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EVA EN BART 

— Dromen van blauwe regen p. 159

DANIËL EN JAN

RENÉE 

— Sprookjesachtige bloemenweelde p. 171

TIM 

— Authenticiteit als rode draad p. 185
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— Terug in de tijd om het licht binnen te laten p. 195
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NOORD-BRABANT p. 235

GELDERLAND EN UTRECHT p. 238

ZUID-HOLLAND p. 241

NOORD-HOLLAND p. 247

GRONINGEN p. 252
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← 
Julie recupereerde de spiegel van een afgeleefde boudoirkast/ 
make-uptafel en schilderde hem in pastelgroen. Het bakelieten 
roze EHBO-kastje kochten we van een bevriend lid van The 
Vintage Market. Het nieuwe bad op pootjes en de tijdloze 
metrotegels passen perfect bij de nostalgische look  
van de ruimte.

 
De apothekerskast van het Antwerpse merk Medi Labo kocht Tim 
in zijn tienerjaren bij een ijzerhandel in Kessel-Lo. In het antieke 
kinderurinoir liggen de haarborstels en andere toiletartikelen. We 
verzamelen kaders met kitscherige afbeeldingen van Maria en 
Jezus: we houden van hun mooie oude look en van de pastel-
tinten die perfect in deze ruimte passen. 
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Veel van de kinderkamerspullen zijn cadeaus 
van vrienden: de speelgoedkist was een 
geboortegeschenk waar vriendin Elke zelf 
mee is opgegroeid, en het bed komt van een 
hartsvriendin die zelf een groter exemplaar wilde. 
De rotan wieg kochten Gwenn en Rob over van 
vrienden, de moeder van Rob maakte nieuwe 
bekleding. Het Tomado-rekje kochten Gwenn en 
Rob via The Vintage Market.

Het tafeltje naast het bed van Gwenn en Rob is 
gemaakt door Robs opa, van het hout van een 
berk die hij zelf gekapt heeft. Het lampje is een 
vondst via The Vintage Market en het kastje is  
een kringloopwinkelkoopje.
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Suzy De Laet en Jim Oosterlinck wonen en 
werken in een voormalige boerderij tussen 
het groen in Boutersem. Ze zijn allebei 
kunstenaar en dat zie je en voel je in hun 
huis en atelier. Uit de combinaties van 
verzamelingen, kunstwerken, vintagemeubels 
en brocantestukken spreekt eigenzinnigheid, 
nieuwsgierigheid en vrijheid.

Kunstzinnige 
combinaties 
van unieke 
verzamelingen 

JIM en SUZY
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“Je moest er wel even doorheen kijken”, vertelt Didi. “Toen  
het huis te koop stond was het helemaal uitgewoond. Het werd 
in overeenkomst met de leegstandwet verhuurd aan studenten, 
maar het was een echte bende, met bijvoorbeeld overal vaat-
doekjes tussen spleten en kieren gepropt, om lekken en tocht 
tegen te gaan.” Jordi vond het in eerste instantie lastiger om  
het huis in zijn hart te sluiten, maar Didi zag meteen het 
potentieel van het bijzondere grondplan. De bedrijfsgarage,  
met een zoldering en een puntdak, bood ooit onderdak aan  
een glazenwasserij en een groentehandel, maar is vandaag het 
hart van de woning: de woonkeuken van Didi en Jordi, waar  
het gezinsleven zich afspeelt. 

De woonkeuken is de kers op de taart van dit huis, logisch  
dus dat daar de meeste tijd en energie naartoe is gegaan.  
“De verbouwing was echt pittig en heeft een pak langer 
geduurd dan we hadden gehoopt”, herinnert Didi zich. “Maar 
ik wilde het goed doen en onze eigen keuzes kunnen maken.” 
Zo stond het voor Didi vast dat er geen standaard keuken moest 
komen. Ze zocht en vond op Marktplaats een toonbankkast. 
“We reden tot vlakbij de Duitse grens om ze in het echt te zien, 
en dan moest ze met de vrachtwagen naar Haarlem.” Jordi’s 
broer, een interieurbouwer, vormde ze om tot een praktisch 
eigentijds keukenmeubel. Samen met de zelf samengestelde 
tafel (een blad in kurk van Ikea met haarpinpoten), de vintage 
stoelen (oude lerarenstoelen gevonden op Marktplaats) en veel 
planten zorgt het meubel voor een persoonlijke, warme sfeer. 
Die is er ook in de leefruimte, die werd ingericht met een mix 
van nieuwe en vintage meubels en decostukken, en waar enkele 
muren in een donkere tint werden geschilderd. Het resultaat 
is uniek en out-of-the-box maar ook evenwichtig en volwassen 
(speelgoed proberen ze hier zo veel mogelijk uit de huiskamer 
te houden). Knus en stijlvol gaan hier mooi samen.

← p. 64  
De vitrinekast met schuif- 
deuren is een oude 
universiteitskast die Didi en 
Jordi voor een spotprijsje 
kochten van de zoon van een 
scheikundeleraar – op de 
planken zaten nog stickertjes 
om aan te duiden waar welke 
maatbekers moesten staan.
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De lampen in deze ruimte zijn van Sammode. De vintage zitbank 
van Hans Wegner staat op een tapijt van Michel Antoine. De 
salontafel is van de Franse designer-broers Bouroullec. Ook hier 
zijn kunstwerken te bewonderen: de hond is van Velasco Vitali, 
de rode sculptuur op de bijzettafel is van Markus Hofer (allebei 
via galerie LKFF). Het interieur doet de architectuur van  
De Koninck alle eer aan.
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Adressen

  Interieur en decoratie

  Planten

  Kleding

 
 Markten en festivals 

  Horeca

 Varia (fietsen, barbiers, …)

  Webshop

Antwerpen  

Antwerpen, Turnhout, Mechelen e.a.

Nome Furniture   
Van Trierstraat 41a, 2018 Antwerpen 

nomefurniture.com

Online galerie voor vintage mid-century meubels, 

voornamelijk uit Scandinavië en Europa, van 

ontwerpers en producenten als Martin Visser, 

Artifort, Knoll en Webe. Eigenaresse Sanne en 

haar team staan voor je klaar met raad en daad. 

Ze specialiseerden zich in wandsystemen van 

Poul Cadovius en Louis van Teeffelen. Ze openen 

de deuren van hun 800 m² grote showroom op 

zaterdag, en in de week op afspraak. 

Møbelfabrik    

Molenstraat 85, 2018 Antwerpen 

mobelfabrik.be

Vintage design en verlichting uit de jaren 60, 

rechtstreeks geïmporteerd uit Denemarken. De 

nadruk ligt op stukken in teak en pallisander van 

gevierde ontwerpers zoals Hans Wegner, Arne 

Vodder, Finn Juhl en Poul Cadovius. Elk stuk is 

origineel en in perfecte of zeer goede staat, want 

gerestaureerd in Møbelfabriks eigen atelier.

Modest Furniture   

Mechelsesteenweg 255, 2018 Antwerpen 

modestfurniture.com

Authentieke high-end mid-century meubels en 

lampen, tot in de puntjes verzorgd. Alles staat 

online en de stijlvolle winkel is open op afspraak. 

De mensen van Modest ontvangen je met plezier 

en delen graag hun kennis en passie voor vintage 

design.

Coffee & Vinyl   

Volkstraat 45, 2000 Antwerpen 

coffeeandvinyl.com

Een galerie, platenwinkel en koffiebar in één. 

Achteraan in de zaak staan talloze houten bakken 

vol met lp’s om door te bladeren; aan de muren 

hangen platenhoezen, affiches en kunst. Vooraan 

staan tafeltjes en stoelen om rustig koffie te 

drinken, eventueel met een stukje taart erbij, en 

er zijn ook broodjes enzovoorts voor de lunch.

Think Twice  

Nationalestraat 81, Lange Klarenstraat 21, 

Kammenstraat 85, Jezusstraat 18, 

2000 Antwerpen 

thinktwice-secondhand.be

Think Twice is een keten van tweedehandskleding-

winkels met maar liefst tien vestigingen – in 

Gent, Brugge, Leuven, Brussel en Antwerpen. 

Deze duurzame onderneming wil de ecologische 

voetafdruk van de mode-industrie verkleinen. Elke 

dag hangen er nieuwe stukken in de winkels, en 

om de zes weken verandert het aanbod volledig.  

In de laatste twee weken van deze cyclus zijn er 

flinke kortingen.
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Frümel   

Amsterdamsestraatweg 322,  

3551 CV Utrecht 

frumel.com

Sanne en Roel hebben niet alleen een passie voor 

duurzame meubels met een verhaal, maar ook 

veel goede smaak, een flinke portie durf en een 

oog voor pareltjes. Sanne knapt alles eigenhandig 

op. Zowel in de winkel als op de website vind je 

elke week nieuwe stukken, van kasten en lampen 

tot tapijten en poefs. 

Meneer en Mevrouw de Boer  

  
Jan van Galenstraat 91, 3572 LD Utrecht 

meneerenmevrouwdeboer.nl

Nieuw design (bijvoorbeeld heruitgaves van 

de lampen van ANVIA), kwalitatieve vintage 

meubels en ook een mooie selectie vintage 

woonaccessoires om je interieur net die extra 

touch te geven. Wiebe en Leonie vertaalden hun 

passie voor vintage in 2014 naar een webshop,  

in 2017 openden ze hun winkel in Utrecht.  

Ze verkopen er ook producten (zoals posters  

en illustraties) van Utrechtse ontwerpers.

Sussies kleding  
Voorstraat 50, 3402 AR Utrecht 

Lange Hezelstraat 57, 6511 CC Nijmegen 

sussiesvintage.com

Meer dan 10 jaar geleden opende Sussies de 

deuren in Utrecht om er vintagekleding te 

kopen, zowel voor vrouwen als voor mannen. 

Ondertussen is er een tweede locatie in 

Nijmegen. Je vindt in allebei de winkels unieke 

stuks zoals jurkjes uit de jaren 70, Japanse 

kimono’s of oude laarzen, en je kunt er ook 

terecht voor styling advies of hulp als je iets 

specifieks zoekt.

Vintage Revival   
Meerndijk 20, 3454 HR De Meern  

vintagerevival.nl

Vintagemeubels, voornamelijk uit de fifties, 

sixties en seventies van goede kwaliteit en mooi 

gerestaureerd indien nodig. Je kunt fauteuils en 

stoelen laten stofferen in de kleur of stof die je 

zelf uitkiest. In het ruime aanbod vind je vaak 

enkele design klassiekers maar de focus ligt op 

mooi opgemaakte ‘anonieme’ stukken, die ook 

nog eens erg aantrekkelijk geprijsd zijn. 

Pand Breukelen   

Herenstraat 35, 3621 AP Breukelen 

pandbreukelen.nl

Een verzamelplek voor verschillende handelaars 

– Saar’s brocante, Op Rozen Zitten en Stroef81 – 

in brocante en vintage industrieel, met een breed 

aanbod van meubilair tot accessoires in een loods 

van ruim 300 m².

Zuid-Holland  
Den Haag, Rotterdam, Delft, Dordrecht e.a.

Tony’s Garage Sale   
Westvlietweg 74 A3, 2495 AB Den Haag 

tonysgaragesale.com

Een showroom van 350 m² vol vintagemeubels en 

woonaccessoires.  Tony en co zijn gespecialiseerd 

in Nederlandse en Scandinavische vintage-

meubels. Ze restaureren alle stukken zelf en gaan 

voor de beste kwaliteit. Ook als je op zoek bent 

naar een specifiek meubel ben je hier aan het 

juiste adres: ze vinden bijna alles.

Sprinkel + Hop   
Weimarstraat 19, 2562 GN Den Haag 

sprinkelhop.nl

In 2016 besloot Joke haar baan op te zeggen en 

haar tijd te gaan wijden aan mooie interieur-

spullen die door anderen weg worden gegooid 

maar absoluut een tweede leven verdienen. Ze 

opende eerst haar webshop en vond wat later het 

perfecte pand om vintage meubels en accessoires 

op te stellen; haar smaakvolle, warme en zachte 

styling zal bezoekers vast en zeker inspireren.

Bar & Zo    
Prins Hendrikstraat 103,  

2518 HM Den Haag 

bar-enzo.com

Deze ‘little green shop’ is groen dankzij de vele 

planten die er te koop zijn, maar ook groen van 

inborst. Alles hier, van de vintagemeubels en twee-

dehandskleding tot het kleinste vaasje, is duur- 

zaam, lokaal en natuurlijk. Barro en Zoë houden 

van Japanse en Californische interieurs en dat zie 

je aan hun zorgvuldige selectie van stukken met 

een authentieke of botanische uitstraling. Je kunt 

er ook terecht voor koffie, verse sappen, ontbijt en 

lunch – een perfecte plek dus voor een pauze tij-

dens een dagje in het gezellige Zeeheldenkwartier. 

SPOTTdesign  
Geest 36, 2513 VB Den Haag 

spottdesign.com

Vintage designmeubels, veel verlichting en een 

interessante selectie kunstwerken van de jaren 50 

tot 90, ondergebracht in een klein en lekker vol 

pand waar je de zorgvuldig uitgekozen items kunt 

bekijken en voelen.

Retro King   
Zoutmanstraat 77, 2521 CA Den Haag 

retroking.nl

Een ruim aanbod aan vintagemeubels en interieur- 

accessoires uit de jaren 50 tot 90. Spullen met 

een knipoog zijn goed vertegenwoordigd – denk 

aan een Mickey Mouse kastje of een volumineuze 

Space Age fauteuil. Soms zijn er ook speelautoma-

ten. De uitbaters organiseren regelmatig een grote 

vintagemarkt met verschillende standhouders.




