
liefdevolle reacties waren overweldigend. 
Annemieke: ‘Het is ook een tegenstrijdig gevoel 
om een mooie zaak met schitterende opdrachten 
van trouwe klanten en fans te beëindigen. Ik 
zou bij wijze van spreken honderd jaar moeten 
worden en in hetzelfde rappe tempo moeten 
doorwerken om alle uitdagingen te kunnen 
realiseren. Dat is helaas een utopie. Gezien het 
overlijden van mijn lieve zoon Cees die Suikertuin 
zou voortzetten en mijn leeftijd heb ik moeten 
besluiten te stoppen. Ik sla een bladzijde om, 
ga van mijn rust genieten en kijk terug op een 
mooie, dierbare en succesvolle periode met mijn 
team en onze klanten. Dit Suikertuinboek wordt 
dan wel dichtgeslagen maar ik ben heel blij dat 
mijn twee zeer bekwame teamleden, Rob en 
Sharon, hun krachten bundelen in een nieuw 
eigen bedrijf met de funny name: Maison Sucre.’  

Maison Sucre
Sharon: ‘Aan onze afkomst valt niet te tornen. 
De naam Maison Sucre is een knipoog naar ons 
gezamenlijk verleden waar we trots op zijn. Een 
betere leerschool dan bij Annemiek hadden Rob 
en ik ons niet kunnen wensen. Suikertuin zit 
in ons bloed. Die denk- en werkwijze zijn onze 
tweede natuur. Met onze kennis en ervaring 
kunnen we ruimtes optimaal benutten, 
verbouwen en inrichten. We werken op 
afspraak om onze klanten alle persoonlijke 
aandacht te geven en maken een gedegen 
plan om elk droomhuis te verwezenlijken.’ 

Rob: ‘Bij Maison Sucre gaan wij werken met een 
totaal interieurconcept in diverse prijsgroepen. 
Een bewuste keus om onze luxe comfortabele 
meubelen voor een breed publiek toegankelijk 
te maken. Daarom hebben wij gekozen om een 
groot gedeelte van onze collectie ook te verkopen 
via onze webstore.  In de sfeer & styling, zoals wij 
die in al jaren bij Suikertuin gewend waren, heb-
ben wij een eigentijdse look gecreëerd.  Een
 spannende mix van klassieke tot strakkere 
meubels om een geheel eigen ambiance per huis 
samen te kunnen stellen. De klant van Suikertuin 
zal in het assortiment van Maison Sucre artikelen 
herkennen, alleen worden deze aangevuld met 
nieuwe eigen ontwerpen die we in eigen beheer 

n december viel een warme, persoonlijke 
kerstkaart van Annemiek Bakker bij haar 
clientèle in de bus. Vol verbazing en 
ongeloof werd gereageerd op haar 

onverwachte aankondiging de deuren van
 Suikertuin te sluiten. Deze unieke parel hoort 
thuis in de Maasstad. De hartverwarmende en 

produceren.’  Het merendeel van onze collectie 
is dan ook uniek voor Nederland. De collectie 
bestaat uit comfortabele zitmeubelen, 
salontafels, kastenwanden en bijzondere lampen 
om uw zitkamer compleet te maken. Ook eettafels 
combineren wij met goedzittende eetkamerfau-
teuils en eettafelbanken die wij afwerken met 
mooie kroonluchters en grote hanglantaarns’, 
vertelt Sharon. ‘Doordat wij zelf ontwerpen 
kunnen onze artikelen worden uitgevoerd in 
verschillende maten en kleuren waaronder 
bijvoorbeeld gekrijt eiken. Ook werken wij waar 
mogelijk op maat. Onze gordijnen, tapijten, 
spiegels en bijzondere decoraties maken ons 
woonconcept compleet. 

Tevens introduceren wij ons eigen verflabel in een 
kleurenrange die naadloos aansluit bij onze
stoffencollecties. De verf geeft een mooie 
poedercoating op de muren, is gemakkelijk op 
te brengen en afwasbaar. Betaalbare kwaliteit 
zodat het budget optimaal besteed kan worden 
voor de inrichting.’  Luxe, sfeer, maar vooral 
comfortabel en prettig wonen krijgt een nieuwe 
naam: Maison Sucre.

Rob: ‘Op dit moment zijn we druk bezig onze 
nieuwe showroom in het centrum van Rotterdam 
te verbouwen.  Deze showroom geven wij een 
unieke en warme uitstraling waar Nederland sinds 
1 februari 2013 naar op zoek is. De locatie en 
openingsdatum houden we nog even geheim. 
Benieuwd? U kunt zich via de site inschrijven. 
We houden u dan persoonlijk op de hoogte van 
het laatste nieuws en geven u de primeur van de 
nieuwe locatie van onze sfeervolle showroom. 

Nieuw woongeluk
 ‘Na een jarenlange bootcamp bij Suikertuin zijn 
Rob en Sharon klaar voor deze nieuwe uitdaging.
Ik heb er alle vertrouwen in dat Maison Sucre een 
unieke plek in de Nederlandse interieurmarkt 
gaat innemen. Al hun klanten zullen zich hier 
zeker thuis voelen en hun woongeluk vinden. 
Ik wens Rob en Sharon, lots of luck and love toe 
voor de toekomst’, besluit Annemieke. 
 

Eind januari heeft Suikertuin haar deuren gesloten. ‘Tomeloze inzet, vakkennis, 
kwaliteit, persoonlijke service, creatieve samenwerking met mijn team, maar 

bovenal het enthousiasme en woonplezier voor onze cliënten zorgden continu 
voor een bevlogen drive’, aldus Annemiek Bakker. ‘Ik ben zeer verheugd dat 

mijn twee ervaren teamleden Rob en Sharon deze spirit voortzetten in hun 
eigen nieuwe interieurbedrijf: Maison Sucre.’  

Nieuw
 woongeluk
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