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Marina Wisse (57) woont
sinds 1984 aan de

Kriekenhof in Middelburg.
Aanvankelijk huurde ze de

woning, maar in 2002
besloot ze het huis te kopen.

Vorig jaar ging ze voor een
complete make-over.

Huizenpaspoort
Het huis aan de Krie-
kenhof 62 is ge-
bouwd in 1976 en ge-
legen aan een rustig
hofje, dichtbij alle
voorzieningen. De wo-
ning heeft een tuin op

het zuiden en een
overdekt balkon. Het
huis is in 2017 in op-
dracht van Marina
Wisse volledig gere-
noveerd door aanne-
mersbedrijf Paauwe.

tenmuren en de trap zijn blijven
staan, maar verder is alles veranderd.
Ik heb het meteen goed gedaan.’’

,,Als je naar woonprogramma’s
kijkt, zie je mensen altijd even
schrikken als ze hun nieuwe huis
binnenkomen. Dat doen mensen
hier ook. Het is een klein huis, maar
het voelt heel ruimtelijk. Als ik in de
keuken sta, kan ik tegelijkertijd tv
kijken of praten met mijn gasten.
Veel kasten zijn ingebouwd, waar-
door ik veel plek heb. Ik heb zelfs een
sauna! Het is een klein huis, maar ik
heb alles wat ik nodig heb.’’

Leeslampje
,,Interieurarchitect Peter Klemann
heeft mij laten zien wat ik allemaal
kon doen met het huis. Hij hield re-
kening met de meubels die ik al had,
want daar ben ik erg aan gehecht. Als
ik iets koop, is het voor het leven.
Doordat ik hier al zo lang woonde en
de meubels kende, wist ik waar ik
zou gaan zitten en hoe dat zou voe-
len. Ik wist dat ik in mijn stoel bij de
haard zou lezen, dus heb ik gevraagd
om een leeslampje in de trap te ver-
werken. De details maken dat het
klopt.

Bij de verbouwing zijn maar een
paar materialen gebruikt. Het materi-
aal van het aanrechtblad is hetzelfde

Over alles is heel goed   

Het is een klein huis,
maar ik heb alles 
wat ik nodig heb
—Marina Wisse

MIDDELBURGGertie De Boey

I
k woonde eerst in de bin-
nenstad, maar wilde graag
een huis met een bad en een
tuin waarin ik altijd in de
zon kon zitten. Dit huis be-
viel meteen heel goed. Het is
hier rustig en ik heb prettige

buren. Ik kan makkelijk te voet naar
de stad en alle voorzieningen zijn er.
De ligging is ook perfect, dichtbij de
A58. Dat is voor zowel mijn werk als
voor mijn paard, dat op stal staat in
Schore, heel belangrijk. Ik heb het
huis uiteindelijk gekocht in 2002. Tot
2017 heb ik er weinig aan gedaan, ik
was er niet zo mee bezig. Maar het
was nog heel erg jaren 70 en toen het
behang begon los te laten, dacht ik:
‘nu moet ik echt iets doen’. De bui-

HEILIG HUISJE
Dit hebben onze lezers allemaal in huis
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Goes

Adres: Oostsingel 96
Prijs: €399.000 k.k.
Bouwjaar: 1910
Kenmerken: Heren-
huis met een per-
ceeloppervlakte van
201 m². De hoekwo-
ning heeft vier slaap-
kamers. Met voor-,
achter- en zijtuin.
Aan rustige weg aan
het water, vrij uitzicht.

Ook deze huizen hebben
een tuin én een ligbad

‘s-Gravenpolder

Adres: Kamperfoelie-
straat 33
Prijs: €499.000 k.k.
Bouwjaar: 2011
Kenmerken: Vrij-
staand huis. Perceel-
oppervlakte van 510
m². Vijf slaapkamers,
een badkamer en
twee aparte toiletten.
Aan een rustige weg
in een woonwijk met
vrij uitzicht.

Vlissingen

Adres: Keizer 
Karelhof 43
Prijs: €299.000 k.k.
Bouwjaar: 1999
Kenmerken: Tussen-
woning met een per-
ceeloppervlakte van
286 m² en vijf slaap-
kamers. Aan rustige
weg in een woonwijk
met vrij uitzicht. Met
vrijstaande houten
berging.

Nieuwdorp

Adres: Havenweg 30
Prijs: €229.000 k.k.
Bouwjaar: 1950
Kenmerken: Vrij-
staand huis met vier
slaapkamers. Per-
ceeloppervlakte: 370
m². Met aange-
bouwde stenen ber-
ging en dakterras. In
een woonwijk, ach-
tertuin op het zuiden.

Vlissingen

Adres: Strandwal 52
Prijs: €249.000 k.k.
Bouwjaar: 2003
Kenmerken: Eindwo-
ning met een per-
ceeloppervlakte van
204 m². Drie slaap-
kamers. Met tuin en
vrijstaande houten
berging. In een
woonwijk, met vrij uit-
zicht.als de vensterbanken en de haard-

bank. Er ligt ook overal dezelfde vloer
en nergens liggen drempels. Dat alles
zorgt ervoor dat het ruimtelijk is.

En weet je wat zo heerlijk is? Dat
ik, als ik ’s avonds thuiskom van mijn
paard, lekker in mijn stoel voor de
haard kan gaan zitten. Mijn werkplek
is ook belangrijk voor me, want ik
werk veel thuis. Vroeger had ik maar
een kamertje, nu een volwaardige
kantoorruimte.

Er moeten nu alleen nog wat kleine
dingen gebeuren. De tuin moet net
zo overzichtelijk, strak en ruimtelijk
worden als dat het hier binnen is.
Ook mijn balkon moet nog ingericht
worden. 

Ik heb alleen een fout gemaakt met
de gordijnen, die zijn links te kort. De
haardbank moet dus nog iets inge-

kort worden, zodat de gordijnen tot
op de grond kunnen hangen. Misko-
pen zijn er niet, want ik heb over al-
les heel goed nagedacht.’’

Tasja
,,Een pronkstuk ontbreekt nog. Er
moet nog kunst toegevoegd worden,
maar daarover ga ik in overleg met
Els Burgers, een bevriende kunstena-
res. Zij gaat een schilderij maken van
mijn paard Tasja, maar hoe en wat
staat nog niet vast. Ik wil er voorzich-
tig mee zijn, want je moet aan de in-
richting niet te veel toevoegen. Er
staat nu een schilderij uit Indonesië
in mijn kast. Ik ben daar samen met
mijn partner Koen tien keer geweest,
we hebben veel gereisd samen. Dit
schilderij staat voor een andere peri-
ode uit mijn leven, een periode
waarin we veel bezig waren met rei-
zen en niet met wonen. We zitten nu
in een andere fase.

Het woord ‘droomhuis’ past niet
echt bij mij. Het is mijn plek en die is
verschrikkelijk belangrijk, maar als ik
droom, gaat het bij mij over paarden
en over dingen doen. Daar hoort deze
plek zeker bij om op te laden, maar de
grote dromen gaan bij mij over an-
dere dingen. Of ik mezelf nog zie ver-
huizen? Absoluut niet! Ik woon hier
nu 34 jaar en ga voor de volgende 34.’’

Even 
voorstellen
Marina Wisse (57),
werkt als projectma-
nager bij Voorwaartz
Taaltraining en Coa-
ching in Breda. Ze
heeft een relatie met
Koen de Vries.

� Marina Wisse
heeft vorig jaar het
hele huis aange-
pakt. Aleen de bui-
tenburen en de trap
bleven staan. 
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Ik woon hier nu 
34 jaar en ga voor 
de volgende 34 
—Marina Wisse
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