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Van asbak tot zitzak
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4. Delfts
blauw
5.Mexicaans

€21,50, &Klevering

€24,95, Kitsch
Kitchen

Het lege speelhuisje
Koop je een speelhuisje,
stop je er uren tijd in om
‘m op te knappen (nou ja,
manlief dan), vindt dochter het huisje niet leuk om
in te spelen. Marlous
houdt hoop.

n het voorjaar van 2017
kochten we op Marktplaats een speelhuisje
voor onze dochter. Als ouders hou je er soms namelijk
(geheel onterecht, zo blijkt)
romantische speelideeën
voor je kind op na. Ieder vrij
uur dat mijn lief tot zijn beschikking had, ging in het
opknappen en verven van
dat huisje, waarna we het op
de avond voor haar verjaardag opbouwden en inrichtten. Vooralsnog is de voorpret die wij ervan hadden,
direct de grootste pret die
beleefd is aan het ding.
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Tuinkabouter
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Veel goesting om in het
huisje te spelen heeft onze
dochter tot op de dag van
vandaag namelijk niet. Het
roze dak, de witte houten
muren, noch de Cars-slingers of het krijtbord (toch
zaken waar ze binnenshuis
erg enthousiast van wordt),

kunnen haar verleiden tot
gebruik van haar speelhuisje.
Alleen als wij ons als voltallig gezin in haar huisje
proppen en er effectief geen
ruimte overblijft om te bewegen, wil zij er ook wel
zitten, gezelligheidsdiertje
dat ze is.
Wij zijn de beroerdste

Alleen als wij ons
als voltallig gezin
in haar huisje
proppen, wil ze er
ook wel zitten
niet, maar aangezien het
huisje is uitgevoerd op de
schaal van één staat tot tuinkabouter, is dat betreden
van het huisje voor ons
nogal een toestand. Laat ik
het zo zeggen: als onze lokale amateurtoneelgroep De
Klokkenluider van de Notre
Dame nog eens op gaat voeren, dan kunnen ze ons vragen voor de rol van Quasimodo.

Naast het speelhuisje van
onze dochter verrees in de
afgelopen maanden een
tweede huisje. Dat van mij,
welteverstaan. In tegenstelling tot ons kind zit ik er erg
graag.
Sterker nog, er is een moment geweest waarop ik heb
overwogen om de aannemer
er een pantry in te laten zetten en het uit te rusten met
een slaapbank en een ontsnappingstunnel naar de lokale McDonald’s.
Helaas kreeg ik de vergunning voor die tunnel er bij
de gemeente niet door. Ja,
het jonge gezinsleven doet
soms rare dingen met een
mens.
Onze dochter noemt mijn
nieuwe werkplek ‘mamma’s
speelhuisje’. Dat dekt de lading hoe dan ook. Maar toen
ik vroeg of ze dan wel een
keer in mijn huisje kwam
spelen keek ze me met verbazing aan. ,,Nee, mamma.”
Ik, retorisch: ,,Waarom
niet? Hou je soms niet van
speelhuisjes?”
,,Jawel. Maar jouw huisje
is niet wit met roze.”
Gloort er toch nog hoop
aan de horizon voor ons romantische speelhuisidee.

WAT DOEN WE ERMEE?
Naden

Schilderen

Sierplaat

Daarna kun je de boel
afkitten met een acrylaatkit. Anders zie je
toch nog naden hier en
daar, want geen huis is
kaarsrecht, loodrecht,
waterpas. En het zijn die
naden die verraden dat
het sierlijstwerk ‘nep’ is!
Als je het netjes doet is
het niet van echt te onderscheiden.

Je maakt de klus af
door de lijsten te schilderen. Je kunt ze in dezelfde kleur als het plafond schilderen. Maar je
kunt hier ook spelen
met kleuren om diepteof hoogte-effecten te
krijgen. Een simpele
muurverf dekt de sierlijsten en de acrylaatkit.

Je kunt ook boven de
plafondlamp een sierplaat plakken uit dezelfde serie als de sierlijsten. Daarmee voer je
de stijl verder door in de
rest van de ruimte. Als
je daarnaast kiest voor
een hoge plint bij de
vloer dan waan je je
echt in een oud huis!

■ Wil uw kind ook niet in
zijn of haar speelhuisje
spelen? Tover het dan om
tot kippenhok. Kippen zijn
niet zo kieskeurig. Zet er
wel een hekje omheen, kippen pikken de hele tuin
kaal als ze de ruimte krijgen.
■ Speelhuisjes van plastic
verkleuren vrij snel onder
invloed van de zon. Een
huisje van hout is duurzamer, alhoewel ook wat
meer werk om te installe-

speelkeukentjes in kinderformaat voor een appel en
een ei.
■ Wilt

ren. De inboedel van een
speelhuisje haalt u, natuurlijk, bij de kringloopwinkel.
Op de speelgoedafdeling
staan genoeg tafeltjes,
stoeltjes, kastjes of zelfs

u ook uw eigen
speelhuisje? Zelfs een simpel houten tuinhuis is om
te bouwen tot werkplek. Ik
zocht voor inspiratie voor
mijn speelhuisje op Pinterest. Zoek bijvoorbeeld
eens op she shed (een typisch Amerikaans verschijnsel, maar het levert
wel veel inspiratie op!) of
op work shed.

