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H

et is inmiddels tien jaar
g eleden d a t Li e ne ke
Pruijssers en Hélène de
Soeten
op een
verjaardag van een wederzijdse
vriend in gesprek raken
over hun passies en ambities. Lieneke werkt op dat
moment binnen het onderwijs op een IT-afdeling en
Hélène heeft een interieurwinkeltje. “Ik heb altijd een passie en
neus voor mooie interieurspulletjes gehad,”

vertelt Hélène. “Ik was altijd en overal op
zoek naar bijzondere, mooie en unieke interieurstukken. Mijn huis leek op een gegeven moment wel een uitdragerij. In december stelde
ik mijn huis dan twee weken
open als winkel en was dan
in no time door al die mooie
spulletjes heen. Het succes
was eigenlijk te groot voor
de ruimte die ik tot mijn
beschikking had, dus besloot
in na een paar jaar een winkel te beginnen in decoratie en antiek
genaamd Anne Roos Decorations.”

“Klanten die het lastig
vinden hun wensen
te vertalen naar hun
interieur, kunnen
hier terecht voor een
interieuradvies op maat.”

Lieneke en Hélène komen er achter dat ze
allebei zoekende zijn naar een nieuwe uitdaging en besluiten - na een aantal brainstormsessies - Finishing Touch Collection
op te richten, met diverse collecties decoratieartikelen en zijden bloemen en planten. Ze beginnen met verkopen via een
stand in het toen zo populaire Cash & Carry
concept in Vianen en breiden snel uit naar
andere locaties. Toch besluiten ze vijf jaar
geleden te stoppen met de Cash & Carry’s
en beginnen een eigen winkel in het centrum van Gouda. Het pandje ligt op een
mooie locatie, maar wordt al snel te klein
en daarom gaan de dames op zoek naar

een grotere locatie die gevonden wordt aan
de Zwarteweg in Gouda.
Bij Finishing Touch Collection vind je mooie
interieuraccessoires in landelijke sfeer, maar
ook verf, gordijnstoffen en meubels, eigenlijk alles op het gebied van interieur! Klanten
die het lastig vinden hun wensen te vertalen naar hun interieur, kunnen hier terecht
voor een interieuradvies op maat. “Voor
een persoonlijk advies kom ik bij mensen
thuis,” vertelt Hélène. “Je moet een ruimte
zien en voelen voordat je een plan kunt
maken. Het maakt dan niet uit of het om
restylen van kamers gaat, of om het volledig begeleiden van een bouwproces.”
“Hélène richt zich op het interieur en adviseert de klanten, ik bestier de zakelijke kant
van het bedrijf,” vult Lieneke aan. De administratie, website en backoffice komen op
mij neer. Ik ga verder waar Hélène ophoudt,
follow-up noemen we dat. Wij werken
samen met veel ondernemers uit de regio:
van de man die de vloer legt tot de elektriciën. Ik onderhoud de contacten en plan de
afspraken. Hélène en ik zijn één dag in de
week samen in de winkel en we doen altijd
samen inkopen. Ook al doen we allebei ons

eigen ding, de samenwerking is heel goed
en we vullen elkaar perfect aan. Er gebeurt
niets waar de ander niet van weet.”
Omdat de dames de GLANS-redactie wil
laten zien waar Finishing Touch Collection
voor staat, mogen we een kijkje nemen bij
Lieneke thuis. “In de winkel hebben we mooie sfeerkamers met
verschillende settings maar bij mij
thuis zie je hoe die landelijke sfeer
naar een écht huis is vertaald,”
legt Lieneke uit. We krijgen een
grand tour door het mooie herenhuis in het hart van Gouda. We
beginnen in de grote hal waar
twee statige zuilen met prachtige
bloemdecoraties een prominente
plek innemen. “Wij zijn gespecialiseerd in zijden groendecoraties,” licht Hélène toe. In de hal
geen jassen en schoenen: die vind je in de
kast. Links in de hal is de deur naar de keuken en rechts die naar de woonkamer; de
ruimtes lopen aan de andere kant van de
muur in elkaar over, met als middelpunt een
zitgedeelte voor een grote schouw. Vanuit
de keuken kom je in de voormalige tand-

artspraktijk, waarvan een gedeelte is ingericht als chillroom voor de drie zonen van
Lieneke en een gedeelte als kantoor. Alle
ruimtes zijn praktisch en sfeervol ingericht
met als basis warme grijs- en natuurtinten
en hout. Via een prachtige originele trap
met bordes vervolgen we onze weg naar
boven en bekijken de warme,
sfeervolle en praktisch ingerichte
slaap- en badkamers. Ook hier
zijn de grijs- en natuurtinten consequent doorgevoerd, waardoor
er veel rust heerst. Wanneer de
tour ten einde is en we weer beneden zijn, nemen we plaats in de
comfortabele fauteuils aan de
lange houten tafel in het eetgedeelte met uitzicht op de grote
tuin. Het weer is wat grillig vandaag, dus het haardje tussen de
keuken en het eetgedeelte brandt
gezellig. Voor we vertrekken serveert Lieneke
ons nog een kopje koffie met, als finishing
touch, een heerlijk stukje zelfgebakken
appeltaart... <

“Ook al doen we
allebei ons eigen
ding, de samen
werking is heel
goed en we vullen
elkaar perfect aan.
Er gebeurt niets
waar de ander
niet van weet.”

Finishing Touch Collection, Zwarteweg 66,
Gouda, www.ftcollection.nl

