
Berchem

Van vastgoed naar designshop
Immomakelaar Philippe Gillis start interieurwinkel op Gitschotellei
Opde Gitschotellei 153

in Berchem opent
vandaag de
interieurwinkel

Ugly be Initiatiefnemer
Philippe Gillis merkte dat hij
vastgoed beter verkocht als
de klant er een stijlvol
interieur in aantrof Daarop
engageerde hij een stiliste en
nu lanceert hij een shop

Tien jaar geleden startte de jon
ge ondernemer Philippe Gillis een
vastgoedkantoor eerst vanuit zijn
woning daarna vanuit een hoek
pand op de Gitschotellei Hij spits
te zich toe op huizen en apparte
menten in Antwerpen
Ik zag dat klanten vaak overstag

gingen voor een stijlvolle aange
name inrichting Als makelaar ver
koop je niet in de eerste plaats
vierkante meters maar een thuis
waar de klant vrolijk van wordt
Daarom ging ik bij de verkoop aan
dacht besteden aan de inrichting

Gepassioneerd door renovaties
Twee jaar geleden lanceerde hij

een aparte website ugly be Daar
op worden gebouwen aangeboden
die eerst door een stiliste onder
handen waren genomen Daar
voor deed Philippe Gillis een be
roep op Carolien Berckmans Zij
brak haar rechtenstudies af omdat

ze gepassioneerd raakte door re
novaties Het is begonnen met
mijn eigen huis maar daarna
vroegen anderen of ik ook hen kon
helpen
Voor ugly be geeft ze advies voor
de aankleding meubels en ver
lichting De ingreep is snel uitge
voerd en het budget beperkt maar
het zorgt wel voor een drastische
verandering in look maakt Caro
lien Berckmans zich sterk
In haar zoektocht naar warme

wooninrichtingen ontdekte ze jon
ge ontwerpers met wie ze een
band schiep Ik kies voor sober en
eenvoudig maar toch klasse be
schrijft Berckmans haar stijl Ze
heeft een boon voor de zetels van
de Amsterdamse Femke Furnée
die in 2013 met haar broer haar ei
gen firma Fest oprichtte Ze ver

deelt ook exclusief voor Antwer

pen de tuinmeubelen van het
Gentse Vonk Maar haar grootste
favoriet is het Deense Woud die
ranke kasten schabben en meu
bels in sensueel hout creëert

De tijd van zware meubels is
voorbij weet Berckmans Daar
voor is er geen plaats meer in klei
ne wooneenheden

Showroom
De interieurartikelen die Berck

mans gebruikte om tekoopstaande
panden aan te kleden kregen heel
wat positieve reacties op de sociale
media Zo groeide het idee om
een showroom en interieurwinkel

te beginnen zegt Philippe Gillis
Toen een winkelpand tegenover
het vastgoedkantoor vrijkwam
zette hij de stap Jarenlang was er
schoenwinkel De Meyer Het zou
spijtig zijn voor Gitschotellei als
die vitrine leeg bleef En voor ons
was het de uitgelezen plaats
FRANK HEIRMAN
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Caroline Berckmans en Philippe Gillis in de nieuwe interieurzaak Ugly be foto s jan van der perre

Een kastje van Woud Ugly is een blikvanger op de Gitschotellei

PHILIPPE GILLIS

Vastgoedmakelaar

Je verkoopt geen
vierkante meters
maar een thuis
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