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Zangeres Bonnie St.
Claire (66) is opge-
groeid in de Van

Hogendorpstraat in Am-
sterdam. Tot haar zeven-
tiende woonde de zangeres
in de hoofdstad. „Ik werd
verliefd op een jongen in
Tilburg, dus toen ben ik
daar naartoe verhuisd.”

„De Van Hogendorp-
straat was een hele
leuke en gezellige
arbeidersbuurt”,
aldus Bonnie. „Er
bestonden geen su-
permarkten en de
boodschappen moes-
ten we nog bij de groen-
teman en de bakker ha-
len. Het was echt zo’n ty-
pisch gezellige buurt waar
vrouwen uit het raam hin-
gen. De laatste keer dat ik
in mijn ouderlijk huis ben
geweest, was voor het tele-
visieprogramma ‘Ali B op
volle toeren’. Toen zag ik
dat het huis helemaal was
gerenoveerd en totaal niet
meer op de versie van vroe-
ger leek. Tijdens de opna-
mes kwam ik een oude
buurjongen tegen, waar-
mee we in de pauze even
koffie hebben gedronken.

Ik kende hem niet, maar
hij heeft mij, vanwege de
showbizz, altijd gevolgd.”

„Samen met mijn moe-
der en zus ging ik elke
maandag naar de markt in
de Jordaan om vis te halen.
Dit was een wekelijkse
traditie. M’n broers gingen
ook mee, behalve als er
voetbal op tv was”, lacht de
zangeres. „In die tijd was er
weinig verkeer. Zo’n drie
auto’s reden door de straat.
Nu heeft iedereen een auto,
maar toen was het nog echt
een fietstijdperk. We gin-

gen zondag naar het Am-
sterdamse Bos, waar we de
hele dag gingen fietsen.
Uiteindelijk moesten mijn
ouders uit het huis weg,
omdat de woning verzakt
was in verband met ouder-
dom. De conditie van de
woning was zo slecht dat
we tijdens het eten de
soepborden vast moesten
houden, anders kiepte alles
eruit.”

De mooiste herinnerin-
gen zijn toch wel de feest-
dagen volgens Bonnie.
„Mijn vader was tijdens
deze periodes erg creatief.
Zo verstopte hij tijdens
Sinterklaas snoep over de
twee verdiepingen van het
huis, die wij dan moesten
zoeken. We vonden dit
prachtig als kinderen. Ook
herinner ik me met Kerst-
mis de kerstboom en de
liedjes die werden gezon-
gen. Sowieso was mijn
familie altijd met muziek
bezig. Mijn moeder speelde
accordeon en mijn vader
mondharmonica. Mijn
liefde voor de muziek be-
gon in dit huis. Op mijn
twaalfde kreeg ik een gi-
taar en begon ik liedjes van
de radio na te spelen. Nu
ben ik nog steeds bezig met
mijn werk. Ik verwacht
ergens in februari mijn
nieuwe single ‘Zo ben ik’
uit te brengen. Dit is een
liedje dat echt heel erg
goed bij mij past.”

HIER GROEIDE BONNIE ST. CLAIRE OP

‘Liefde muziek begon daar

Bonnie St.
Claire woon-

de tot haar
zeventiende

in de Van
Hogendorp-
straat in de

Amsterdam-
se Staatslie-

denbuurt.

Annelies Kroneman is
hier negen jaar gele-
den met haar toen-

malige partner, zoon en
dochter komen wonen.
„Het huis staat nu in de
verkoop omdat het lang-
zaam 'leegloopt': ik ben
gescheiden, mijn zoon
studeert in Wageningen en
mijn dochter doet dit jaar
eindexamen VWO en gaat
volgend jaar het huis uit.
Het wordt dus gewoon te
groot. En te duur voor mij
alleen. Ik vind het wel
jammer om weg te gaan,
want het is een heel fijn
huis, ruim en comfortabel.
Modern, dus goed geïso-
leerd. Ook de ligging is
perfect. Je bent zo via de
vlak bij gelegen snelweg of
het station, in Amersfoort
en Utrecht. En in het bos.
Ik heb twee hondjes en die
laat ik vaak uit in het Ok-
kerbos hier schuin tegen-
over, maar je kunt ook
doorlopen naar het Panbos,
of langs het spoor naar de
Soesterduinen of Lage
Vuursche.”

Wat vinden wij?
Wat is het toch een

prachtige omgeving daar
op die Utrechtse Heuvel-
rug. Het huis van Annelies
is gebouwd in 1992 en heeft

een riante voortuin en een
heerlijke achtertuin met
groot tuinhuis. Naast 4
slaapkamers telt het huis
een royale U-vormige
woonkamer. Helemaal
niets mis mee dus. Volgens
makelaar Ria van de Kuil is
er op het ogenblik echter
veel meer vraag naar een
jaren dertig huis, waardoor
de vraag naar nieuwere
woningen stagneert. Wij
denken dat potentiële
kopers ook graag een open
keuken zouden willen zien.

Dat is echter makkelijk te
realiseren door een aan-
bouw, waardoor je de keu-
ken nog meer bij de tuin
betrekt. Misschien is het
ook een idee om de woon-
kamer voor de foto’s iets te
restylen. Haal het vloer-
kleed bij de zithoek en de
gordijnen even weg bijvoor-
beeld. Dat oogt ruimtelij-
ker en lichter. 

Ook gratis in deze rubriek?
Stuur een e-mail naar 
woonkrant@telegraaf.nl

Groen, luxe en centraal
365 DAGEN TE KOOP

door Petra Slaats

WAT?
twee-onder-

een-kap
OPPERVLAK?

500 m2

grond-
oppervlak

WAAR?
Paltzerweg

219,
Den Dolder

PRIJS?
€649.000

k.k.
HOE LANG?

1 jaar

I.S.M.

KASTJE NIEUWE
STIJL

Nodig
behang
behanglijm (geschikt voor
gladde ondergrond)
lat
schaar
behangborstel of blokkwast

Aan de slag
1 Meet de stukken behang
goed af, inclusief zij- en bo-
venkantjes, en knip op maat.
2 Plak ze met behanglijm op
het meubelstuk en wrijf goed
glad met borstel of blokkwast.
Sla vervolgens het behang
rondom om en lijm vast. De
hoekjes vouw je net zo mooi
als bij het kaften van een
boek. 

POSTER MET LICHTJES

Nodig
grote poster of foto van een tafereel bij nacht
mdf-plaat (± 1 cm dik) 
lijmspray
sponsje of droge doek
boormachine
led kerstlampjes
tape

Aan de slag
1 Plak de poster of foto met een dun laagje
lijmspray op de mdf-plaat. Als het papier groter
is dan de plaat, snijd het dan netjes bij met een
breekmes.
2 Veeg alle vingerafdrukken op de afbeelding
weg met een zacht sponsje of droge doek.
3 Boor aan de voorkant daar waar je lampjes
wilt hebben met een boormachine gaatjes door
het mdf ter grootte van de lampjes. Steek de
lampjes in de achterkant door het mdf en plak
ze daar vast met stevig tape.

Aan de slag 

HET HEERLIJK AVONDJE ZIT ER MET RASSE SCHREDEN aan te komen en dat
betekent voor menigeen in de benenwagen om cadeautjes te kopen. In de drukte
van het winkelend publiek. Maar je kunt ook lekker thuisblijven en aan de slag gaan
met deze doe-het-zelf ideeën, die je natuurlijk ook voor jezelf kunt houden.

WONEN ZELF MAKEN

door Petra Slaats

Cadeautjes 
voor jezelf en voor
anderen

INGEBLIKT

Nodig
conservenblikjes in verschillende maten
spuitbus verf in gewenste kleuren
spanband in felle tint (bouwmarkt)

Aan de slag
1 Maak de blikjes schoon en week het label af. 
2 Spuit de blikken in de gewenste kleur. Meerde-
re laagjes zorgen voor een mooie effect.
3 Snoer de blikken samen met een spanband.
Mooi lint voor een landelijk effect of een oude
riem voor een stoer effect kan natuurlijk ook.

RECHT ZO DIE GAAT

Nodig
wol voor naalden 10
breinaalden nr. 10
1 busje vloeibare latex (fourniturenhandel)
proeflapje (10 x 10 cm = 7,5 à 9 steken x 10 à 12
naalden)

Gebruikte steken: ribbelsteek (alle steken
rechts breien)

Aan de slag
1 Zet telkens een veelvoud van 5 steken op en
brei een veelvoud van 5 naalden. Maak bij-
voorbeeld lapjes van 5 steken en 5 naalden, 10
steken en 15 naalden, enz. Het grootste lapje is
20 steken en 20 naalden.
2 Leg de lapjes in een zelf gekozen patroon.
Naai of haak ze met vasten aan elkaar vast.
3 Behandel alle naden aan de achterzijde met
vloeibare latex. Dat voorkomt dat de mat gaat
schuiven.

De ideeën op deze
pagina komen uit het
boek ‘199 DIY’s voor
jezelf en je huis’, van het
team van Madame
Creatief (madamecrea-
tief.com), Uitgeverij
Lannoo, Prijs €24,99. 

KOKEDAMA

Nodig
turf
(bruine) klei
water
mos
tuindraad
geschikte planten (makkelijke,
met weinig wortels en weinig
dorst, zoals cyclaam, begonia,
minipalm, sempervivum en
kruiden als rozemarijn)

Aan de slag
1. Meng twee derde turf met
een derde klei en een beetje
water tot een stevige, kneed-
bare ‘modder’. Haal de plant
uit de pot en maak de wortels
voorzichtig los. Plak enkele
keren een handvol modder
rond de wortelkluit totdat die
de vorm van een bal heeft.
Druk stevig aan, zodat de
modder blijft zitten.
2. Scheur grote stukken mos
af en wikkel ze rond de bal.
3. Wikkel het tuindraad zorg-
vuldig in alle richtingen rond
de bal met mos en maak de
uiteinden stevig vast. 

Tip
Om de Kokedama (Japanse
Bonsai-stijl) water te geven
dompel je de bal in een em-
mer met water en laat je de
plant even ‘drinken’. Zet daar-
na de emmer onder de plant
om de druppels op te vangen.
Als je de plant regelmatig
bespuit, hoef je dit minder
vaak te doen.

R18 WOONKRANT DE TELEGRAAF
ZATERDAG 28 NOVEMBER 2015

In deze tweewekelijkse ru-
briek halen bekende Nederlan-
ders jeugdherinneringen op
aan hun woonomgeving. Deze
week Bonnie St. Claire.

door Dorien Wesseling


