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Mike woont in voormalige 
bakkerswinkel Hoeijenbos, 
compleet met bedstee en 
steenoven 
WONEN Aan de voorkant van het huis van Mike Schiltmans en zijn partner in 

Noordeloos zie je een doorsnee arbeiderswoning, maar binnen ademt alles karakter en 

historie in het pand uit 1650. 

 

Voorzijde, bakkerij Hoeijenbos, Noordeloos 

Wie binnenstapt bij het hoekhuis aan de Noordzijde 36  in Noordeloos, ziet in het 

kamertje dat grenst aan de hal direct een oude bedstee. In het halletje zat vroeger 

een bakkerswinkel. Schiltmans: ,,Je ziet er nu niets meer van, maar daar lagen 

vroeger de broden op planken.’’ 

Een rondje door het pand - dat oorspronkelijk bestond uit twee huizen - laat zien dat 
er heel veel ruimtes zijn. Het pand stamt uit 1650, al is dat niet zeker, volgens 
Schiltmans. ,,Eigenlijk weet niemand het precies. Ik weet wel dat tot 1959 bakkerij 
Hoeijenbos hierin zat. Er waren vroeger drie bakkers in het dorp en mij is verteld dat 
hier de liberale bakker zat. Wij wonen er elf jaar en hebben niet veel aan het huis 



gedaan, omdat we het zo authentiek mogelijk willen houden. We hebben zelfs een 
verflaag van de vloer af gehaald, zodat de originele vloer weer helemaal zichtbaar 
werd.’’  

Beschermd dorpsgezicht  
,,Als je op zo’n pand valt, zoals wij deden, dan vind ik het raar om alles te 
moderniseren. Het is ook een beschermd dorpsgezicht, wat betekent dat je aan de 
buitenkant niets mag veranderen. Als mensen voor de deur staan, denken ze dat dit 
‘een arbeiderswoninkje’ is, maar eenmaal binnen zijn ze helemaal verrast. Het leuke 
is dat op oude postkaarten van Noordeloos heel vaak dit huis afgebeeld staat.’’ 

Trappen, afstapjes, lage plafonds: het is een en al kruip-door-sluip-door en dat is 

volgens Schiltmans een van de charmes van het huis. Want er zijn er nog veel meer. 

Hij laat de keuken zien, helemaal beneden in de monumentale oude bakkerswoning. 

,,We hebben nog een traditionele steenoven, die vroeger gebruikt werd door de 

bakker. Mijn vriend en ik bakken er nu pizza's in. Ik vind dat echt een gaaf detail, die 

oven.’’  

 

 

Steenoven, bakkerij Hoeijenbos, Noordeloos 



,,Net als die bedstee. Er zaten vroeger twee bedsteeën in de woonkamer, wist de zoon van 

de vorige eigenaar ons een keer te vertellen toen we ons huis opengesteld hadden tijdens 

Open Monumentendag. Toch grappig om te weten. Als we een feestje hebben, claimt ons 

bezoek gelijk die bedstee omdat ze het zo apart vinden om in te slapen. Een ander origineel 

detail is de tegeltjeswand naast de keuken. Je ziet er ouderwetse plaatjes op van onder 

meer een hellehond, molentjes en spelende kinderen.’’ 

 

Bedstee, bakkerij Hoeijenbos, Noordeloos 

Aan de keuken grenst een waterstoep: een soort terras direct aan het riviertje dat 
door Noordeloos heen stroomt, onderaan de brug. Schiltmans zit er graag. Maar daar 
komt binnenkort verandering in, vertelt hij. ,,Zojuist hebben we ons huis verkocht. Wij 
gaan naar Rotterdam verhuizen. Mijn vriend komt uit de stad en nu is het voor ons 
tijd om ergens anders te gaan wonen.’’  

,,Mensen begrijpen niet dat we weggaan. Dat snap ik, want ik neem met moeite 
afscheid van dit huis. We hebben er zoveel goede herinneringen aan, zoals allerlei 



feestjes die we gehouden hebben. Maar dat niet alleen: het is echt een bijzondere 
woning, met een verhaal. Het huis roept veel gevoel bij me op en daarom is het 
emotioneel moeilijk om afscheid te nemen van dit chique boerenherenhuis, zoals ik 
het ook wel noem. Het heeft het statige van een grachtenwoning, met wat prul en 
praal. Dat hebben mensen ook gezien toen we laatst een open deur gehouden 
hadden om wat spullen te verkopen die we met de verhuizing niet mee willen of 
kunnen nemen. Toen kwamen diverse mensen uit nieuwsgierigheid naar het huis 
kijken, om te kijken hoe het er hier uitziet.’’ 

 

Achterzijde bakkerij Hoeijenbos, Noordzijde 36 Noordeloos 
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