
Het interieur van Sarah en Nico is het resultaat 
van veel bezoekjes aan rommelmarkten, kring-
loopwinkels en speurtochten op tweedehands.be. 
Ze verhuisden een tweetal jaar geleden naar een 
verbouwde woning uit de jaren zestig waarin 
hun vintage meubels pas echt tot hun recht 
komen. Emilie Lachaert, foto’s Geert Van de Velde

“We waren
eigenlijk
niet op
zoek naar
een nieu-
we wo-

ning, maar toen we op Facebook 
toevallig foto’s zagen van dit huis, 
was onze interesse gewekt”, vertelt 
Sarah. “We kwamen een kijkje ne-
men en waren meteen verliefd op de 

vintage tegelvloeren en de karakter-
volle dubbele deuren.”
Sarah en Nico besloten om hun hart 
te volgen en deden een bod. Ze ver-
huisden nogal impulsief van Asse 
naar het voor hen onbekende Erem-
bodegem. “De woning was instap-
klaar en grotendeels verbouwd naar 
onze smaak. We zagen meteen dat 
onze vintage meubels in dit huis 
veel beter tot hun recht zouden ko-

Verliefd op vintage

10 WONEN

C H E C K !

 Zaterdag 18, Zondag 19 mei 2019



Wie? Sarah Van Loo (31), markt-
analist, en Nico Heremans (35), 
arbeider, en hond Mica. Samen 
beheren ze in bijberoep de 
webshop www.vintage-home.be.
Wat? Huis uit de jaren zestig 
met een vintage inrichting
Waar? Erembodegem
Bewoonbare oppervlakte? 
400 m2

Terreinoppervlakte? 552 m2

Woonfiche

men dan in onze vorige woonst.”
“Onze passie voor vintage spullen is 
geleidelijk aan gegroeid. Toen we 
voor het eerst gingen samenwonen, 
kochten we zo’n typische, nieuwe 
eetkamerset in een meubelzaak. Al-
les mooi op elkaar afgestemd. Ook 
de rest van de woning hadden we 
snel op die manier ingericht. Maar 
door regelmatig rommelmarkten af 
te schuimen en in kringwinkels te 
snuisteren, veranderde onze 
smaak.”
Sarah begon in de zolderruimte van 
haar vorige woning te experimente-
ren met een inrichting met tweede-
hands meubels. De zolder groeide 
uit tot haar favoriete plek in huis. 
“Met vintage meubels en spullen 

De vintage verzamelwoede van Sa-
rah en Nico werd getriggerd door 
één kast die Nico’s moeder weg-
deed. Het koppel ontfermde zich 
over de dressoirkast. Sarah gaf ze 
een nieuwe plek om te schitteren: 
op zolder in haar creatieve 
(naai)atelier. Boven de kast prijkt 
een kleurrijke muursticker van 
Wonderwalls. 

Eerste crush

kan je veel originelere combinaties 
maken”, vertelt ze. “Uiteindelijk 
vervingen we al onze nieuwe meu-
bels bij de verhuis naar deze woning 
door vintage exemplaren. Enkel ons 
bed is nog een restant van een nieu-
we slaapkamerset.”

Durven combineren

Bijna alle ruimtes in de woning zijn 
wit geschilderd. De vintage inrich-
ting, de verzamelobjecten – zoals 
een retroservies, zonnespiegels en 
oude fotocamera’s – en een heleboel 
planten brengen leven en kleur in 
het interieur.
“Bij een vintage inrichting kan 
je heel veel verschillende soor- >
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ALLE STIJLEN
ü DESIGN ü LANDELIJK 
ü STRAK LANDELIJK

ü  Keukens vervaardigd in eigen 
werkplaats!

ü Maatwerk
ü  Vrijblijvend ontwerp en prijsofferte

SuperChic Gent | Rooigemlaan 235 | 9000 Gent | Tel 09 227 49 96
Openingsuren | di 13.30 - 18.00 | woe - vr 10.00 - 12.00 & 13.30 - 18.00 
za 10.00 - 12.00 & 13.30 - 17.00 | zo - ma gesloten

SuperChic Deerlijk | Heestertse Steenweg 2a | 8540 Deerlijk | Tel 056 77 76 81
Openingsuren | di - vr 10.00 - 12.00 & 13.30 - 18.30 
za 10.00 - 12.00 & 13.30 - 17.00 | zo - ma gesloten

www.superchic.be

De houten vintage 
kast in de nieuwe aan-
bouw is een van Sa-
rahs favorieten. Ze 
etaleert er een verza-
meling oude apothe-

kerspotten op en com-
bineert die met enkele 
oude fototoestellen, 
een retro paspop om 
hoeden te tonen en 
een heleboel planten. 

Naast de kast staat 
een tweedehandse 
pauwenstoel. Zonne-
spiegels en een oude 
landkaart maken het 
interieur af.

Apothekerspotten

ten meubels en houtsoorten
combineren in dezelfde ruim-

te. Glanzend en mat, licht en don-
ker: het is vaak mooier om verschil-
lende uitvoeringen samen te bren-
gen dan alles in dezelfde kleur of 
houtsoort te kiezen”, aldus Sarah.
Nico en Sarah zijn geen vintage 
snobs: ze zoeken niet naar bekende 
designerstukken, volgen geen hypes 
en schuwen ook de mix van vintage 
en nieuw, of zelfs Ikea, niet. Ze laten 
zich bij de inrichting van hun wo-
ning leiden door hun buikgevoel. 
Hun verzamelwoede groeide intus-
sen zelfs uit tot een professioneel 
project: een eigen webshop waarop 
ze hun liefde voor vintage delen en 
hun vondsten ook te koop aanbie-
den.
“Er zijn niet echt regels bij een vin-
tage interieur”, aldus Sarah. “Je 
moet vooral durven, verschillende 
stijlen combineren, dingen uitpro-
beren en je interieur stelselmatig la-
ten groeien. De zoektocht naar het 
juiste item vormt al een groot deel 
van het plezier. De voldoening ach-
teraf wanneer je dat ene perfecte 
kastje gevonden hebt, is onbetaal-
baar.”

<

Appels met muesli

In de vintage opbergpotjes van 
Gulf bewaart Sarah haar mues-
li, granola en noten om te ont-
bijten. Sarah is gepassioneerd 
door gezonde voeding en 
schrijft daar ook regelmatig 
over op haar blog Nuniya.be. 

De keuken vormt een beetje een stijl-
breuk met de rest van het huis. Die 
heeft een eerder landelijke stijl. “We 
zijn vooral gek op het Smeg-gasfor-
nuis en we gaven zelf een retro toets 
aan de ruimte door te kiezen voor een 
ronde eettafel en oranje stoelen die 
we tweedehands kochten.” In de open 
keukenkast prijken oude accessoires 
van Brabantia in feloranje met bloe-
menmotief. 

Oranje boven
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Sarah en Nico verhuisden nauwelijks 
meubels uit hun oude woonst. Enkel 
het bed is nog een overblijfsel van 
hun nieuwe slaapkamerset. Verder 
kiezen ze voor vintage vondsten of ze 
knappen antieke kastjes op met een 
likje verf. In de slaapkamer prijkt nu 

een antieke linnenkast waar Sarah 
haar verzameling blikken dozen in 
uitstalt. En naast de pauwenstoel 
staat een make-uptafeltje dat ze in 
een blauwe tint verfden. Sarah: “Dat 
laatste hebben we via een weggeef-
groep op de kop getikt.” 

Alleen het bed is nieuw

Europark 2002, 3530 Houthalen-Helchteren  •  Tel. 0032 (0)11 340 850  •  info@baj.be  •  www.baj.be

•  Hoogwaardig beton steeds gekleurd in de massa
•  Meer dan 15 modellen van klassiek 
 tot modern in meerdere kleuren
•  Bereken snel en eenvoudig je offerte online

Decoratieve 
schuttingen
voor het leven.
Ontdek ons aanbod 
op www.baj.be

•  Eigen plaatsingsdienst en eigen transport
•  Bezoek onze vernieuwde showtuin
 en laat je overtuigen
•  Blijf op de hoogte via      BajBeton

Do
“Met vintage meubels kan je op 
een toffe, budgetvriendelijke ma-
nier een woning inrichten. De 
waarde van vintage spullen 
daalt bovendien niet snel. Veel 
mensen willen af en toe eens 
wisselen, en dan is het handig 
dat je een vintage kast na een 
tweetal jaar nog aan dezelfde 
prijs kan verkopen. Bij nieuwe 
meubels moet je de prijs dan 
vaak al halveren.”

Don’t
“Een kookeiland zonder stopcon-
tact is bijzonder onhandig. Als ik 
een keukenrobot wil gebruiken, 
moet ik nu uitwijken naar een 
andere plek.”

In de buffetkast in de eetkamer 
staat het bloemenservies van Ar-
copal Lotus dat Sarah verzamelt. 
Boven de kast hangt een oude 
schoolposter die de cyclus van 
een appelbloesem tot een appel 
uitlegt. Ook de talrijke vaasjes en 
de bloempotten zijn verzameld 
op rommelmarkten en in kring-
winkels.

Kast vol collectiesKastje geef karakter
“We vallen vooral voor stuk-
ken uit de jaren vijftig en zes-
tig en kiezen voor betaalbare 
vintage spullen. Je hoeft geen 
designerstukken te kopen om 
een mooi interieur samen te 
stellen. Voor 125 euro kan je al 
een kastje vinden dat je hal 
bijvoorbeeld instant karakter 
geeft.”

De vloertegels, de gebogen deur-
openingen en de karaktervolle deu-
ren waren liefde op het eerste ge-
zicht voor het koppel. “We zagen 
meteen dat dit een huis is waar on-
ze vintage stijl echt perfect in past”, 
vertelt Sarah.

Bijpassend huis
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