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The Patio Houses: harmonie
Bijna 15 jaar hebben zij er over gedaan om hun droomhuis te realiseren. Ariane van Craen is een succesvol architecte
en haar levenspartner, Patrick Daelman, is werkzaam als zelfstandig verlichtingsdeskundige. Bijna al hun vrije tijd hebben
zij besteed, vaak tot in de nachtelijke uren, aan de verbouwing
van hun droomwoning. “The Patio Houses” is gelegen vlakbij
het treinstation van Mechelen, halfweg de drukke spoorlijn
van Brussel naar Antwerpen. Nu één en ander is voltooid,
genieten zij met volle teugen van hun gezamenlijke realisatie.
En wat meer is... ook anderen kunnen delen in hun vreugde.
In de uiterst luxueuze gastensuite zetten de gastvrouw en de
gastheer hun beste beentje voor om het de gasten zo
comfortabel en aangenaam mogelijk te maken.
Het complex van “The Patio Houses” wordt gevormd
door twee riante herenwoningen, gebouwd in de periode
rond 1920. De twee woningen zijn rug aan rug gelegen aan
twee parallelle straten en worden verbonden door een ruime
en stijlvolle binnenkoer... de patio. Door een ingenieuze
koppeling van beide woningen werden verschillende functies
op een harmonieuze wijze in elkaar verweven. Vier appartementen met permanente bewoning, de privé-woonst met
burelen van de dame en de heer des huizes, een grote
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vergaderruimte, de gastensuite, een riante keuken en leef-

ruimte op de gelijkvloerse verdieping
zijn de basisingrediënten van dit
geslaagde project.
Hoewel het begrip “welzijn” in
alle ruimten op de meest overvloedige
wijze is terug te vinden, werd in de
uitgebreide kelderruimte ook nog een
uniek, luxueus “wellness”-centrum
geïnstalleerd. Niet alleen een streling
voor het lichaam maar tevens een
streling voor het oog. Want de supervolledige, hoogtechnologische en
rijkelijke inrichting wordt aangevuld
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met een geraffineerde verlichting die
duidelijk de specialiteit van de gastheer
verraadt.

Niet alleen een streling voor het oog. Ook de andere
zintuigen komen rijkelijk aan hun trekken. Met onze eigen

Onder het motto “proeven met al je zintuigen in een

oren konden wij er midden in de stad genieten van een

oase van rust” kunnen de gasten, door middel van diverse

hemelse stilte. Een oase van rust waar enkel het borrelend

verblijfsformules, zichzelf verrassen en verwennen. Dat archi-

geluid van een esthetische

tectuur en licht hierbij een belangrijke rol spelen, zal vanuit

waterpartij de stilte

het voorgaande niemand nog verwonderen. Opvallend is het

doorbreekt. Naast de
architecturale harmonie, de
technologische hoog-

van contrasten.

standjes, de geur en de
zachtheid van de belevingsdouche en de rustgevende
charismatische uitstraling
van de gastvrouw en de

harmonieus huwelijk tussen de originele stijlkenmerken van

gastheer, wordt ook ruime

deze bijna honderd jaar oude gerenoveerde woningen en de

aandacht besteed aan de

moderne, vaak strakke architectuur. Twee uitersten die als een

smaakpapillen van de

perfect huwelijk in elkaar zijn verweven. Het geheel is zonder

gasten. Vanuit haar liefde

meer in een paradijselijke sfeer omgetoverd tot een architec-

voor het culinaire tovert de

turaal hoogstandje in het centrum van de stad Mechelen.

gastvrouw, ten behoeve
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van de levensgenieters, in de riante
open keuken de meest exquise
gerechten tevoorschijn. Een viergangendiner met inspiratie uit de
wereldkeuken of een romantisch
etentje bij “candle light”? Alles is
mogelijk want “chef Ariane” ontpopt
zich als gediplomeerd restauranthouder in haar patiokeuken als het
ware tot de kok van een select driesterrenrestaurant. Naast de standaardarrangementen zijn dan ook alle
formules, gaande van romantisch
genieten met z’n tweetjes tot een
professionele bijeenkomst met
uitgebreide zakenlunch, op maat
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mogelijk.
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Saskia Vanderstichele

“The Patio Houses” zijn voor Ariane en Patrick meer

kathedraal, de talrijke musea en met tal van toeristische trek-

dan een woning en een select gastenverblijf. In functie van

pleisters, parken en bezienswaardigheden geldt een verblijf in

hun professionele activiteiten geldt dit project als hun uithang-

“The Patio Houses” dan ook als een absolute aanrader!

bord en hun visitekaartje waarvan de sporen zelfs leiden naar
de Duitse hoofdzetel van Loewe. Trouwens, op de beneden-

Er is een arrangement “Geniet met al je zintuigen”

verdieping is Loewe representatief aanwezig in de centrale

voor 2 personen te winnen*. Wilt u kans maken op dit

leefruimte. Niet met het allernieuwste TV-model, boordevol

arrangement in deze unieke Bed & Breakfast in Mechelen?

hoogtechnologische digitale technieken. Integendeel, om de

Stuur dan vóór 15 december 2005 een e-mail naar

trendbreuk met de andere stijlkenmerken van de leefruimte niet

Lisette.Suijkerbuijk@loewe.be met het antwoord op de

te doorbreken, bleven zij trouw aan hun Loewe-televisietoestel

volgende vraag: Welk tijdloos toestel van Loewe staat er in de

van nagenoeg twintig jaar oud, een unieke Loewe Art 1.

Patio Houses?

Als een tijdloze relikwie met onvergankelijke klasse bekleedt

* Het arrangement dient vanzelfsprekend op voorhand gereserveerd te worden en
er dient een datum te worden vastgelegd op basis van de beschikbare vrije data.

het een ereplaats in deze gezellige ruimte. Van de gastheer
vernemen we dat het een van de beste investeringen was die
hij ooit deed. De kostprijs lag wel een ietsje hoger dan deze
van een ander merk maar 20 jaar trouwe dienst beschouwt hij
als een uitstekende referentie voor de merknaam Loewe.
Voor wie op een selecte wijze wil genieten van “die
Heerlyckheid Mechelen”, de Vlaamse stad aan de Dijle met
haar rijkelijk historisch verleden, de befaamde Sint-Rombouts-

E-mail: info@thepatiohouses.be
Website: www.thepatiohouses.be
The Patio Houses
Hendrik Speecqvest 54 - 2800 Mechelen (België)
Tel.: +32 (0)15 46 08 60
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