BINNENKIJKEN

Dit iconische gebouw
dateert van eind 19de eeuw
en charmeert elke passant
met zijn poëtische façade.

Gekaleide muur
in Pastime PS04
Camargue.

ID-KIT
ANDREA
CROONENBERGHS
• Geboren in 1964 in
Genk
• Afgestudeerd aan
het Antwerpse
conservatorium
• Actrice, zangeres en
presentatrice
• Samenwonend
met regisseur Toon
Slembrouck
• Runt gastenverblijf
Peace in the City
boven haar eigen
woning

KLEUR
BEKENNEN
MET

Andrea
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Meer dan 25 jaar zag je haar
haast dagelijks op het scherm,
maar ook daarnaast zat Andrea
Croonenberghs geen moment
stil. Bricoleren, knutselen en
ontwerpen doet deze creatieve
duizendpoot immers al een leven
lang. Het resultaat laat zich
zowel in haar gastenverblijf als
in haar eigen huis bewonderen.
Kijk mee binnen.

De bijzettafeltjes zijn een ontwerp van
Andrea. Ze zijn geïnspireerd op het
kleurrijke telsysteem waarmee ze als
kind leerde rekenen.

WE Y33 BURLYWOOD BROWN

Zo woont Andrea

De helft van de wereld mag dan wel de koele
Scandinavische stijl omarmen, Andrea vaart
koppig haar eigen stijlkoers. Wit is geen optie
in haar interieur, net zo min als pasteltinten.
“Ik hou van kleuren met lef, kleuren die een
statement maken. In zo’n grote ruimte als deze,
met kille metalen deuren, is wat warmte meer
dan welkom. Ik kies dus voor aardse tinten die
supercosy aanvoelen. Bij colora wommelgem
vond ik de bevestiging van mijn keuzes.

WE Y27 RED LIGHT

CK DC 10-C
De wereldbol nam Andrea
zelf onder handen en baadt
vandaag in diepblauw.

Met veel lichtpunten maakten we ons interieur
nog gezelliger.” Dat de voormalige omroepster
zich in haar woning laat omringen door kunst,
is geen toeval. “Mijn vader was architect en
mijn creatieve moeder was thuis altijd wel iets
aan het maken. Dus ben ikzelf ook constant
aan het prutsen. Erfstukken geef ik een nieuwe
kleur, ik heb alle tafels zelf ontworpen en ik
ben nu bezig met een reeks bijzettafeltjes.
Allemaal maatwerk, en daar hou ik van.”
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BINNENKIJKEN
Van standaardbeeldjes maakte Andrea
echte eyecatchers

“Peace in the City
is zoveel meer dan de
standaardhotelkamer”
MT 33 SIZZLING ORE

Essence Pure vernis

De wandkasten erfde
Andrea van haar moeder.
Ze hing ze ietwat eigenzinnig op waardoor ze tot
eyecatcher uitgroeiden.

IN DE STIJL
VAN ANDREA
1 Counter kille elementen

met warme tinten voor een
gezellig aanvoelend geheel.
2 Durf experimenteren, ga

zelf aan de slag met verf en
creëer zo ‘pièces uniques’.
3 Mix en match erfstukken

met designspullen en
kringloopvondsten en ontwikkel je eigen unieke stijl.
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Subtiele, terugkerende
kleuraccenten zorgen voor
een rustig visueel ritme.

De compacte keuken gaat
schuil achter een open
klapbare wand.

De oude plankenvloer werd zorgvuldig behandeld met
woca-olie om een tweede leven tegemoet te gaan.

Logeren bij Andrea
Het hippe Antwerpse stadsappartement
Peace in the City is via een stalen draaitrap
verbonden met de onderliggende woonstek
van Andrea en kan netjes afgesloten worden telkens er gasten logeren. Witte tinten
primeren met hier en daar een opvallende
kleuruitschieter. Van de beeldjes die Andrea
een kleurrijker leven gaf tot de vrolijk gekleurde stoelen. Her en der in de loft pronken
erfstukken met een verhaal. De vintage kasten kregen dankzij hun atypische muurplek
een eigentijdse look en de stoelen liet Andrea
overtrekken waardoor ze weer zo goed als
nieuw zijn, zonder aan karakter in te boeten.

Precies die uitgekiende combinatie geeft het
appartement een ziel.
NIET ZOMAAR EEN KAMER
Peace in the City is allesbehalve een standaardhotelkamer. De handige keuken, voorzien van alles wat je nodig hebt, zit elegant
verborgen achter een zwarte draaideur. In diezelfde box vind je ook de zwevende slaapkamer die heel wat hotelsuites doet verbleken.
De groene kussens op het bed, de donkergroene tegeltjes in de badkamer en het tapijt
in de woonkamer verwijzen subtiel naar de
kleurenvoorkeur van de vrouw des huizes.

WE Y126 WHITE PROPHECY

Rust vinden in Peace in the City
Het ruime, heldere appartement is geschikt
voor twee personen en heeft de allures van
een bijzonder luxueuze hotelsuite, vanaf
€ 120/nacht, www.peace-in-the-city.be

Een elegante stalen
draaitrap verbindt beide
etages. Die hebben elk hun
eigen sfeer: wit als neutrale
basiskleur in de B&B, donkere tinten bij Andrea thuis.

BVL 17 ROAD BLOCK

WE Y116 GREEN ENERGY

WE Z066 HEAVY GREY
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