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Architect
@ home (2)

Op een stuk grond met een ongewone vorm net buiten het centrum
van Veurne bouwden Stijn Goethals (36) en zijn vrouw Emmy Monsy hun eigen woning. “Vroeger
stond er een hoevetje met veel
fruitbomen. Eén mooie, grote appelboom hebben we bewaard. Die
heeft nu een prominente plaats in
onze tuin”, verduidelijkt Stijn. “Het
perceel ligt in een bocht, we hebben dus de oriëntatie van de woning helemaal anders opgevat dan
de oorspronkelijke bebouwing. Nu
halen we enorm veel zon binnen
met de grote glaspartijen in de
leefruimte.”

SCHETSEN
Strakke architectuur, veel glas en
open leefruimtes kenmerken Stijns
werk als architect. Zijn eigen woning is daar de perfecte illustratie
voor. Emmy en Stijn hebben dan
ook de keuken, eettafel en zithoek
in dezelfde ruimte ondergebracht.
Een lievelingsplek in huis kiezen
valt Stijn moeilijk. “Ik voel me eigenlijk overal goed”, lacht hij. “In mijn
bureau ben ik heel graag aan de
slag, maar privé kies ik voor de
keuken. Dat is echt het kloppende
hart in ons huis. Als Emmy aan het
koken is, zit ik graag aan de keukentafel om verder te schetsen of
gezellig bij te babbelen. Onze
keuken nodigt daartoe ook uit, vind
ik.”
Grote troef in de keuken is het zicht
op de tuin, meent Stijn : “In de zomer staan de grote schuifdeuren
wagenwijd open en wordt binnen
ook buiten en omgekeerd. Met mijn
blote voeten in het gras, niets leuker dan dat.”
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R A M E N , D E U R E N & V E R A N D A’ S

De ﬁrma Lein is fabrikant en
installateur van ramen, deuren en veranda’s. Ook gespecialiseerde constructies zoals gordijngevels behoren tot
de mogelijkheden. Zowel
voor nieuwbouw als voor renovatieprojecten is de ﬁrma
Lein uw partner bij uitstek.
Een team van professionals
begeleidt u doorheen alle facetten van uw bouwproject.
De studiedienst adviseert u
omtrent materiaalkeuze en
constructiewijze. Eigen vakmensen doen de opmetingen
en verzorgen de plaatsingen.
Zelfs de binnenafwerking van
ramen wordt, indien gewenst, voorzien.
De uitgebouwde dienst-naverkoop verleent u te allen tijde deskundig advies.
Zo garandeert de ﬁrma Lein u
een perfect resultaat.

Showroom steeds te
bezoeken na afspraak!
DB200727A6
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VOOR

Wij ontwerpen, maken
en plaatsen interieurs
voor het leven.
INBOUWKASTEN
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ATELIER EN SHOWROOM PASSENDALE
‘s Graventafelstraat 36 | T 051 77 23 38
Open: ma tot vr: 8-17 u. & na 17 u. op afspraak
za: op afspraak

Kies

aat.

SHOWROOM OOSTENDE
Torhoutsesteenweg 110 | T 059 51 96 84
Laat u
begeleiden
door ons
ervaren team
voor ontwerp
en coördinatie.

Open: ma, di, do & vr: 14-18 u. | wo: gesloten
za: 10-17 u. | eveneens op afspraak
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