WOONSTUDIO TANTE BROCANTE

Dordrecht Zuid-Holland

Miryam Schotman-Bakker begon ruim
vier jaar geleden in de kas naast haar
huis met de verkoop van brocante.
Inmiddels is haar zaak uitgegroeid tot
een elegante woonstudio met twaalf
stijlkamers.

Waar komt de naam Tante Brocante vandaan? “Ik
heb ooit Italiaans gestudeerd, en tante betekent
‘veel’ in die taal. We haalden brocante uit België,
Frankrijk en Engeland. Zoeken en restaureren
kostte veel tijd, vooral toen we begonnen met
merkspullen. We stopten met brocante. De naam
was inmiddels vrij bekend, en mensen vinden het
een leuke naam. Dus blijft het zo.”
Hoe ziet uw zaak eruit? “Onze twaalf stijlkamers
ademen allemaal een andere sfeer. In de herfst en
de lente veranderen die kamers compleet en wordt
er opnieuw behangen en geverfd. Ik kom uit een
familie van architecten, daardoor ben ik van huis
uit altijd al bezig geweest met ontwerpen,
verbouwen en inrichten.”
Wat maakt een interieur geslaagd? “Je huis is de
enige plek die je helemaal zelf kunt bepalen. Mijn
interieur is geslaagd als het helemaal bij me past.
Het moet allure hebben en een bepaalde chic
uitstralen. Dat geldt net zo voor mijn
opdrachtgevers. Mensen vinden het vaak moeilijk
om te bepalen wat precies bij ze past. Daarom is
luisteren in dit vak zo belangrijk. Het mooiste
compliment dat ik kan krijgen is als mensen
zeggen dat ze geen uur aan hun nieuwe interieur
hebben hoeven wennen.”
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Vloeroppervlak: ruim 250 vierkante meter.
Merken: Gant Home, Declemy, Blanc d’Ivoire, Designers
Guild, Ralph Lauren, Chivasso, Dedar, Interiors DMF, Elitis,
Painting The Past, Hoffz, Nash Andrea.
Toeristische tip: “Op steenworp afstand van onze
woonstudio staat de oude watertoren van Dubbeldam
waarin een leuk nostalgisch hotel en restaurantje zit: De
Waterjuffer.”

WOONSTUDIO TANTE BROCANTE
Haaswijkweg Oost 75a
3319 LB Dordrecht
(06) 23 67 85 48
www.studiotantebrocante.nl
Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur of op afspraak.
Parkeren: voor de deur, gratis.
SHOPPINGGIDS
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