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Kringwinkels houden opendeur
Wie er snel bij is, kan in de kringwinkels soms nog een ver-
borgen vintageschat ontdekken. Maar zelfs als er in het aan-
bod geen designklassiekers zitten, hebben de winkels heel
wat te koop om je interieur in een vintagekleedje te stoppen.
Vandaag houden ze alle 128 opendeur tijdens de Dag van
De Kringwinkel. Je kunt er niet alleen op zoek naar spullen
met een verhaal, maar er zijn ook workshops en verschillende
leuke acties. Info: www.dekringwinkel.be

PRAKTISCH
De bewoners:Hanne Jacobs (31) en
Vincent Verbist (35)
Locatie: Antwerpen
Oppervlakte: 95 m2 (bewoonbaar)
Bouwjaar: jaren 1960
Budget aankoop en verbouwing:
162.000 euro
De webwinkel van Hanne en Vincent
is te vinden op www.mrfrisko.com.
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hHet interieur van het gerenoveerde
appartement van Hanne en Vincent
is een mengelmoes van authentie-
ke vintagemeubels, heruitgaven
van klassiekers en moderne 
spullen. Het levert een eclectische
mix op die door het gebruik van 
gewaagde kleuren als geel, blauw
en groen ook heel wat vrolijkheid
uitstraalt. Hier is nergens een saai
hoekje te vinden!

Hanne en Vincent zochten een jaar lang naar
een appartement om er uiteindelijk één te
vinden in de straat waar ze huurden. «We
voelden ons aangetrokken door een foto op
internet en toen we een kijkje kwamen ne-
men, zag ik ons hier meteen wonen. Vincent
was iets minder enthousiast, maar ik kon hem
toch overtuigen», lacht Hanne. «Er was ook
een klik met de bewoners en ze gaven er de

voorkeur aan om aan ons te verkopen. Dat was
een opluchting, want we hadden eerder op
twee flats een bod uitgebracht, maar grepen
er telkens naast. Het was ook fijn dat we in de-
zelfde buurt konden blijven. En verhuizen
naar wat verderop in de straat is ook prakti-
scher dan als je een heel eind moet zeulen.»

Na de aankoop ging het koppel meteen aan de
slag: de muur tussen de keuken en living werd
gedeeltelijk afgebroken om een grotere en
open leefruimte te creëren, de deuropening
tussen de gang en de keuken verdween, lei-
dingen werden vernieuwd, er kwam een an-
dere badkamer en keuken, de muren kregen
een nieuwe pleisterlaag...
Kortom, het appartement uit de jaren zestig
kreeg een grondige opknapbeurt, maar ook
niet in die mate dat alles onherkenbaar ver-
anderde. «Dat wilden we ook niet. De charme
zat voor ons in de originele materialen, zoals
de parketvloer in de living en de zwart-witte
tegels in de gang. We hebben getracht om zo-
veel mogelijk te bewaren, maar dat lukte niet
altijd.» 
Zo moest er in de keuken een andere vloer ge-
legd worden en voordien was ook die in de
slaapkamer en het bureau al vervangen. Het
resultaat is nu een veelvoud aan vloeren en
die bonte mix hebben Hanne en Vincent door-
getrokken bij de inrichting. «Ons interieur is
een beetje eclectisch, maar toont wie we zijn.
Als we een meubel of accessoire kopen, doen
we dat omdat we het mooi vinden en vragen
we ons niet af of het bij de rest past. Voor ons
klopt het plaatje.»

Verslaafd aan internetkopen
Het mag duidelijk zijn dat Hanne noch Vin-
cent het type zijn om een volledig interieur
bijeen te shoppen bij één of twee meubelke-
tens. «Daar wordt alles voorgekauwd. We stel-
len liever zelf combinaties samen met spulle-
tjes die we her en der vinden: op rommel-
markten, in winkels, op het internet... Onze
voorkeur gaat uit naar meubels uit de jaren
vijftig tot zeventig. Die zijn meestal heel mooi
van vorm en hebben een sterke uitstraling. Ze
bezorgen het interieur een ziel en maken je
huis bijzonder. Vintagespullen zijn bovendien
vaak goedkoper dan meubels van grote ke-
tens, terwijl ze toch unieker zijn. Ik vind het
ook voor het milieu een goede zaak om te re-
cupereren. En wat heel leuk is als je online
koopt, zijn de verhalen die aan de meubels
vasthangen, de buurten waar je komt als je ze

«Aan al onzevintagespullen
hangt een leuk verhaal»

Wat heel leuk is als je
online meubels koopt, 
zijn de buurten waar je 

komt als je ze gaat ophalen
en de mensen die je dan 

ontmoet

Het kastensysteem String van
Espoo houdt het bureau open en

luchtig. Foto’s Eddy Vangroenderbeek

Hanne en Vincent kochten de
Bouroullec-zetel met een flinke
korting tijdens outletdagen van
Vitra.
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Groen

Geweldig toch, zo’n herfst vol kleur? Ook zonder tuin kun je van een
vlammende Indian Summer genieten. Zet een paar markante grassen
in opvallende potten en geniet tot een stuk in de winter van heel veel
natuur.

Voor een zwierige Indian Sum-
mer-look op je terras, heb je vin-
gergras (Panicum) nodig. Die
kleurenkampioen telt een pak
cultivars met een naam die ver-
wijst naar de indianenwereld:
‘Squaw’, ‘Shenandoah’, ‘Prairie
Fire’, ‘Cheyenne Sky’. Hun roest-
rode punten vallen in de zomer al
op, maar kleuren het mooist in de
herfst. Vingergras blijft de hele
winter, zelfs onder een pak
sneeuw, mooi rechtop staan. Het
is een heel makkelijke, langleven-
de plant die niet maalt om een
beetje te veel of te weinig water. 
Foto 1: Een houten bak is
ideaal voor een hoog gras als
Panicum. Elan Excellent 50,
www.hillhout.nl

Hadden we het geweten
Hanne en Vincent hebben ook zelf de handen uit de mouwen
gestoken tijdens de verbouwing. Met succes, behalve dan bij
de renovatie van de parketvloer. «Hij is eerst afgeschuurd en
nadien hebben we hem behandeld met witte olie, omdat we
vernis niet zo mooi vinden. We waren best tevreden met het
resultaat, maar al snel bleken we het niet op de juiste manier
aangepakt te hebben. Het hout vertoonde vrijwel meteen
sporen van slijtage, wat niet de bedoeling kan zijn. We hadden
hier dus beter een professional ingeschakeld.»

gaat ophalen en de mensen die je dan ont-
moet.»
Het merendeel van wat in de flat van de twee
dertigers staat, is op het internet gevonden.
«Vincent is er zelfs een beetje aan verslaafd.
Er gaat geen dag voorbij dat hij niet op zoek is
naar iets nieuws. Ons interieur verandert dus
dikwijls, toch wat de accessoires en kleine
meubels betreft.» De dingen die dan plaats
moeten maken, verdwijnen niet ergens in een
donker hoekje, maar worden opnieuw ver-
kocht. De hobby is immers een beetje uit de
hand gelopen en het koppel heeft met Mr Fris-
ko intussen een webshop in vintage opgestart.
«We hopen er ooit onze boterham mee te ver-
dienen, of toch een van ons beiden. De zaken
draaien alleszins goed, want vintage doet het
al jaren prima en wordt precies nog populair-
der. We verkopen niet alleen eigen vondsten,
maar werken samen met merken die oude

meubels opnieuw in productie brengen, zoals
de Galvanitasstoelen aan onze eettafel en de
lampen van Anvia.»

Felle kleuren
In het interieur zijn er ook verschillende au-
thentieke blikvangers, zoals de Bouroullec-
zetel, de dressoirkast, de Diamond Chair van
Harry Bertoia. «Dure dingen, maar wij hebben
er niet veel voor betaald. De zetel kochten we
tijdens de outletdagen van Vitra, de stoel vond
ik in een park en knapte ik helemaal op.»
De vintagemeubels worden gecombineerd
met nieuwigheden met een retrotwist, zoals
het horloge en het salontafeltje van Habitat,
het bureaumeubel uit de String-collectie van
Espoo — «ook met fikse korting gekocht om-
dat het op een beursstand had gestaan» — en
moderne spullen, zoals het bijzettafeltje van
Hay. De koperen hanglamp van Tom Dixon en
de cactussen tonen op hun beurt aan dat Han-
ne en Vincent ook mee zijn met de trends.
Wat nog opvalt, is dat het koppel niet bang is
om felle kleuren te gebruiken. Geel, blauw en
groen zorgen voor een vrolijke noot in huis.
De kleuren zitten zelfs verwerkt op plaatsen
waar je dat niet zou verwachten: in de spat-
wanden in de keuken en de douche.
«Het is gekleurd glas dat niet alleen mooi,
maar ook onderhoudsvriendelijk is. En we
houden van de strakke look. Voor sommigen
past dat niet bij het vintagehoekje in een nis
in de keuken, maar voor ons werkt het wel.»

Grassen in pot: Indian
Summer op je terras

Ook de keuken is
na het gedeeltelijk
afbreken van de
scheidingsmuur
meer bij de
leefruimte
betrokken. De
spatwand is heel
onderhoudsvrien -
delijk en het groen
past binnen het
gedurfde
kleurenpalet.

De fauteuil van
Ster Gelderland is
een recente
aanwinst en
combineert goed
met het horloge en
de salontafeltjes
van Habitat die een
duidelijke vintage-
toets hebben.

Tijdens de verbouwing werden een aantal
muren gesloopt. Die van de gang naar de
woonkamer verdween en dat zorgt voor
een veel aangenamer ruimtegevoel.
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Niet alle grassen verkleuren spec-
taculair, en dat hoeft ook niet.
Want vaak zijn hun feeërieke hal-
men en wuivende pluimen al vol-
doende. Het lampenpoetsers-
gras (Pennisetum alopecuroides)
vrolijkt de herfst en een deel van
de winter op met aren, die als ko-
nijnenstaartjes in de wind ‘hup-
pelen’. Kies voor de donkerpaar-
se, bijna zwarte Pennisetum x ad-
vena ‘Rubrum’; in een zwarte pot
of bak wordt het de topper van je
terras. Voor de vorst hoef je niet
te vrezen, lampenpoetsersgras is
een sterke, stoere plant die de
winter prima doorstaat.
Foto 2: Zwart geschilderd
iroko-hout met Pennisetum x
advena ‘Rubrum’. Mondriaan,
www.out-standing.be 

Een plek met weinig licht? De
gouden zegge (Carex elata ‘Au-
rea’) is letterlijk het zonnetje op
je terras, met zijn goudgeel blad,
dat 365 dagen per jaar mooi oogt.
In de lente duiken er stoere don-
kere aren uit de gele toef op. Zorg
dat dit gouden grasje nooit droog
komt te staan, daar houdt het niet
van. Niet voor geel? Zijn groene
broertje Carex muskingumensis
geeft je terras een grappige toets,
met zijn grillige gekruiste blaad-
jes. In een zachte winter blijft het
frisgroen op je terras pronken.
Foto 3: Rossi trekt met zijn
felblauwe kleur alle aandacht.
Zet er een neutraal, groen
grasje in zoals Carex.
www.out-standing.be

Een balkon met heel veel zon?
Het staalgrijze blauw zwenkgras
of schapengras (Festuca glauca)
past op het kleinste plekje. Zet het
in een stevige terracottapot of in
een lange bloembak.
Koop nu meteen grote planten, zo
heb je vanaf dag 1 plezier aan je
terrasgezellen. Zijn er alleen klei-
ne potjes te vinden, plant er dan
5 bijeen in een grote bak of 10-li-
ter pot, anders mis je het effect.
Plant ze in potgrond van goede
kwaliteit, bemest ze zeker niet, en
geef ze flink water na het verplan-
ten. Zorg dat het water gemakke-
lijk uit de pot weg kan. (LMH)
Foto 4: Kies bij een springerig
grasje als Festuca een stoere
pot uit terracotta of uit
gerecycleerd kunststof. Onder
meer bij www.ecopots.eu
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