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Het verhaal

Mijn vader heet Willem.
 
Hij is 78 jaar, als je hem zoekt dan zit hij in 
de schuur. Je hoort de radio, ziet de vuur- 
spetters en daar staat hij dan met een brede 
glimlach! Elke dag weer, want lassen is  
zijn hobby! 

Willem is een doorzetter en een doener, 
gelukkig wel! Na zijn beroerte, jaren geleden, 
heeft mijn vader de draad weer goed 
opgepakt. Hij begon met een aantal tuinhekjes 
voor familie en vrienden maar sinds 2015 zijn 
wij samen ideeen gaan uitwerken.

Ik bedenk de vorm en de functie van een 
ontwerp, mijn vader kijkt hoe we het gaan 
maken en dan gaan we samen aan de slag. 
Kwilleminhuis bestaat sinds 1 oktober ’16 en 
het is geweldig hier dagelijks mee bezig te zijn.

Als kind was ik al vol met ideeen, altijd  
bezig met mode en interieur. Het ontwerpen 
en veranderen van dingen in mijn kamer, het 
zat er als kind al in.

Van hoofdzakelijk restanten ijzer maken we  
een verfijnd ambachtelijk product waar  
nooit twee precies hetzelfde kunnen zijn. We 
werken graag met fijn rond ijzer. Vervolgens 
maken wij dat net-niet recht, maar juist  
wat ‘wonki” en een beetje krom. De lasnaden 
mogen gezien worden, want het is handwerk. 
Het ontwerp heeft altijd een mooi detail  
en een uitstraling die sober, simpel en  
verfijnd oogt.

Ik ben trots op mijn vader, heel trots omdat  
hij altijd zo doorgezet heeft. Voor hem is dit  
een soort bewegingstherapie en voor mij een 
manier om mijn creativiteit te uiten. Bovendien 
worden we er allebei hartstikke blij van!

Welkom bij K’willem in huis
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..



de woon
objecten



de bijzet tafel
h 50 / Ø 50 



de salon tafel
h 38 / Ø 50 



de mini tafel
h 68 / Ø 17 



de grote vaas
h 57 / Ø 43 



de boom
h 1,62 / Ø 65 



de etagere
h 38 / Ø 23 



de platte
 schaal

b 41 / d 20 



de mand
h 32 / Ø 34 



de korf 
h 40 / Ø 54 



de kandelaars
h 30 - 40 / h 45 - 55 / h 60 - 70



‘t wandrekje
h 75 / b 40 / d 20



de wandkaars
h 40 / b 20



het boompje
h 25



de bijzetter
h 50 / Ø 22 cm



de dunne 
kandelaar

h 35 / h 50 / h 65



de lage  
kandelaar



‘t tafeltje
h 30 - Ø 25 / h 50 - Ø 25 / h 70 - Ø 25



‘t magneetbord
h 55 / b 45



de hanger
Ø 27



de ring
Ø 40



de ronde  
kandelaar

h 35 / h 50 / h 65



de mini
boom

h 80



de filosofie 

Willem zelf is het begin! Een doorzetter met 
een lichamelijke beperking, hij is niet de 
enige, er zijn er meer zoals mijn vader. Met 
zulke creatieve doorzetters van o.a sociale 
werkplaatsen werken wij graag samen. De 
samenwerking met hen brengt ons verder 
naar ons doel. Het maakt niet uit wie, wat 
of hoe je bent, een mooie opdracht maken is 
fijn en geeft je een gevoel van trots. Verder 
proberen wij zoveel mogelijk te werken met 
restanten ijzer, dit maakt elk object uniek en 
bijzonder. Met veel zorg en liefde gaan wij aan 
de slag en worden geweldig bijgestaan indien 
nodig. De lasnaden mogen gezien worden 
want het is handwerk, wat normaal recht 
hoort te zijn wordt juist een beetje ‘wonki’ 
gemaakt, een geheel eigen stijl. Mijn vader 
en ik worden blij van dit werk. Ons doel is 
anderen ook blij maken! 

Welkom bij K’willem in huis.



Kleuren

Alle ontwerpen zijn handgemaakt, 
zorgvuldig, met liefde en vervolgens 
voorzien van poedercoating.

De standaardkleur is wit. De andere kleuren 
zijn op bestelling te verkrijgen. Tevens 
kunnen de maten en modellen naar eigen 
wens aangepast worden.

Omdat wij veel met rest ijzer werken ontstaan 
er telkens weer nieuwe ideeen en zal de 
collectie van k’willeminhuis continu wisselen.

Afb. rechts: 
(van links naar rechts en naar beneden) 
1 wit, 2 antraciet, 3 zijdegrijs, 
4 ijzer, 5 taupegrijs, 6 okergoud, 
7 groengrijs, 8 zwart

Dit zijn onze standaard (matte) kleuren

..





Alle objecten in dit boekje zijn ontworpen  
en gemaakt door Willem en Esther Bakker.

Voor meer informatie:
info@kwilleminhuis.nl
www.kwilleminhuis.nl
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