Binnen bij...
kijken

Het huis van Lorraine en Andrew heeft vanaf de oorspronkelijke oplevering al heel
wat metamorfoses ondergaan. Recent nog zijn de keuken en badkamer vernieuwd en
hebben ze aan het huis een mooie, bijna victoriaanse, serre gebouwd. Omdat dergelijke verbouwingen nogal ingrijpend zijn, is Lorraine regelmatig op zoek naar nieuwe
ideeën en inspiratie. Hierbij roept ze steevast de hulp in van Finishing Touch Collection.
Dit om zodoende tot het mooiste resultaat te komen. “Lieneke en Héléne zijn zeer
ervaren en kundig en ze denken altijd met je mee. Ze geven ook altijd een vakkundig
advies, waarbij ze vooral kijken naar het totaal beeld en de sfeer. Onlangs heb ik de
woonkamer in een nieuw jasje gestoken, en ook hierbij heb ik graag de hulp ingeroepen
van Finishing Touch Collection. Uiteindelijk is de keuze gevallen op een heerlijke
royale bank met capitons in de armleuningen. Voor de rug kussens zitten twee extra
lendenkussens, waardoor de bank voor iedereen extra comfortabel zit.” “Lorraine heeft

Sinds 20 jaar wonen Lorraine en Andrew in deze royale twee onder een kap woning aan een
prachtige laan in Gouda. Achter grenst de tuin aan een lommerrijke sloot, waardoor het geheel
een natuurlijke uitstraling heeft. De kinderen zijn sinds een aantal jaren het huis uit en dit
betekent dat het huis nu vooral is ingericht om familie en vrienden te kunnen ontvangen.
“Omdat er veel familie in het buitenland woont, hebben we regelmatig logees”, vertelt
Lorraine. “En als ze dan bij ons zijn, worden ze altijd verwend. We willen ze dan graag het
gevoel geven alsof ze in een vijfsterrenhotel verblijven. Met mooi ingerichte kamers met fijn
linnengoed, handdoeken en persoonlijke attenties. We doen altijd ons uiterste best om het
verblijf van onze gasten tot een feestje te maken. De passie van Lorraine ligt vooral bij het
maken van sfeer in haar interieur. Telkens opnieuw zoekt ze naar een mooie balans tussen
kleuren en materialen. Dat doet ze bijvoorbeeld door het gebruik van kussens, bloemen en
kaarsen helemaal op de seizoenen af te stemmen.
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een aantal fraaie oude erfstukken”, vertelt
Hélène. “Het was dus voor ons een uitdaging om deze mooi te laten integreren
met de nieuwe meubelen. De nieuwe
salontafel en de zojuist bij FTC aangeschafte eetkamerstoelen geven het
geheel een warme eigentijdse sfeer, die
perfect aansluit met de mooie klassieke
stukken die ze graag wilde behouden. De
kleuren die door het hele huis gebruikt
zijn, zijn van Painting the Past en geven
het hele huis een karakter en sfeer die
vooral rust uitstraalt. Daarbij voelt het
geheel zeer sfeervol aan. Deze kleuren
zijn zo mooi op elkaar afgestemd, dat het
allemaal vloeiend op elkaar aansluit. Zo
vormt het één geheel en creëer je toch
in iedere ruimte een eigen sfeer.”

Lorraine en Andrew hopen nog vele jaren van hun sfeervolle woning te kunnen
genieten. Samen, maar zeker ook met hun familie, kinderen én sinds kort ook
twee kleinkinderen.

Bent u ook geïnteresseerd in
kleuradvies van Finishing Touch
dan een bezoek aan de winkel
te Gouda en maak een afspraak
stylistes.

11

een interieur- of
Collection? Breng
op Zwarteweg 64
met een van onze

