicht te vinden tussen het authentieke en
het toch wel onmisbare hedendaagse comfort”, zegt
Nancy. Hier geeft ze een aantal tips die de nodige sfeer
in huis brengen.
Info over deze projecten: www.y-n-homeprojects.be en
Van Rijckeghem en Blieck, Mosgaverstraat 21,
■
9031 Drongen, tel. 0475/96.42.16.
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4. Kaarsen en thee
lichtjes zijn onmisbaar.
Tegenwoordig vind je
de mooiste gekleurde
theelichthouders, die nét
dat extra accent aan een
kamer geven.
5. Ga voor oude bouwma
terialen en combineer ze
met vondsten van antiek
markten en uitverkopen!
De herinnering aan de
zoektocht naar die perfec
te spiegel maakt hem nog
mooier als hij eindelijk op
zijn plek hangt.
6. Besteed voldoende
aandacht aan details. Het
is vaak een zoektocht,
maar het juiste kraantje
tegen de juiste tegel
maakt een enorm verschil.
7. Combineer natuurlijk
invallend licht met sfeer
lampen en de warmte
van kaarslicht. Zet liever
wat meer sfeerlampjes
in huis dan één te felle
lichtbron aan te steken!
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