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I n n o v a t i n g  D i g i t a l  C o n t e n t

Lekker lavendel
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Do
‘De spatwand in de keu
ken werd niet met faien
cetegels, maar met ge
kleurd glas bezet. Dit
bleek een topkeuze want
heel kleurrijk, strak en
makkelijk te onderhou
den. We hebben er nog
geen seconde spijt van
gehad!’

Don’t
‘We lieten de parketvloer
in de woonkamer af
schuren en behandelden
hem nadien met een wit
te olie. Persoonlijk hou
den we meer van die
look dan van zo'n blin
kend gevernist exem
plaar. Achteraf gezien
was dat niet de beste be
slissing, want idealiter
zou de vloer om de zes
maanden opnieuw moe
ten geolied worden: een
hels karwei en niet evi
dent aangezien het hier
vol meubels staat. Ver
nissen is in het vervolg
de boodschap!’

IMMO
Hoeveel kost
een kleine
arbeiders
woning?
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om het appartement later
makkelijk te kunnen ver
kopen. ‘Niet dat we daar al
aan denken, maar eens er
kindjes zouden komen
wordt het hier wel wat
krap.’ Wat de inrichting
betreft is het geen wonder
dat Hanne en Vincent,
vanuit hun achtergronden
als interieurvormgeefster
en kunsthistoricus, een
voorliefde koesteren voor
vintage meubelen van de
jaren vijftig tot zeventig.
Het koppel woont dan ook
letterlijk tussen de vond
sten die ze op de kop tik
ten op internet of rommel
markten.
Gaandeweg werd het ap
partement te klein voor al
dat moois, maar ook voor
dat probleem vonden ze al
snel een oplossing. Vin
cent: ‘Omdat we het kopen
niet konden laten waren
we het onszelf wel ver
plicht een vintagewebshop
op te starten. Onder de
naam Mr. Frisko verkopen
we sinds kort alles waar
we zelf geen plaats meer
voor hebben. Dat midcen
tury design tegenwoordig
heel erg aanslaat merkten
we meteen aan onze ver
koop. In een mum van tijd
hadden we honderden vol
gers op Facebook.’
Naast rommelmarktparel
tjes en dure designstukken
sieren ook diverse kunst
werken het interieur, van
woon tot slaapkamer.
Vincent werkt voor Van
haerents Art Collection en
cureert er kunstprojecten,
maar koopt ook zelf af en
toe. Vincent: ‘Als ik een
werk koop weet ik op
voorhand niet waar ik het
zal hangen of plaatsen.
Het hoeft zelfs niet altijd
mooi te zijn, zolang het me
maar weet te raken.’

‘Al sinds ik klein ben, weet ik wat er leeft in
de kunstwereld’, aldus Vincent. ‘Jürgen
Grewe, Tom Poelmans, Thomas Huyghe,
Stephanie De Smet, samen met vele ande
ren, steeds weer weten ze me te raken met

hun werk en dat weerspiegelt zich ook in
ons interieur. Mijn favoriet op dit moment
is een werk van Stefan Annerel met aan de
basis een kader uit de kringloopwinkel, die
hij met verschillende lagen hars bewerkte.’

Kunst in het bloed

Je hebt de aangename la
vendelgeur van bijvoorbeeld
een douchegel of een zeepje,
en dan heb je de chemische
lavendelgeur van kuispro
ducten. Maar vreemd genoeg
ruikt de allesreiniger van het
nieuwe merk Method alsof
het in de eerste, aangename
re categorie thuishoort. Idem
voor de keukenreiniger (cle
mentine), en ook de glasrei
niger heeft een verdacht fij
ne muntgeur. Method is

nieuw op de markt en wil
niet alleen het verschil ma
ken door lekker te ruiken,
maar ook door voluit de eco
logische kaart te trekken. Op
de koop toe kan ik, na een
testje in een vuil berghok,
bevestigen dat de producten
ook nog effectief schoonlma
ken. Proper! (avdp)

Method reinigers 3,89 euro

(badkamerreiniger 3,99 euro), te

koop bij Delhaize
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Grootste collectie in BelGië

Kardinaal Sterckxlaan 15 - 1860 Meise
Tel.: 02 270 14 70 - www.asianantiques.be
Openingsuren:  ma-vrij: 10u -18u en za: 14u -18u

ExclusiEvE oostErsE antiEkE mEubElEn En kunstvoorwErpEn

rEchtstrEEksE invoEr uit azië

vrijblijvEnd adviEs voor uw intEriEurinrichting

sPeciAle Kerst oPenDeUrDAGen (nieUWe collectie) :
ZAt 6, Zon 7 & MA 8 DeceMBer 2014 (10u-18u) 

+ ZAt 13, Zon 14 & MA 15 DeceMBer 2014 (10u-18u)
Tijdens de opendeurdagen zullen uitzonderlijke voorwaarden gelden.

GA JE BOUWEN 
OF VERBOUWEN ?
Dan heb je waarschijnlijk recht op 
een gratis exemplaar van de gids 
Verstandig Bouwen en Renoveren. 
Onmisbaar voor elke (ver)bouwer.

Vraag gratis aan op www.verstandigbouwen.be 
en vind er ook de voorwaarden terug.

•  Jouw bouwproces van A tot Z

•  400 pagina’s actuele bouwinfo

•   Focus op energiezuinig en 

duurzaam bouwen

Hanne: ‘Jaren heb ik ernaar ge
smacht, naar die ene lamp van Tom
Dixon waar ik zo ongelooflijk ver
liefd op was. Een tijdje geleden had
den we dan eindelijk genoeg bij el
kaar gespaard om hem te kopen en

ik ben er ongelooflijk trots op!’
‘Verlichting is trouwens een item
waarmee je een interieur maakt of
kraakt’, zo vertelt Vincent. ‘Dus het
loont wel om te investeren in tijd
loze klassiekers zoals deze.’

Liefde op het eerste gezicht

‘In mijn kindertijd trok ik
met mijn grootouders ge
regeld naar een visvijver
in Kampenhout. Al die
tijd zag ik deze stoel er
rondslingeren. Jaren ge
leden ging ik terug ter

plekke. De stoel stond er
nog steeds, verkommerd
en vuil. Ik nam hem mee,
gaf hem een poetsbeurt
en sindsdien ben ik ape
trots op mijn echte Harry
Bertoia Diamond Chair.’

Design meets jeugdsentiment

‘Net zoals de spatwand in de keu
ken, werd ook de binnenzijde van de
inloopdouche voorzien van glaspla
ten. Superpraktisch in onderhoud
en eindeloos te combineren, want in
alle kleuren en formaten beschik
baar.’

Makkelijk glas

‘Cactussen zijn onderge
waardeerde planten maar
kunnen een heuse blik
vanger vormen in je inte
rieur’, vertelt Hanne. ‘Ie
dereen die hier over de
vloer komt, staat versteld
van onze exemplaren en
extra leuk is dat ze blij
vend stekjes geven, dus er
komen steeds nieuwe
plantjes bij. Wij brengen
geregeld een bezoek aan
Cactusflower in Rumst,
een gespecialiseerde zaak
met een groot en gevari
eerd aanbod.’

Prikkelende
eyecatcher
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http://www.gopress.be/

