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komen. Het is best grappig, want het 
kopje en de kom die als model dien-
den, staan ernaast.”

Door de grootte van het huis en de 
drukte op het werk zet het koppel het 
interieur stapje voor stapje naar zijn 
hand. Tijdens de lockdown kreeg het 
thuiskantoor van Annelies, dat aan-
sluit op de zitkamer, een make-over. 
“We isoleerden de plankenvloer aan 
de onderkant, om de kilte niet meer  
te voelen die uit de kelder door de 
spleten kwam. De grijze muren die het 
licht absorbeerden, gaven we een  
vrolijker kleurtje, en we kleedden alles 
wat meer aan.”

LICHTINVAL
“Omdat ik maar af en toe aan m’n 

bureau zat, lette ik niet zo op de set-
ting, maar sinds corona ergerde ik me 
er toch wat aan. Sindsdien besef ik 
hoe belangrijk een fijne werkomgeving 
is, en die heb ik nu. Ik kijk uit op de 
straat, geniet van veel lichtinval en heb 
een leuke inrichting met allemaal an-
tieke spullen: een grote gouden spiegel 
met wat foto’s en memootjes aan, een 
radiomeubel in art-decostijl dat het 
nog perfect doet en waarop ik naar 
Qmusic luister, een echt damesbureau 
van vroeger … Omdat het zo laag komt, TEKST: BJÖRN COCQUYT FOTO’S: BIEKE CLAESSENS
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4 GOUDEN  
THUISWERKTIPS
• Hou werk en privé gescheiden.  

Laat aan je huisgenoten weten dat je  
tussen bepaalde uren niet gestoord 
kunt worden, net zoals op kantoor. 
Doe tussendoor ook geen huishoude-
lijke taakjes.

• Maak een planning. Als je een 
strikte, realistische planning opstelt, 
kom je minder in de verleiding om tij-
dens de werkuren andere dingen te 
doen. Las geregeld een pauze in, bij 
voorkeur een actieve. Ga even wan-
delen, daarna werk je productiever.

• Creëer een prettige werkplek. Een 
leuke en inspirerende werkomgeving 
helpt om de focus te bewaren. Kies 
als het kan voor een aparte ruimte. 
Zorg voor een comfortabele stoel, 
goede verlichting en voldoende  
opbergruimte.

• Vergeet niet te genieten. Je kunt 
thuis sneller aan je werkdag beginnen 
en als je het slim aanpakt, krijg je al je 
werk sneller gedaan. Zo blijft er meer 
tijd over voor andere belangrijke  
dingen én voor het opladen van je 
batterijen. Geniet daarvan.

plaatsten we het op een paar blokjes 
hout, want anders kon ik er niet met 
mijn benen onder”, lacht Annelies.

Als ze vanuit haar bureau naar 
boven kijkt, ziet ze manlief Vincent in 
zijn thuiskantoor op de tussenverdie-
ping. Dat is een stuk groter. De don-
kere wanden en meubels verraden dat 
deze kamer nog geen opfrisbeurt 
kreeg. “Ik ben eerst voor de praktische 
kant gegaan”, klinkt het. “Ik zit de hele 
dag aan m’n bureau en daarom inves-
teerde ik in een ergonomische stoel, 
een tweede scherm en een nieuwe 
router. Ik kan nu in alle comfort wer-
ken én ongestoord, want het huis is 
daar groot genoeg voor. Veel plaats is 
in coronatijden absoluut een luxe.”

Het pimpen van Vincents bureau 
staat niet op het prioriteitenlijstje. Eerst 
is de keuken aan de beurt. “Die moest 
dit voorjaar al vernieuwd worden, 
maar corona gooide roet in het eten. 
We willen meer licht en kastjes, want 
we missen opbergruimte. En natuurlijk 
verdwijnen de groen-witte banden op 
de muur. Het AGA-fornuis blijft, want 
dat is ons pronkstuk. We kunnen niet 
wachten tot we aan de slag kunnen 
gaan. Al hoeven we ons ook niet op te 
jagen, want het is de bedoeling dat we 
hier nog ons hele leven wonen.” n

BINNENKORT 
OP VTM GO
Dit najaar is het huis van Annelies 
en Vincent te zien op VTM GO. Er 
werden een paar scènes gedraaid 
voor de nieuwe webreeks Brak. 
Daarin worden drie hartsvriendin-
nen gevolgd op hun woelige tocht 
door het leven. De serie is be-
dacht door actrice Joke De Bruyn 
en scenarist Charlie Dewulf. Lize 
Feryn speelt een van de hoofdrol-
len. “Via via kwamen de program-
makers bij ons terecht. Het was 
een ervaring om eens zo’n opna-
medag mee te maken.”

‘De meeste chique, 
oude huizen worden 
in de loop der jaren 
‘verminkt’, maar hier 
hadden de eigenaars 
te veel respect voor 
al het moois’

De vorige bewoners 
lieten de inboedel 
over. “De tafel en 

stoelen zijn ons ding 
niet, maar er was 
geen plaats meer  

in de kelder”, lacht 
Annelies.

De keuken wordt  
binnenkort ver-
nieuwd. “Eindelijk 
verdwijnen de 
groen-witte  
banden, maar het 
AGA-fornuis blijft.”


