
D
e tweeling Liza en Vin-
cent (42) heeft de lei-
ding op 5 en oudere zus 
Ghislaine (46) met haar 

echtgenoot Piet Zegelaar hebben 
dat op 17, maar eigenlijk doen ze 
alles samen. Waar de ene winkel 
een wat meer klassieke uitstra-
ling heeft, is de andere wat mo-
derner. Al lopen tegenwoordig die 
stijlen wel meer door elkaar. Maar 
het gaat in beide winkels altijd 
om lifestyle op topniveau.

Nuance adverteert landelijk en 
staat internationaal op beur-
zen. Dat brengt met zich mee dat 
klanten uit het hele land naar de 
unieke lifestyle-winkels in Oud-
Beijerland komen en dat ook re-
gelmatig huizen in heel Europa 
door Nuance worden ingericht. 
,,We hebben zelfs meer klanten 
van buiten dan vanuit de Hoek-
sche Waard,” laat Vincent weten. 
Daarom ook rijden de bezorg-
auto’s van Nuance zo’n 150.000 
kilometer per jaar om bestellin-
gen thuis af te leveren. Vanwege 
die landelijke  bekendheid heeft 
Hoeksche Waard Exclusief Nu-
ance uitgeroepen tot Ondernemer 
van de maand november.

Best bijzonder, twee woonwin-
kels met een eigen identiteit op 
loopafstand van elkaar, waarop 
de toevoeging ‘stijlvol en har-
monieus’ van toepassing is. Ei-
gentijdse meubelen, een warme 
sfeer en bijzondere decoraties in 
een totaalconcept geven de be-
zoeker onmiddellijk het gevoel 
in de juiste winkel te zijn beland. 
Eigenlijk ben je niet bij Nuance 
interieur geweest als je maar é é n 
winkel bezoekt. Daarom is het 
aan te raden om in beide winkels 
eens inspiratie op te doen.

DE START
Met een winkel van slechts 60 
vierkante meter begon moeder 
Lumi in 1988 een klassieke meu-
belzaak in de winkelstrook aan 
het begin van de Croonenburgh. 
Door de grote drukte die dat met 
zich bracht, zegde vader Cees al 
snel zijn baan bij de ECT op en 
gingen ze samen verder. Dat kon, 
omdat de kinderen op de middel-
bare school zaten. In een sfeer-
volle showroom stelden ze een 

bijzondere collectie samen. Hun 
enige eis: kwaliteit. En kwaliteit 
is nog steeds een van de belang-
rijkste kenmerken van de Nuan-
ce-collectie. 

Vincent herinnert zich die eerste 
stap nog als de dag van gisteren. 
Opslagmogelijkheden waren er 
niet in de Croonenburgh. Vin-
cent: ,,We woonden toen nog in 
Mijnsheerenland en bij ons stond 
de woonkamer regelmatig vol-
gestouwd met banken en ander 
meubilair.” 

Na een korte tussenstap op de 
Oostdijk in Oud-Beijerland ver-
huisde de winkel in 1992 naar het 
onder monumentenzorg vallende, 
stijlvolle pand aan de Havendam 
5. Daar was aanvankelijk alleen de 
begane grond in gebruik; vervol-
gens werden de eerste verdieping 
en ook de zolder in oude staat te-
rug gebracht en als showroom in 
gebruik genomen, en er kwam aan 
de achterzijde nog een uitbreiding. 
Zodoende ontstond een meer dan 
duizend vierkante meter grote 
showroom, waarin nu prachtige 
combinaties te zien zijn van vele 
nationale en internationale labels.

SHERRYBOTTELARIJ
En daar bleef het niet bij. De fa-
milie kocht de sherrybottelarij 
even verderop aan de Havendam 

17 en veranderde die in een even 
bijzondere winkel, maar dan 
meer gericht op het modernere 
interieur. Heel veel authentieke 
details bleven daar bewaard en zo 
werden het dus twee eigentijdse 
woonwinkels, geleid door een 
familie die in Puttershoek een 
al even bijzonder landgoed be-
woont: De Eeckelaer aan de Laan 
van Heemstede. 

Op dat landgoed - met drie wo-
ningen en bijgebouwen, zoals een 
atelier en een koetshuis - werd 
menigmaal een bijzondere kerst-
fair gehouden. Die trokken  dui-
zenden bezoekers die er heerlijk 
konden ronddwalen en werkelijk 
overal binnen mochten kijken. 

,,Zwaar klassiek is uit de mode en 
daarop hebben we dus geantici-
peerd,” verklaart Liza het steeds 
verder naar elkaar toegroeien van 
beide winkels. Stijlvol chic is pre-
cies de goede stijlomschrijving 
van de prachtige collectie meu-
belen, verf, decoraties, karpet-
ten, gordijn- en meubelstoffen 
en verlichting, die de bezoeker op 
nummer 5 treft.

Liefhebbers van stijlvol design 
kunnen een paar deuren verder 
hun hart ophalen op nummer 17. 
In een prachtige industriële om-
geving geven  sfeervolle presen-

taties een breed beeld van de mo-
dernere, hedendaagse ontwerpen 
uit binnen- en buitenland. Ook 
hier eigentijdse meubelen, een 
warme sfeer en bijzondere deco-
raties in een totaalconcept die de 
bezoeker ook hier onmiddellijk 
het gevoel geven in de juiste win-
kel te zijn beland.

‘BY NUANCE’
,,Vroeger werd een moderne look 
nogal kil en afstandelijk gevon-
den. Nu zie je ook in deze stijl 
meer warmte en gezelligheid. Al-
les heeft te maken met styling en 
hoe je zaken combineert en op el-
kaar afstemt,” vertelt Ghislaine.

Gevraagd naar wat hen onder-
scheidt van andere interieurin-
richters, zeggen Liza en Ghislaine: 
,,Door de jaren heen hebben we 
onze eigen stijl en smaak gecre-
eerd en dit heeft geresulteerd in 
een unieke lifestyle die kenmer-
kend is voor Nuance. Om onze 
filosofie te versterken hebben we 
met een aantal fabrikanten ons 
eigen label ‘by Nuance’ opgericht. 
Originaliteit en kwaliteit zijn hier-
bij belangrijke kernwoorden en 
typeren onze manier van werken.”

Belangrijk daarbij vinden ze de 
persoonlijke aandacht en bege-
leiding die bij Nuance worden 
gegeven: ,,We luisteren goed naar 

onze klanten en proberen mee te 
denken, maar ook te komen tot 
‘out-of-the-box’-ideeën. Het is 
leuk om mensen te verrassen en 
ze anders naar dingen te laten 
kijken. Dat is een van de mooie 
kanten van ons vak.”

Bij Nuance kan men dus terecht 
voor interieuradvies, maar ook 
voor styling en ontwerp: ,,Wij ver-
zorgen de complete woninginrich-
ting en helpen onze klanten van A 
tot Z. Van meubelen, stoffering en 
gordijnen tot styling en accessoi-
res en verlichting.” Daarbij komen 
ze ook aan huis. Ze laden gerust 
de bezorgauto vol met accessoi-
res en verlichting om  binnen no-
time een huis om te toveren. Wat 
niet goed is, gaat weer mee terug, 
wat wel goed is kan gelijk blijven 
staan. Het is eigenlijk een soort 
shoppen aan huis: ,,Zo kunnen we 
in iedere stijl een uniek en sfeervol 
interieur creëren.”

Nuance Stijlvol chic op 5
Havendam 5 
3262 AE Oud-Beijerland
t 0186 – 610503
e info@nuanceop5.nl 

Nuance Stijlvol design op 17
Havendam 17 
3262 AE Oud-Beijerland
t 0186 – 620655
e info@nuanceop17.nl

Bij familiebedrijf met 2 vestigingen aan de Havendam 
in Oud-Beijerland kunnen klanten altijd terecht voor een 
persoonlijk advies over lifestyle op topniveau

Stijlvol chic en stijlvol 
design bij Nuance

ONDERNEMER VAN DE MAAND NOVEMBER: NUANCE

Ze moeten apetrots zijn, Lumi en Cees Eekman uit 

Puttershoek. Vanuit het niets begonnen ze in 1988, 

toen ze nog in Mijnsheerenland woonden, met een 

klassieke meubelzaak in Oud-Beijerland die ze Nuance 

noemden. Maar liefst drie kinderen runnen nu, dertig 

jaar later, de twee stijlvolle interieurwinkels die er aan 

de Havendam in Oud-Beijerland zijn: Nuance Stijlvol 

chic op 5 en Nuance Stijlvol design op 17. 

De familie Eekman, met van links naar rechts Liza en Vincent van Nuance Stijlvol chic op 5 en Ghislaine met  echtgenoot Piet van Nuance Stijlvol 
design op 17: ‘Maar eigenlijk doen we alles samen’. 


