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Actrice Cynthia Abma is bekend 

van diverse Nederlandse tv-series, 

films en theaterproducties. 

Samen met haar Belgische man 

Tom Raeymaekers kocht ze  

een oude, vervallen Franse 

boerderij. De enorme verbouwing 

is nu eindelijk afgerond. Ze 

blikken nog een laatste keer terug 

op hun Franse avontuur.

De verbouwritten en klusvluchten van Neder-

land naar La France waren niet meer te tellen. 

De tochten naar de bouwmarkten al helemaal 

niet meer. We weten nu wat klussen betekent 

bij min vijf én bij veertig graden. We kennen 

nu de Franse klustermen en de lokale bouwvakkerstaal. We zien 

de mooie en moeilijke momenten in de prachtige vloeren en 

muren. We voelen bij sommige kamers de opluchting, de trots, 

de frustratie en de tranen. 

Meer dan vier jaar na het zetten van onze handtekening kunnen 

we eindelijk zeggen dat onze boerderij Maison Mayet helemaal 

klaar is. Het is ook opvallend hoeveel van die kamers, kleuren 

en meubelstukken overeenkomen met onze ideeën van die ee-

rste maanden. ‘Het plan’ heeft blijkbaar wonderwel gewerkt als 

we het uiteindelijke resultaat zien. Er waren momenten dat we 

daar wel eens aan gingen twijfelen. Dat blijkt nu ongegrond. De 

echte realisatie kwam onlangs, met het nemen van de foto’s van 

ons huis. Die laten eerlijk zien hoe alles, voor ons, op zijn plek is 

gevallen. Hoe alles ‘klopt’. Iets wat we niet altijd meer opmerkten 

als we door het huis liepen om te klussen. 

We hopen dat jullie in de pagina’s hierna ook 

een goed idee krijgen van het resultaat en net zo 

aangenaam verrast zijn zoals wij nog steeds zijn. 

Zeker na het lezen van al onze avonturen en ver-

bouwingsuitdagingen de afgelopen jaren. 

Rest ons om vooral iedereen te bedanken voor  

de hulp en de lieve berichten door al die jaren 

heen. Die steun was meer dan welkom. En nog 

een kleine tip voor alle dromers: gewoon doen!

We hadden een droom. Een mooi, authen-

tiek vakantiehuis op het Franse platteland. 

De zoektocht naar die droomplek verliep 

aanvankelijk, mede door ons strakke budg-

et, wat moeizaam. Veel bezichtigingen, 

nog meer kilometers, enkele pareltjes. Vooral veel bouwvallen, 

ruïnes en misbaksels. Ook soms mooi en inspirerend, maar niet 

voor ons. Was dit wel een goed idee? Toch wel. Na anderhalf 

jaar vonden we ‘ons’ huis. Het had een tiental jaar leeggestaan, 

maar we zagen door het onkruid en de rommel, het potentieel. 

We fantaseerden meteen over de indeling, de kleuren, de tuin, 

de oude meubels die we gingen zoeken... Kortom, alles was al 

ingericht voor we de eerste muur sloopten. De realiteit duurde 

iets langer. Dat is op zich 

niet gek bij het verbouw-

en van oude huizen, maar 

dit klusje duurde écht veel 

langer dan gedacht. Een 

paar jaar langer. 
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Oud op oud Deze buffetkast vonden Tom en 
Cynthia in de oude schuur van het huis. Hun advies: Niet 
schrikken, veel kan gered worden. Ze timmerden een nieuwe, 
stevige onderkant en Cynthia schilderde de kast met groene krijt-
verf en gaf ‘m opnieuw een verweerde look met zwarte wax.

Groene buffetkast uit de schuur, tafel van Leboncoin.fr, 
schoolbankje van de antiekmarkt (Isle-sur-la-Sorgue). 

Stoelen en krukje van Ressourcerielaremise.fr, 
houtkachel Godin, groot kussen van Malagoon. De, 

lampen zijn rommelmarktvondsten en het Ricard bord 
uit de jaren ’50 kochten Cynthia en Tom via Catawiki.

“De tafel is de kern van het huis. 
Eten, discussieren, huiswerk, de apéro... 

daar gebeurt alles”
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1 
Het tegeltje op de schouw is van Storytiles. 
De mandjes vonden Tom en Cynthia in de 

schuur in de achtertuin.

2
De keuken is van Mandemakers, 

het fornuis van Bertazzoni. De blauwe 
zelliges zijn van designtegels.nl. De muurverf 

is Aubusson Blue van Annie Sloan. 
Plafondlamp via 360volt.com.

3
De fauteuil is een rommelmarktvondst. 
Het kussen is van Malagoon, de antieke 
eiken trap vonden Tom en Cynthia op 
leboncoin.fr. De metalen archiefkast 

kochten ze bij een lokale brocantehandelaar. 
Een lokale smid maakte de metalen 

trapleuning op maat. 

4
Ook de oude staldeur was een 

schuurvondst. De krukjes maakte 
Tom zelf. Witte tegels in de badkamer 

van designtegels.nl. 

Staldeur Een oude staldeur kreeg 
een decoratieve functie: Cynthia en Tom vonden 
‘m in de schuur en omdat hij te kort was om zo 
te gebruiken, hingen ze ‘m op met een degelijk 
railsysteem van het merk Caujolle. Sfeervol! 

4
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1 
Houtlook tegelvloer van Lapeyre, muren en 

deur in tint Amsterdam Green van Annie Sloan. 
Vazen (Dame Jeanne) gevonden in de schuur, de 
fourniturenkast kocht Cynthia 25 jaar geleden 

in een brocantewinkel in Schiedam. Tafeltje 
Van Dijk & Co.

2
De glazen schaal op de vensterbank kochten 

Tom en Cynthia op de rommelmarkt.

3
Bank van Ikea. De tapijten zijn erfstukken van 

oma Simone. Het kussen is van Huize Jolie, 
de opbergkist naast de bank werd gekocht 

op de Vossenmarkt in Brussel. Aan de 
muur: foto Hands van Lee Jeffries via 

yellowkorner.com.

4
De Belgische aardappelmanden van opa 

Mon dienen nu als houtmanden bij de kachel.

Tip Een oppervlak 
geschilderd met krijtverf is 
nooit helemaal egaal. Die 
kwaststreken komen extra 
mooi uit de verf als je kiest 
voor een donkere tint als hier. 

Tegels vs. hout Het bekende dilemma: kiezen we voor een 
houten vloer of zijn tegels praktischer?  De redenering van Cynthia en 

Tom: deze kamer is met de tuin verbonden via twee grote openslaande 
deuren. Over deze vloer wordt vaak met vuile laarzen heen gewandeld, 

dus tegels waren de meest praktische keuze. “Nu al blij mee!”

1

“De verschillende tinten 
groen bij elkaar zorgen voor rust 

en eenheid in de woonkamer”
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1 
Deze oude deur vonden Tom en Cynthia bij 

een brocantehandelaar in de buurt.

2
Kussen van Huize Jolie, beddengoed van 

Malagoon, behangpapier via rebelwalls.com. 

3
De antieke spiegel kocht het stel via Troc d’Ile. 
Het houten tafeltje komt van de antiekmarkt 
in Tongeren (België) en de inbouwkast onder 

het schuine dak maakte Tom zelf. 
Hij werd geschilderd in de kleur Duck 

Egg Blue van Annie Sloan. 

4
Het beddengoed en de kussens zijn van 

Malagoon. Houten stoeltje van de 
rommelmarkt.  De grijze muur is geschilderd in 

de kleur Paris Grey van Annie Sloan.

DIY-hoofdbord Prachtig toch, 
zo’n hoofdbord in brocante stijl? Antieke eiken 
louvreluiken doen dienst als hoofdeinde en 
geven de hele kamer meteen charme en 
gezelligheid. Mix and match nieuwe meubels 
met stuks met een verweerd kantje. 

4

“Donkere tinten doen 
slapen en zorgen voor 

sereniteit in de 
slaapkamer”
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