INTO INTERIEUR
I N S PI R EREN, ORGANI SE R E N, D E CO R E R E N

by Anne-Catherine Gerets

Voor mijn grote liefde Michaël,
mijn fantastische plusdochters Bo en Estée
& mijn twee kleine nichtjes Eleonore en Laure-Anne

INSPIRATIE
DROÏKA
Leeftijd: 27 jaar
Beroep: interieurarchitecte

Droïka en haar man Yahnick wonen samen met
hun Franse buldog Watson in een prachtig nieuwbouwappartement. Enkele jaren geleden wilden ze
al dolgraag gaan samenwonen, maar daarbij liefst
geen geld weggooien door ergens iets te huren… Dus
maakten ze de slimme beslissing om lang in het ouderlijk nest te blijven wonen om véél te kunnen sparen! Ondertussen konden ze zich volop bezighouden
met de zoektocht naar hun droomwoning. En daar
hadden ze wel enkele eisen voor.

Ze wilden graag:
Een nieuwbouwwoning,
omwille van het comfort.
Op ’t Zuid in Antwerpen wonen.
Een terras.
Een woning met een prijs-

2

kwaliteitsverhouding die klopt.

“

m² dat aan al deze eisen voldeed en kochten het op
plan. Het moest nog volledig gebouwd worden en dat
had natuurlijk z’n voor- en nadelen. Nadeel: ze moesten er lang op wachten. Voordeel: ondertussen kon-

“De stijl die ik verkies, kan ik eigenlijk niet betalen,

den ze lekker veel sparen én nog aanpassingen aan-

maar ik probeer op een budgetvriendelijk manier tot

vragen. Zo gooiden Droïka en Yahnick heel de lay-out

hetzelfde resultaat te komen. Betaalbare luxe dus.”

om en zorgden ervoor dat er minder vierkante meters
verspild werden. Ze maakten de hal en gang kleiner
zodat ze over grotere ruimtes konden beschikken om
in te leven.

HOUSE HACKS - INSPIRATIE

COSY IS THE NEW BLACK - TIPS & TRICKS

Ze vonden een casconieuwbouwappartement van 75
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Bij het maken van haar keuzes hield Droïka vaak ook
rekening met de toekomst. “Wat gaan we later doen
met dit appartement: verhuren of verkopen? Wat zou
dit kunnen opbrengen?” Op die manier maak je betere
keuzes tijdens het verbouwen en blijft de aankoop een
slimme investering.

Zowel tijdens de verbouwingen als de inrichting zocht
ze steeds naar een evenwicht tussen luxe en budget.
Ook in de badkamer: een tegel met marmerprint, maar
dan wel een matzwarte doucheset van het designmerk
Vola. Het overschot van de tegel gebruikte ze trouwens
om zelf een salontafel te maken!

In de living staat een tafel van Menu (gekocht bij Espoo
in Antwerpen) in combinatie met Galvanitas-stoeltjes
(Mr. Frisko). Ook voor Watson is er een plekje voorzien: de Kyali hondensofa van Made.com.
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Wat voor hen gezelligheid betekent?

ultieme droomproject: haar eigen woning omtoveren

•

A F W I S S E L I N G . Ze investeren in grote, duur-

tot een pareltje. Maar er was één uitdaging: het koppel

zame stuks, maar veranderen wel geregeld de

houdt van dure dingen. Droïka: “De stijl die ik verkies,

accessoires met de seizoenen.

kan ik eigenlijk niet betalen, maar ik probeer op een budgetvriendelijk manier tot hetzelfde resultaat te komen.

•

Betaalbare luxe dus.”

E Y E C A T C H E R S . Hun lievelingsstuk is de
CH07 Shell Chair van Hans Wegner, die ze nog
voor ze verhuisden op de kop konden tikken. Het

Droïka begon in de keuken met de eerste aanpassingen,

was een buitenkansje.

omdat ze allebei graag koken. Ze wou graag een volledig marmeren keuken, maar dat bleek dus onbetaalbaar.

•

S T A D S T E R R A S . Droïka en Yahnick vinden het

Daarom besloot ze de achterwand in marmer te doen

heerlijk om in de zomer van de namiddagzon te

(dat ze zelf ging kiezen bij natuursteenbedrijf Van Den

genieten. De Verner Panton-stoelen, het bistrota-

Weghe) en het werkblad in composiet. Da’s goedkoper

feltje en de plantenmuur maken het heel gezellig!

en beter tegen vlekken!

HOUSE HACKS - INSPIRATIE

Voor interieurarchitecte Droïka was dit natuurlijk het
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