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Aan de rand van Vries, maar toch midden in een bedrijvige 
straat met de bakker aan de overkant, staat het droomhuis van 
Bert en Loes van der Hoek. Een typisch Drentse boerderij, 
compleet met rieten dak en nostalgisch voorkomen. 
Loes -want zij heeft de overhand in de inrichting- heeft het 
interieur helemaal aan die stijl aangepast. De vierkante 
woonkamer, die grenst aan een al even vierkante keuken, 
straalt landelijkheid uit. Niet van het steriel witte soort, maar 
donker, gezellig en warm. Na de winterwandeling op de hei met 
een kom erwtensoep voor de haard, dat soort landelijk. Een 
robuuste grijze bank, twee groene fauteuils, een wollig 
vloerkleed en schapenvachtjes zijn de belangrijkste 
ingrediënten van het landelijk recept voor de woonkamer. In de 
keuken staat een grote vierkante tafel met acht stoelen eraan. 
Het keukenblok –vorig jaar nog vernieuwd- beslaat twee muren. 
En toch voelt het knus. 
 
Die landelijke stijl past niet alleen goed bij de ruim een eeuw 
oude boerderij, maar ook bij Loes zelf. “Ik weet behoorlijk goed 
wat ik mooi vind”, zegt ze lachend aan de keukentafel. Daarop 
staat een schaal met een verzameling glaasjes met witte tulpen 
erin. “Ik wissel graag met accessoires, vooral dit soort 
seizoensdingen. Zo haal je het voorjaar alweer een beetje in 
huis. Maar ik heb ook veel spullen die ik al een leven lang met 
me meeneem. In de wc hangt bijvoorbeeld een lampje, dat 
heeft in al mijn huizen al eens gehangen. En bovenop de 
overloop staat een kastje, dat was de commode waarop ik zelf 
als baby nog werd verschoond. Het heeft al diverse kleuren en 
lagen gehad, maar ik doe het nooit weg. 
 
Het is inmiddels twintig jaar geleden dat het gezin, met vier 
jonge kinderen, hier kwam wonen. ”Onze jongste zoon is nu 20 
en de oudste 27, dus ga maar na. Het was voor hen wel even 
wennen, want we kwamen uit een nieuwbouwhuis in Peize. 
Daar konden ze gewoon op straat spelen. Ze wilden hier ook 



meteen met hun fietsjes en karren de straat op, maar dat kon 
niet. We zitten hier aan een doorgaande weg. '' Toch was de 
tuin groot genoeg om te kunnen spelen - en het huis ook. “De 
jongste heeft hier binnen leren fietsen. Reed hij gewoon rondjes 
om de keukentafel heen.'' 
 
Het wende gauw genoeg. Dit was immers het droomhuis van 
Bert en Loes. ”Het huis in Peize was vooral praktisch. Bert 
kreeg nieuw werk in Groningen en voor de jongens was er 
genoeg ruimte. Maar we hebben toen tegen elkaar gezegd: 
hierna gaan we naar ons droomhuis.''  
Na zeven jaar was de tijd rijp. “We hebben onze makelaar een 
zoekopdracht gegeven: oud! Dat wilden we heel graag. Oude 
huizen hebben altijd iets sfeervols. Het voordeel van die 
zoekconstructie via de makelaar was dat we huizen konden 
bekijken nog voordat ze publiekelijk in de verkoop gingen. Er 
heeft op dit huis niet eens een te-koopbordje gestaan.'' Ze 
bezichtigden het huis in december 1996.  ”Ik had gelijk zoiets 
van: oooh, leuk!'' In april 1997 trokken ze erin. 
 
Met de vorige bewoners hebben ze al die tijd contact 
gehouden. Ze verkochten het huis op voorwaarde dat we het 
plafond en de deuren intact zouden laten. Prima, dachten we, 
daar kunnen we later altijd nog eens naar kijken. “Op zeker 
moment hebben we de deuren wel vervangen. Die waren 
bontgekleurd, met allemaal latjes erop. We wilden toen toch 
voor wit gaan. We hebben enkele deuren teruggebracht naar 
de vorige bewoners, omdat ze zo waardevol voor hen waren. 
Waren ze heel blij mee.'' 
Wat het plafond betreft: dat zit er nog steeds in. Het lijkt een 
plafond van donker hout, maar schijn bedriegt. ,,De vader van 
de vorige eigenaar was een specialistische schilder, hij 
schilderde bijvoorbeeld in marmerlook. De houtnerf die je ziet, 
is geschilderd.''  
De donkere kleur van het plafond en de gebinten die in de 
kamer staan, zijn echte sfeermakers. ,”De gebinten zijn 
bepalend, misschien zelfs wel beperkend voor de inrichting, 
want ze staan hier en daar midden in de kamer. Maar ze zijn 



wel heel mooi. Ze horen bij de boerderij.'' Een klein beetje 
kluswerk is er wel aan te pas gekomen.  ”We hebben de 
ondersteunende dwarsbalken een beetje hoger geplaatst'', laat 
Loes zien.  ”Toen we bijvoorbeeld een grotere tv kregen, zat je 
telkens tegen een halve balk aan te kijken.'' 
 
HOTTUB 
Door de tijd heen is er flink wat verbouwd, deels door Bert en 
deels door een aannemer. 
Zo heeft het gezin meteen op de oude hooizolder twee extra 
slaapkamers bijgebouwd. 
Dat was wel nodig met vier jongens. De badkamer pakte Bert 
ook zelf aan, het rieten dak werd vernieuwd en in de tuin viel 
ook genoeg te klussen. Daar zijn nu meerdere terrassen, een 
veranda en een hottub.  ”Die uiteraard meer door de jongens 
dan door ons wordt gebruikt. We hebben de bierdoppen er na 
een avondje met vrienden wel eens uit moeten vissen'', zegt 
Loes. 
 
Een andere grote verbouwklus was de aanbouw van het 
zogenoemde Bakhuys, een apart huisje dat via een gangetje 
aan het woonhuis is verbonden.  ”Het was eerst voor onze 
oudste gemaakt. Beneden een leefruimte, met keukenblokje, 
douche en wc, en boven sliep hij. Maar nu hij uit huis is, is het 
mijn bedrijfsruimte, en verhuren we het zelfs aan mensen die 
bijvoorbeeld met een groepje willen vergaderen.'' 
Loes had een achtergrond in het onderwijs, maar gooide drie 
jaar geleden het roer om. Ze begon een coachingspraktijk, om 
mensen die worstelden met vragen als 'wat wil ik echt' of 'wat 
past bij mij' op weg te helpen. Alleen, of met een groepje in de 
vorm van een workshop. Creativiteit is steeds de leidraad. Zelf 
schildert Loes dan ook, vooral dieren of portretten. In de 
woonkamer hangen boven het dressoir aan de muur 
schilderijen van haar vier zoons, die ze in 2006 maakte. “Ach, 
het is gewoon hobby hoor.'' 
 
LEGOBLOKJES 
Bert, die directievoorzitter is van zorgverzekeraar De Friesland, 



heeft op de benedenverdieping zijn werkkamer die oogt als een 
luxe bibliotheek, compleet met luie stoelen en een haard. “De 
boekenkasten zijn Billy's van Ikea. We hebben voor het effect 
de muur in dezelfde kleur geverfd. Bert is een harde werker, ik 
ken hem niet anders. Hij zit hier vaak.'' 
Ook zijn er op de benedenverdieping twee kamers die in de 
beginjaren dienstdeden als speelkamers voor de kinderen. 
“Heerlijk om 's avonds de deur te kunnen dichttrekken en alle 
speelgoed en rommel niet te hoeven zien.'' Tussen beide 
kamers zit nu een deur, maar vroeger was er enkel een boog. 
“Ik had er een traphekje tussen geplaatst, zodat de grote 
jongens in de ene kamer met kleine legoblokjes konden spelen 
en de jongste er vanuit de andere kamer niet bij kon om het in 
zijn mond te stoppen.'' Inmiddels is de ene ruimte een logeer- 
annex fitnesskamer en slaapt in de andere in de weekenden 
een van de zonen met zijn vriendin. 
De jongens zijn uitgevlogen voor studie, werk en liefde, maar 
komen nog bijna ieder weekeinde 'thuisthuis' en daarvan 
kunnen Bert en Loes enorm genieten. “We hebben er wel aan 
gedacht boven van twee kleine slaapkamers één grote te 
maken, maar eerlijk gezegd vind ik het nog veel te fijn dat ze 
hier allemaal kunnen blijven slapen. Het is echt hun ouderlijk 
huis, ze zijn hier allemaal opgegroeid. Laat het eerst maar even 
zo blijven. '' 
	


