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‘Luxueuze privé wellness en B&B’ staat er op de website te lezen. Daar is geen woord
van gelogen. Toen Bea haar leven en werk opnieuw vormgaf, werd dit prachtige
project geboren vanuit Bea’s interesse voor wellness en kennis van massage. Haar
klanten danken haar daar van harte voor. Begrijpelijk, want als de deur hier eenmaal
openzwaait, wil je nooit meer weg. Je bent gewaarschuwd...

O

nvoorstelbaar, maar waar. Twee jaar geleden was dit prachtige bijgebouw nog een tuinhuis.
Bea ging volop voor haar droom en voilà. Ze wist dat ze weer een houten constructie wilde.
Haar liefde voor de natuur is groot en ze woont er middenin. Maar... geen zware, klassieke
blokhut en ook geen trendy, strak, lichtgekleurd bouwsel. Tijdens haar zoektocht kwam ze al

snel bij Darius in Westerlo terecht. En daar is ze zelf nog elke dag dankbaar voor.
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DE DROOM ONTPOPT ZICH
De ontmoeting met ontwerpster Eve was hartelijk.
Ze begrepen elkaar en Eve had er zin in. Aan de slag
dus, met de wensen en ideeën van Bea – ze houdt
van Afrika, van Hermès-oranje en van rust – en de
knowhow en inspiratie van Eve. Samen tekenen
en hertekenen. Tot het helemaal klopte. De naam
Cabanne volgde uit een brainstorm met vriendinnen.

KLEIN MAAR COMPLEET
Veertig vierkante meter voor een oase van rust in dit
hectische leven is niet veel. Maar hier werden een
ruimtelijk gevoel, knusheid en comfort prachtig aan
elkaar gekoppeld. Eettafel, comfortabel maxibed,
zithoek bij de gashaard – een grote plus – ruime
inloopdouche, tv... alles is er. Zelfs de twee massagetafels kunnen er nog bij. In deze luxesuite met de
gezelligheid en warmte van een B&B en met wellness en natuur als extra troeven, voelen gasten zich
meteen thuis.
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FEELGOODPLEK
Buiten oogt het luxeverblijf eenvoudig, in onderhoudsvriendelijke en decoratieve padoek, met een plat dak.
Het is perfect geïsoleerd. In het interieur donkerbruin gebeitste fineereik en massief eiken. Verder veel zwart
en warm oranje voor een romantische en geborgen sfeer. Met de gordijnen open stroomt het licht binnen.
’s Avonds zorgen warm ledlicht en tal van kaarsen voor nog meer sfeer. Bea is een wereldreiziger en brengt
van elke bestemming graag een mooi aandenken mee. Enkele van die bijzondere objecten kregen een plek
in Cabanne. En ja hoor, Afrika laat zich hier volop voelen.

UNIEK SAMENSPEL
Voor de vloer wilde Bea geen hout, om een blokkendooseffect te vermijden. Ze koos samen met Eve voor een
verweerde metaallook in waterbestendig keramiek. Dat werd doorgetrokken in de douche. Het cortenstaal
komt terug in de omheining van de wellnesstuin, als frame voor decoratieve kokosmatten. Het uitnodigende
bed werd op maat gemaakt en bekleed met zwart leder. Ook de kasten kregen een lederen jasje. Boven de
tafel, haard en wastafel pronken prachtige zwarte en goudkleurige armaturen, in verschillende lengtes.

152 Tijdloos

wonen

Tijdloos

wonen

153

WELLNESSTUIN VOOR TWEE
Naast de geweldige rust-, eet- en bijkletsruimte beschikken de gasten
ook over een mooie, afgesloten tuin met zwemvijver. Bubbledream
uit Oudenaarde zorgde voor een cederhouten barrelsauna met
kleedruimte en een aangename luxueuze jacuzzi met automatisch
waterontsmettingssysteem. Het Oostendse Fantastia leverde de
verlichting ‘Phaz’ voor de overkapping van de jacuzzi. Darius kleedde
het geheel aan met zachtgrijze basalttegels; goedkoper dan arduin en
makkelijk in onderhoud, geplaatst in een waterdoorlatend grid. Ook
hier werd dus weer aan het milieu gedacht.
Dit is meer dan wellness, dit is een totaalbeleving die innerlijk
welzijn stimuleert. Met heerlijke, gezonde voeding, uitmuntende
wijn, massages goed voor lichaam en geest, stilte en ruimte voor
boswandelingen. Kortom: een verborgen parel in de natuur. 

MET DANK AAN:
DARIUS www.dariusbvba.be
CABANNE www.cabanne.be
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