Huis
in de etalage

een kijkje in een bijzondere
woning in de buur t

het
Kruideniertje
Van kruidenier, naar kapper, naar brocante winkel, naar woning.
Een pand waar ontzettend veel mensen binnen zijn geweest
en een flinke geschiedenis heeft. Dan heb je het over de Dorpsstraat 206 in Barendrecht. De trots van Robert, Nathalie en
hun dochter, Guusje. Sinds 2017 eigenaren van het pand dat
in het jaar 1900 is opgebouwd om te dienen als kruidenier.

“In de kelder vonden we
nog een paar pakjes
Gladstone sigaretten”

De buitenzijde van het Kruideniertje wordt dit jaar nog
onderhanden genomen. Zo wordt alles wat groen is grijs
en komen de markiezen van jaren geleden weer terug.

Oude vondsten
“Het kruideniertje”. Binnenkort wordt het bord buiten
geschilderd en zal de woning deze naam opnieuw
dragen. “We spreken af bij het Kruideniertje!” “Het
zou toch leuk zijn als mensen het op deze manier
weer gaan herkennen”, zegt Nathalie. Stiekem
draagt de woning ook nog de naam kapper, want
wie heel goed op de gevel aan de achterzijde kijkt,
kan de letters er nog uithalen. De woning kent een
flinke geschiedenis en, hoewel Nathalie en Robert
veel verbouwen, laten zij dit graag terugkomen.
“De schrootjes zijn allemaal nog oud. In de kelder
hebben we de kruideniersopslag ontdekt waar nog
een hele oude poffertjespan en een paar pakjes
Gladstone sigaretten lagen. Boven zit er een luikje
in de vloer, waar nu vooral de bedrading ligt en zo
ontdekken we nog regelmatig dingen van toen”.
Alles door elkaar
De begane grond en kelder zijn inmiddels verbouwd en geheel naar eigen stijl ingericht. Eén
van de grootste inspiratiebronnen voor Nathalie is
Andrea Groot. Hoewel hun interieurs totaal verschillen, weet Nathalie door haar dat ze niet één bepaalde trend hoeft te volgen. Nathalie: “Als je van
alle stijlen iets leuk vindt moet je het gewoon doen.
Je kunt het prima bij elkaar zetten”. Het maakt de
Dorpsstraat 206 (extra) uniek.
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Wil jij het verhaal van
“Het Kruideniertje” blijven
volgen? Volg dan vooral
het Instagram account
‘binnen-bij-naat’.
Nathalie zal je hier op de
hoogte houden van alle
veranderingen, vondsten
en ins en outs van deze
outstanding woning.

shoppen maar

“Je hoeft niet
een bepaalde
trend te volgen”
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