
Ze is elke dag happy in haar nieuwe huis. Niet vreemd als je ziet hoe fantastisch ze woont. 
Over elke centimeter is nagedacht en het is helemaal perfect uitgevoerd volgens haar 

smaak. Kijk mee in het droomappartement van Lydia Dooge en haar man Kees.  
Tekst: Yvonne van Galen - Fotografie: Tessa Francesca

STIJLVOL EN 
DOORDACHT

BINNENKIJKEN
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In de zithoek vormt de witte 

hoogglans tafel Sumo van 

Meridiani het middelpunt. De 

hoekbank van Meridiani bestaat 

uit losse elementen die gewisseld 

kunnen worden. Het tapijt Silver 

Stone Shadow is van B.I.C. 

Carpets. Het witte bijzettafeltje 

Cesar is van Minotti. De lamp op 

de bijzettafel achter de bank is van 
Layer by Adje van de Nederlandse 

ontwerper Adje Verhoeven. Alles 

via Raw Interiors.
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TELEVISIE UIT HET ZICHT
Haast niemand wil een tv in het 

zicht. Daar heeft Lydia zelf een 

slimme oplossing voor bedacht. 

Haar televisie is verborgen ach-

ter een wand die in de schouw 

verdwijnt als je hem opzij schuift. 

“Het was heel wat puzzelwerk”, 

vertelt ze. “Ik heb maanden lopen 

schetsen en Ivonne heeft me nog 

geadviseerd om de wanden naast 

de open haard symmetrisch te 

maken. Uiteindelijk is het hele-

maal geworden zoals ik hoopte.”

Ik heb vooraf een maquette gemaakt 
van ons appartement. Daarin staat 
een mini-Kees met een glaasje wijn

Lydia maakt sinds een jaar sieraden van natuurlijke ma-

terialen zoals schelpen, kaneel en stenen. Haar col-
lectie heet For Eve, naar een geliefde overleden tante. 
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In het plaatsje Bavel staat 
het nieuwe luxueuze 
appartementencomplex 
van Lydia en Kees Dooge. 

Een super locatie: om-

ringd door groen, vlakbij 

natuurgebied het Mast-

bos en dicht in de buurt 

van de gezellige binnen-

stad van Breda. “Ja, we 

zitten hier heerlijk”, beaamt Lydia. “Maar het fijnst van deze plek is 

toch wel dat mijn zoon en schoondochter met hun kinderen hier 

om de hoek wonen.” 

MINI-KEES
Lydia en Kees komen beiden uit de buurt van Breda, maar hebben de 

afgelopen tien jaar in Limburg gewoond. “We hadden daar ook een 

fijn appartement. Helemaal ingericht in  Flamant-stijl, dus allemaal wat 

landelijker. Dat heb ik een hele tijd mooi gevonden. Toen we besloten 

ons hart te volgen en dichter bij onze kleinkinderen te gaan wonen, 

wist ik al dat ik het strakker wilde allemaal. Moderner, maar wel warm. 

Ik ben nogal visueel ingesteld en een pietje precies als het om sfeer en 

de juiste spullen op de juiste plek gaat. Zo heb ik vooraf een maquette 

gemaakt van ons appartement. Ik heb daarin ook een mini-Kees ge-

maakt die bij de open haard staat met een glaasje wijn erbij. Dat vond 

hij wel grappig, al bemoeit hij zich eigenlijk niet met de inrichting, dat is 

mijn ding. Hij wil alleen dat de stoelen en banken goed zitten, dus dat 

wordt voor aankoop door hem getest.”

BETAALBAAR
Lydia heeft veel tijd besteed aan de voorbereiding van haar verhuizing 

en het kiezen van haar interieur. Ze ging op verschillende plaatsen kij-

ken, maar de lat lag hoog en het wilde niet goed lukken om iemand te 

vinden die haar stijlgevoel begreep. Uiteindelijk kwam ze bij Raw Interi-

ors in Breda terecht. “Daar stond ik al jaren naar de prachtige etalages 

te kijken, de stijl sprak me altijd enorm aan, maar ik dacht dat het niet te 

betalen was”, zegt ze lachend. “Na wat mislukte zoektochten om wel 

diezelfde stijl te krijgen in een goedkopere uitvoering, liep ik toch maar 

eens bij Raw binnen. Het bleek allemaal goed mee te vallen.” 
De strakke mat-witte 

keuken is van Bulthaup.

De entree zet de toon voor de 

sfeer in het appartement. Behang 

van bruine vacht van Elitis bedekt 
de wand. De met leer gekaderde 

spiegel is van Meridiani. De twee 

identieke kastjes komen van de 

Raw-vestiging in Den Bosch, het 
leren krukje en alle accessoires 

zijn van Raw Breda.

20 Stijlvol Wonen  21



Toen we besloten om te verhuizen, 
wist ik dat ik het strakker wilde: 
modern, maar wel warm
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Sinds we hier wonen, 
hoef ik niet meer op vakantie

Een wandje scheidt 
het slaapgedeelte van 

de kastenwand in de 

ruime master bedroom. 

In een nis tegenover het 

bed staan sieraden uit 

de collectie For Eve. 
Lydia maakt ze zelf. 
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Ook in de badkamer staan prachtige accessoires die Lydia bij Raw kocht. “Andere mensen hebben overal bloemen of planten staan, 
maar ik heb organische accessoires en ik mis dat groen helemaal niet.”

HOGER PLAN
Samen met Ivonne de Bie van Raw maakte Lydia haar keuzes. Ivonne ver-

telt: “Ik heb zelden iemand meegemaakt die zo goed voorbereid was. Ik 

heb haar dan ook alleen maar begeleid in haar beslissingen. Ja, ook over 

zaken die niet uit onze winkel komen, zoals de kleur van de tegels en de 

indeling van de badkamer, of over praktische dingen zoals de verlichting 

in de keuken of de slimme schuifwand waar de televisie achter verborgen 

is. Ik heb Lydia ook af en toe aangemoedigd om iets te durven. Ik vind het 

leuk om het bij mensen naar een nog net iets hoger plan te tillen zodat ze 

op het einde zeggen: het is nog mooier geworden dan ik dacht.”

HOME SWEET HOME
Half oktober kreeg het echtpaar de sleutel van hun nieuwe appartement. 

De badkamer en master bedroom was klaar, maar er werd nog ruim een 

maand verder geklust. Lydia: “De bouwers moesten wel lachen dat ik het 

zelfs in die fase nog gezellig maakte met kaarsjes. Dat zit nou eenmaal 

in mijn aard. Maar toen het echte inrichten begon, was ik natuurlijk in de 

zevende hemel. Alles viel op zijn plaats. Ik ben elke dag gelukkig met hoe 

het eruitziet. Sinds we hier wonen, hoef ik niet meer op vakantie. Af en toe 

een dagje weg is prima, maar het is nergens zo fijn als hier thuis.”   ∞

VLOER VAN PVC
De donkere vloer in Lydia’s ap-

partement lijkt een houten par-

ketvloer, maar is toch van pvc 

gemaakt, gevonden bij Dik den 

Hollander uit Werkendam. “Wij 

konden geen houten vloer nemen 

omdat we benedenburen hebben. 

Maar mijn vloer ziet er uit als wen-

géparket. Er is nog niemand bin-

nen geweest die door had dat het 

geen hout is waar hij op loopt.” 
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