HEALTH & WELLNESS

de ‘belevingsdouche’ is een verrassende ontdekking. Je kunt er kiezen uit drie programma’s: Cold Mist, Caribbean Rain of Atlantic
Ocean. Bij het eerste sta je werkelijk in een
zachte, maar koude nevelregen terwijl zich de
geur van munt verspreidt en blauwe tinten
overheersen. Caribbean Rain is een warmwater
doucheprogramma met een kleurenlichtspel
waar vooral amber de toon zet en er zoetere
geuren je neushaartjes prikkelen.

zo’n luttele vierkante meters. The Patio Houses
zijn de uitgelezen plek als je houdt van sauna
maar verkiest dat te doen in intieme kring. Je
krijgt er eventjes het gevoel dat alles er van jou
is, dat je leeft als een god in Frankrijk en niks
of niemand die zorgeloosheid kan verstoren.

Atlantic Ocean is dan weer een gemengd programma, van koud naar warm met wisselende kleuren en verschillende waterstraalsterktes. Het kleurenlichtspel is zwoel, de geuren
subtiel… Je laat je telkens opnieuw verleiden.
Naast de ingenieuze doucheruimte zijn er een
sauna, een Turks stoombad met prachtige zitjes, een privé relaxruimte met whirlpool, het verplichte, ijskoude dompelbad en voor de echte
genieters ook nog een massage- en verzorgingsruimte.

kwam het water ons in de mond door de heerlijke aroma’s die zich uit de patiokeuken in de
gang verspreidden… Naast architect is Ariane
ook gebeten door de kookkunst. “Ze kan niet
alleen overheerlijke maaltijden maken, het
ontspant haar ook”, zegt ervaringsdeskundige
Patrick. “Lekker gezond eten doen wij iedere
dag. Dus waarom daar ook geen andere mensen mee van laten genieten?” En zo ontstond
de idee om de sauna-gangers de mogelijkheid te bieden om de wellnessactiviteit te combineren met een etentje of brunch. Het etentje kan plaatsvinden in de dining-room, op het
gelijkvloers van de herenwoning. Een prachtige ruimte met grote eettafel en een lounge
waar de authentieke clubzeteltjes nog staan.
Of je kan opteren voor een maaltijd in de patiokeuken. Zeker een aanrader bij zonnig weer.

Genieten met smaak
Toen we na een paar uren puur genot, heerlijk suf uit de kelder naar boven strompelden,

ting. Voor zakenlui is er de onmisbare internetaansluiting en er zijn ook laundry-faciliteiten beschikbaar.
Ariane en Patrick zijn terecht trots op hun
levenswerk. Na meer dan 10 jaar plannen
tekenen en ideeën uitwerken, zijn ze eindelijk
paraat om gasten te ontvangen en in de watten te leggen. En geloof me, ook hierin zijn deze
hartelijke mensen meer dan bekwaam! ■

The Patio Houses
genieten met al je zintuigen
In 1991 kochten Ariane Van Craen en Patrick Daelman twee panden in hartje Mechelen. Het ene gelegen in de
Stationsstraat, het andere op de Hendrik Speecqvest. Verbonden door een patio zijn ze nu het werk- en
genietterritorium van het ondernemende paar. Maar er is meer: ook jij kan daar terecht om er mee te genieten
met al je zintuigen in een oase van rust.
Tekst Johanna Vlaminck

Foto’s Saskia Vanderstichele

Hendrik Speecqvest een standingvol herenhuis.
Nu zijn ze verbonden door een patio, de schakel tussen de twee panden. “De patio is voor ons
een heel belangrijke openluchtkamer, ze verbindt
de verschillende ruimtes. De binnen-buitenrelatie is heel belangrijk,” zegt Ariane.

riane is architect, Patrick verlichtingsdeskundige en hun patio houses zijn
werkelijk een streling voor het oog. Ze
zochten lang naar het ideale pand
waar ze authentiek met hedendaags konden
combineren. De oude panden werden gerestaureerd en zijn nu effectief een evenwichtige
mengeling van oud met moderne elementen.

A

Van workshop tot wellness arrangement
Het huis in de Stationsstraat was vroeger een
magazijn van een parfumeriezaak, dat op de
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De gevels die uitkomen op de patio zijn beide opgetrokken in glas waardoor het ‘één grote ruimte gevoel’ nog wordt versterkt. Zeker bij
stralend weer, als de glazen wanden verdwijnen en je ook binnen buiten zit. Het oude maga-

en business-incentives. Het herenhuis is opgevat als totaal ontspanningsoord. Toen Ariane
en Patrick de twee gebouwen kochten was er
al snel de vage idee om er een gastenverblijf in
onder te brengen. Door de jaren en verbouwingswerken heen, wijzigden de plannen lichtjes en het resultaat is een multifunctioneel huis
waar je zowel terechtkan voor de organisatie
van een seminarie, workshop, feest - klein of
groot - maar vooral: onevenaarbare wellness
arrangementen.

Belevingsdouche met kleurenlichtspel

Het standingvol herenhuis werd
omgetoverd tot een totaal ontspanningsoord, een oase van rust in
hartje Mechelen.

zijn - nu omgedoopt tot ‘het atelier’ - fungeert
vooral als werkruimte en er zijn faciliteiten voor
werkvergaderingen, demonstraties, workshops

“We zijn zelf gebeten door de saunamicrobe”, zegt Ariane “en het leek ons wel leuk om
onze saunafaciliteiten met andere liefhebbers
te delen.” Het moet gezegd: de wellnessaccomodatie is luxueus, smaakvol en voorzien van
enkele high tech snufjes. Dat is vooral Patricks
meug. Hij specialiseerde zich in LED-verlichting en in de wellnessruimtes is het dan ook
genieten van de verlichting die nu eens blauw,
dan zacht oranje of warm rozig wordt. Vooral

Intimiteit
Je moet je hier niet verwachten aan massa’s volk, integendeel. De wellnessruimte wordt
verhuurd aan maximum vier personen, voor
maximum vier uur. Net dit intieme karakter
maakt het tot een unieke ervaring. In de relaxstoel op de Hendrik Speecqvest, dacht ik opeens
aan die ook wel zalige sauna in Oostenrijk waar
ik me toch wel kon ergeren aan de in het zwembad plonzende kinderen terwijl ik half versuft
van een kwartier zweten probeerde verder te
zweven. Te veel afleiding…. In The Patio Houses heb je daar echt geen last van, alleen sfeervolle muziek en het gebubbel van de whirlpool… Bovendien is iedere ruimte, ieder hoekje ingericht met evenveel oog voor detail en
overal werden de beste materialen aangewend.
Onwaarschijnlijk haast hoe op deze kelderverdieping een gevoel van ruimte overheerst op

The Patio Houses
Hendrik Speecqvest 54, Mechelen
✆ 015/46.08.60 - GSM 0473/93.36.72
of mail naar: info@thepatiohouses.be

Tarieven
Wellness:forfait 125 euro voor
max. 4 personen gedurende max. 4 uur.
De gastensuite:
145 euro per nacht, ontbijt inbegrepen – weekprijs (van maandag tot vrijdag): 550 euro
Dining-room met lounge:
prijzen op aanvraag – ook mogelijkheid voor
recepties, table d’hôte en zakendiners

Arrangementen
Genieten met smaak:

Na het eten likken we onze vingers af Patrick was nog bescheiden over vrouws
kookkunst - om een kijkje te nemen in de gastensuite. Op de eerste verdieping van het
herenhuis bevindt er zich een gewaagd gastenverblijf. Het is een verblijf voor zakenlui,
toeristen en levensgenieters met oog voor
design. In het originele ‘fumoir’ zijn een
kitchenette en salon ondergebracht. Hier zijn
vooral de oude ‘fumoir’-meubels in fel contrast
met de hypermoderne kitchenette. De bad- en
slaapruimte kregen een hedendaagse inrich-

■
■

Wellnessforfait met lichte maaltijd in diningroom of patiokeuken: 30 euro p.p. extra, all inn.
Wellnessforfait met brunch:
20 euro p.p. extra, all in.

Genieten met gevoel:
■

30’ peeling en lichaamsmassage:
30 euro p.p. extra

Genieten met al je zintuigen:
■

lichte maaltijd, gebruik van wellness,
overnachting in gastensuite, ontbijt in suite
of patiokeuken: forfait 160 euro p.p
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