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Designbanken met felge-
kleurde vlakken. Kil
kunststof, warm uitge-
licht. Speels en toch
strak.

Teun Brooymans (47) presenteert
de meubels in zijn woonwinkel op
zijn manier. ,,Neem deze tafel,” zegt
hij en wijst op een algengroene
transparante tafel van Kartell. ,,Er-
omheen staan felgroene Panton
stoelen van Vitra. Boven de tafel de
Raimond ledlamp van Moooi. Die
combinatie van ontwerpers en mer-
ken, dat is uniek.”
Teun Brooymans had 25 jaar gele-
den nagenoeg geen verstand van
design. Toch trok hij de stoute
schoenen aan en opende een woon-
winkel met grote merken. ,,Destijds
kocht ik de Elle Wonen en Eigen
Huis en Interieur. In de bladen om-
cirkelde ik meubels die ik mooi
vond en die niet in Middelburg te
koop waren. Daarna belde ik de le-
veranciers om te vragen of ik ze in
de winkel mocht. Zo heb ik de col-
lectie opgebouwd.”
Inmiddels verkoopt Teun grote
merken als Muuto, Vitra, Gelder-
land, Kartell, Moooi, Artemide,
Spectrum. Maar ook smaakmakers
van de jonge Zeeuwse ontwerper
Sjoerd Vroonland.
De naam Haar van Boven N Zij van

Beneden kwam bijna als vanzelf
toen Teun samen met zijn toenma-
lige partner het pand in de Gort-
straat kocht. ,,Hij is kapper en
begon op de bovenverdieping een
kapsalon: ‘Haar van boven’. Als re-
actie daarop heb ik mijn winkel ‘Zij
van beneden’ genoemd.”
Om zijn collectie aan te vullen, be-
zoekt Teun beurzen in Milaan en
Kortrijk. ,,Soms zie ik door de
bomen het bos niet meer. Voor alles
wat ik mooi vind, zet ik een order
uit. En ik maak een foto. Als ik
thuiskom, pak ik de foto’s erbij. Is
een meubelstuk dan nog steeds de
moeite waard, dan bestel ik het. De
rest valt af.”

Een eigen, uitgesproken smaak had
Teun al op jonge leeftijd. ,,Als ik
vroeger alleen thuis was, ver-
bouwde ik de hele woonkamer. Als
mijn moeder thuiskwam, moest ik
helaas de meubels weer terugzet-
ten. Terwijl ik vond dat mijn inrich-
ting een stuk beter was.”
Nu adviseert Teun particulieren en
bedrijven over hun interieur. ,,Mijn
grootste uitdaging is mensen te
laten zien dat ze lef mogen hebben.
Het is makkelijk om voor veilig te
gaan. Zo kan je bij een blauwgrijs
kleed een antraciete bank kiezen,
maar je kunt ook voor een fel-
blauwe bank gaan met gele kussens
erop.”
Ondernemersgeest en doorzettings-
vermogen kreeg hij van huis uit
mee. Zijn ouders hadden een boer-
derij. Maar daar had Teun geen
oren naar.
,,Ik ben als 17-jarige in een heren-
modezaak gaan werken. Broeken
vouwen. Mijn stapels lagen kaars-
recht. Op de kleuterschool was ik al
een pietje-precies. Bij winkeltje
spelen stonden alle boodschappen
strak op een rij. Andere kinderen
mochten nergens aanzitten. Deden
ze het toch, dan werd ik boos. Dat
is nu over, hoor. Iedereen die in de
winkel rondsnuffelt, mag van mij
overal aanzitten.”

DESPECIAAL-
ZAAK

Ze zijn er nog, buiten de gebaande paden van de grote ketens:
échte speciaalzaken van ondernemers die niet raken uitgepraat
over hun bedrijf. Zo ook Teun Brooymans van Haar van Boven N
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procent duurder
waren bestaande koop-
woningen in augustus
2015, vergeleken bij
augustus 2014. Dit blijkt
uit cijfers van het CBS
en het Kadaster.

Kinderkamers
Nijntje slingert
door je kamer

Je jas ophangen aan een Nijntje-kap-
stok en met je verjaardag vrolijke Nijntje-
slingers in huis. Global Affairs komt met
nieuwe kinderkamerdecoratie met Dick
Bruna’s geesteskind in de hoofdrol. De
kapstokjes, slingers en hangers zijn
handgemaakt. Annette Klein Bog, oprich-
ter van Global Affairs, laat de collectie
maken in China, India en Peru, waar ze
let op goede werkomstandigheden.

2,5
Shoppen

Webshops in
levende lijve

Webshoppen: ideaal om vanuit huis te
doen. Wie benieuwd is naar de oprichters
achter deze shops, kan ze van vrijdag 20
tot en met zondag 22 november ontmoe-
ten in De Kromhouthal in Amsterdam-
Noord. In deze voormalige Stork-fabriek
zijn 150 webshopeigenaren uitgenodigd
voor webshopevent Flavourites Live.
Bezoekers kunnen
er designers ont-
moeten, eten en
drinken én shop-
pen voor de feest-
dagen in de pop-up
shops.

Paalrot
‘Lening voor
fundering’

Eigenaren van huizen met funderings-
problemen moeten een lening kunnen
vragen voor het herstel. Dat vindt de
werkgroep funderingsproblematiek, die
stelt dat voor deze leningen een speciaal
fonds moet worden opgericht. Door
lage grondwaterstanden zijn 250.000
woningen in Nederland aangetast. In
de komende 15 jaar groeit dat aantal
met 35.000.

Serif tv

Televisie is
blikvanger

Designers Ronan en Erwan
Bourroullec ontwierpen de Serif-tv,
een televisie die opvalt tussen de
flatscreens. ‘Serif’ verwijst naar de
schreef, de
lijntjes aan de
uiteinden van
klassieke let-
ters. ,,De Serif
tv behoort niet
tot de techno-
logie, maar tot
de wereld van
design,’’ stellen
de ontwerpers.


