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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

H
et klassie
ke ver
haal: de
student
die na zijn
opleiding
in de stu

dentenstad blijft hangen.
Het overkwam ook Hanne
Jacobs, die haar hart ver
pandde aan Antwerpen en
er ging samenwonen met
haar vriend Vincent. ‘Op
zich maakte de woonplaats
me weinig uit’, vertelt Vin
cent. ‘Ik woonde al in Brus
sel en Leuven en nam de
stap naar Antwerpen met
plezier. We woonden al een

Op een kleurtje meer of minder

kijken ze niet, Hanne en Vincent

uit Antwerpen. Het appartement

dat ze in 2010 kochten, toverden

ze dan ook om in een bonte mix

van hedendaags design, Scandina

vische spullen en kleurrijke

kunstwerken.
Aaike De Saedeleer, foto’s Yvan De Saedeleer
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Het gebeurt dat Hanne en
Vincent een meubel uit hun
eigen interieur verkopen,
maar dit dressoir doen ze
nooit van de hand. ‘Er is een
lange zoektocht aan vooraf

gegaan en het was het eer
ste vintage meubel dat we
samen kochten, er hangt
dus best wat sentimentele
waarde aan vast!’

Not for sale!

wonen in hartje Antwerpen
Wie? Vincent Verbist (34) is coör
dinator bij de Vanhaerents Art Col
lection en maakt kunstprojecten
onder de naam Actionfields. Han
ne Jacobs (30) is ontwerpster voor
keukenfabrikant Eggo. Samen
runnen ze het internetbedrijfje
Mr. Frisko dat vintage design
verkoopt.
Wat? Renovatie van een apparte
ment uit de jaren zestig.
Waar? Antwerpen.
Woonoppervlakte? 95m2.
Prijs? 160.000 euro,
inclusief aankoop en renovatie.

Woonfiche
tijdje samen iets verderop in
de straat, toen we tijdens
onze huizenzoektocht op dit
appartement botsten. Aan
vankelijk zag ik weinig po
tentieel, maar Hanne des te
meer.’
Hanne: ‘De lichtinval, het
uitzicht op de groene tuin
van het rusthuis, de ruimte
en de ligging: ik was ver
kocht! Het appartement had
echter wel nood aan een
grondige opfrisbeurt, maar
die uitdaging gingen we
graag aan.’ Het koppel nam
het gros van de afbraakwer
ken voor zijn rekening en
ging nadien een drietal

VINTAGE
maanden logeren bij Vin
cents vader, terwijl in hun
appartement de werken van
start gingen. ‘We lieten de
muren opnieuw bepleiste
ren, elimineerden de schuif
deur tussen de gang en de
woonkamer en halveerden
de muur tussen keuken en
zithoek, waardoor koken
plots een sociaal gebeuren
werd. De elektriciteit werd
vernieuwd, de ramen ver
vangen en er kwam zowel
een nieuwe badkamer als
keuken.’ De basis werd be
wust sober en wit gehouden
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