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• Voorzetrolluiken ALU
• Rolluiken PVC
• Vliegenramen - vliegendeuren
• Automatische rolluiken
• Ramen PVC + ALU
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Strak, klassiek of warm lande
lijk, interieurs hebben geen ge
heimen voor Patrick Retour.
‘Doorheen de jaren is het begrip
interieur heel wat toegankelij
ker geworden. Vroeger werd
daar niet over nagedacht, tenzij
in de betere kringen. Tips en
verhalen over hoe je woont zijn
nu een evidentie. 20 jaar gele
den was dat iets voor de jetset.
Online blader je vandaag door
de meest exclusieve designcol
lecties. De drempel is verlaagd,
wat ik een goede zaak vind.’
Zelf renoveerde de auteur nog
maar net zijn keuken. ‘Ongeacht
de stijl zijn er hele duidelijke lij
nen bij de keuze voor een nieuw
interieur. Of je de strakke lijnen
van Filip Deslee wil volgen, dan
wel kiest voor het typisch karak
ter en de eigenzinnige sfeer van
Pieter Porters, de accenten ma

ken het verschil’, zegt Patrick
Retour. ‘Onderhoudsgemak staat
nu voorop, net zoals het prakti
sche gebruik en de authentici
teit. Werkbladen in een keuken
moeten mooi zijn, maar in de

eerste plaats gebruiksvriende
lijk. Wie wil er bijvoorbeeld een
werkblad dat onmiddellijk vol
vlekken staat?’

Hart voor huizen
In november komt ‘Wonen met

stijl/Hart voor huizen 3’ uit.
‘Het boek brengt zoals volumes I
en II tijdloze ideeën. Wat de
mensen die hun verhaal vertel
len in mijn boeken bindt, is dat
ze zich in een vernieuwd interi
eur beter zijn gaan voelen. Het
interieur past bij hen, zij passen
bij hun interieur. Wie zo'n plan
nen ambieert, kijkt meestal op
tegen een renovatie wegens de
prijs en de rompslomp. In beide
gevallen bieden totaalpakketten
een oplossing. Die vind je zowel
bij specialisten en grote namen
als bij bouwmarkten. Het helpt
om met een welomlijnd plan of

een concreet idee de eerste stap
te zetten. Een moodboard is ook
een grote hulp’, zegt Patrick.
‘Naast gebruiksgemak, zijn pri
vacy en openheid begrippen in
zowel moderne als klassiekere
stijlen. Ruimtes mogen zo open
mogelijk zijn, maar moeten als
het kan ook afgesloten kunnen
worden. Zo is de open keuken
niet ideaal als je liever geen vet
dampen in de aanpalende living
hebt. Qua materialen zijn hout,
marmer en koper dan weer erg
in trek.’

Authenticiteit en gebruiksgemak staan
voorop bij wie stijlvol wil wonen
HULSHOUT Al meer dan 20 jaar werkt Patrick
Retour als woonjournalist. Hij leverde daar
boeken af als ‘Dromen om in te wonen’ en
‘Harmonie van huis & tuin’ Daar gingen
bestsellers als ‘Stijlvol wonen’ en ‘Stijlvol
wonen II’ vooraf.vooraf.vooraf Een derde boek in de
reeks verschijnt in november. Philip De Bie
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