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Beste lezers,
Met trots stellen mijn team en ik u het eerste nummer van 
‘IDM - Our brand connection’ voor. 
Een vlag die de lading dekt. Doorheen de jaren hebben wij zakelijk 
selecte banden gesmeed met tal van partners. Intussen zijn we vrienden 
en met dit magazine treden wij nu exclusief naar buiten.
Voor een publicitaire fotoproductie in Miami hebben we voor het 
eerst de krachten gebundeld. Het reisverhaal zal u beslist boeien. Je 
zou kunnen stellen dat we zowat een businessclub vormen. Samen 
uit, samen thuis. Kosten worden gedeeld en in combinatie bereiken 
we nog beter en doelgerichter ons publiek. En aldus komen we tot een 
kruisbestuiving die nog veel vruchten zal afwerpen. 
Ons tijdschrift zal jaarlijks verschijnen en er is ook steeds een feestelijk 
event aan gekoppeld dat doorgaat in het Ilse De Meulemeester Huis.
De namen die opduiken rondom mij zijn niet toevallig gekozen. 

Stuk voor stuk staan ze voor gedegen kwaliteit en verfijning. Merken 
en labels waar ik iets van mezelf in aantref, die aansluiten bij mijn 
persoonlijke wereld van interieur en gezond genieten. 
Eigenlijk is ons duurzaam partnership gegroeid vanuit een 
gemeenschappelijke levensstijl waarbij tijdloze klasse en goede 
smaak centraal staan. 

Graag wil ik een toast uitbrengen op eenieders geluk en u allen 
oprecht danken voor al het moois dat we mogen delen. 
Veel lees- en snuisterplezier!

Van harte,
Ilse De Meulemeester
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Met een speciale dank aan fotograaf

Zeger Garré  
Ilse voelt zich goed voor de lens van Zeger Garré 
en dat merk je. De fotograaf uit Gentbrugge haalt 
echt het beste in haar naar boven. Hij is echt 
gerenommeerd op het vlak van mode en advertising. 
Eén borrelend vat vol positieve energie. Inventief, 
creatief en op en top alive and kicking. Een echte 
teamspeler ook, want fotograferen doe je niet 
in je eentje. Als Zeger een beeld maakt, weet hij 
emoties op de juiste manier te vatten. Het resultaat 
maakt iets los bij de kijker. Modellen van overal 
omschrijven de samenwerking met Zeger als (en 
wij citeren) ‘Incredible unforgetable photoshoots’. 
Minder bekend is dat Zeger samen met Belinda Aebi 
stichter is van de vzw Zebra Kids Foundation, die 
projecten steunt waarbij kinderen de kans krijgen 
op een betere toekomst. Samen hebben ze het boek 
‘Hello Mister’ gemaakt, met indringende zwart-
wit beelden van slachtoffers van de tsunami, in het 
zwaar getroffen Aceh (Zuidoost Azië).

www.zegergarre.com
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Met een speciale dank aan journalist

Patrick Retour
In vroegere tijden had elk koningshuis een 
hofschilder, een bard en een poëet in huis. 
Wel, woonjournalist en succesauteur Patrick 
Retour mag zich de huisschrijver van Ilse 
De Meulemeester noemen. Het professioneel 
matchen tussen die twee is al lang een feit. 
Vandaar dat u de mooiste interieurprojecten 
van Ilse exclusief aantreft in de boeken in 
de reeks ‘Wonen met stijl’ van Standaard 
Uitgeverij. Wat Ilse en Patrick zoal gemeen 
hebben? Gedrevenheid, positief denken, 
integriteit, een klare kijk op de wereld en 
passie voor hun vak. Patrick Retour heeft 
een rist woonboeken op zijn actief. Maar met 
‘Wonen met stijl’ kent deze auteur zijn grote 
doorbraak. Al deze titels zijn verkrijgbaar in 
het Ilse De Meulemeester Huis en ook via de 
webshop.
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Miami
Het volledige verhaal

Tekst: Patrick Retour
Foto’s: Zeger Garré
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Ilse & friends in Miami
Ilse trok met een rist businesspartners naar het zonovergoten Miami voor een exclusieve 
fotosessie. De reis had iets van een sprookje dat zich openbaart. De gedroomde trip. 
Maar voor dit gezelschap was het uiteraard ook keihard werken geblazen.

Reden van de afreis naar dit exotische paradijs aan de Oostkust van 
de Verenigde Staten van Amerika: gezamenlijke reclamecampagnes 
opzetten in een uniek kader. En dat alles onder het achtenswaardige 
motto ‘samen sterk’. Beslist een kleurrijk verhaal waar nog lang zal over 
worden nagekaart. Alvast een locatie ook om te stelen: skyline die je 
inpalmt, palmbomen flonkerend in de zon, glunderende mensen op 
het strand bij de azuurblauwe oceaan, een luxejacht van 1001-nacht. 
Wij lichten hier graag een tipje van de sluier. 

The making of…
Modehuis Lowet staat voor een uitgebreide collectie couture voor alle 
leeftijden. Voor elk wat wils dus. Kwaliteit waar iedereen zijn gading 

‘Het was een vermoeiende werkreis’, vertelt 
Ilse de Meulemeester honderduit, ‘maar met al 
die schitterende mensen om me heen had ik 
gelukkig geen last van stress.’

IDM 13

in vindt. In Miami was de staalkaart compleet en dus kon men Ilse 
de outfit aanpassen volgens het moment, waardoor haar schoonheid 
en stijl optimaal tot uiting komen… De brillen van Philip Hoet 
matchen wonderwel bij de kleding. “De mensen van Hoet hadden 
wel 15 modellen bij in Miami, in alle mogelijke maten en kleuren 
van de regenboog. Dat maakte dat we zijn gekomen tot een symbiose 
tussen outfit en brilmontuur”, lacht Ilse. Zo zie je ergens een rode bies 
in een stof die een mooie rappel vindt in het knappe model in glas 
en kunststof op Ilse’s neus. De juwelen komen van Louis Reichman. 
Service op maat. Ter plekke werden tal van ringen uitgeprobeerd 
bijvoorbeeld, voor het gewenste effect. Het plaatje moet nu eenmaal 
kloppen. “De juwelenverantwoordelijke had een enorme koffer met 

kostbaars bij. Ze was zowat een wandelende kluis!” Daarom ging 
Martine wat onopvallend gekleed. Zo min mogelijk de aandacht 
trekken, om ongure types te ontlopen, dat was de boodschap. “Het was 
immers niet de bedoeling een fortuin aan juwelen en sierraden kwijt 
te spelen…” 

Adrenaline
Het waren heus waar lange en stresserende werkdagen in het warme 
slome Florida, maar de stroom adrenaline hield eenieder overeind. 
Ilse blikt dan ook terug op een 
aangename samenwerking met de 
teams van o.a. Sanké (Redken), 
La Mer, La Perla, Veuve Clicquot 
Ponsardin en Jeep. Voor ontspanning 
was er maar weinig tijd. “Hoewel we 
tonnen accessoires bij hadden, moesten we tussendoor toch soms 
nog op zoek naar een schakel om de ketting te laten kloppen. Zo 
kon ik op een avond in een winkel een mooie zwarte hoed op de kop 
tikken en die is van pas gekomen.” Je krijgt ginder een wereldkeuken 
voorgeschoteld met een mix die je elders niet aantreft. Mexicaans, 
Oosters en Italiaans in een exquise smaakvermenging. “Culinair een 
heerlijke en eerlijke smeltkroes, daar hebben we echt van kunnen 

genieten en zo was het toch nog een beetje vakantie.” Van het 
nachtelijke uitgaansleven proeven was er echter niet bij. “Ik lag elke 
avond voor 10 uur in bed, want de volgende dag was het weeral om 6 
uur opstaan. Als je gaat stappen, kun je er ’s morgens onmogelijk fris 
en energiek uitzien.” 

Verboden fotoshoot
Zelfs de dag van de terugkeer stond er nog een belangrijke fotoshoot 
gepland. Gelukkig was het licht ideaal. Het gezelschap besloot af te 

zakken naar het beroemde strand 
van Key Biscayne. Waar ooit de 
fameuze sciencefictionfilm Cocoon 
werd gedraaid. En bijna viel de sessie 
daar last minute in het water. “Je 
kunt best op voorhand toestemming 

vragen om op die plek te werken en zeker op een zondag kan men dat 
soort van bedrijvigheid missen als kiespijn. Er was godzijdank nog 
maar weinig volk op de been in de vroege uurtjes en na een gezellige 
babbel besloot de sympathieke strandwachter een oogje dicht te 
knijpen. Naar eigen zeggen had de man al eerder Belgen ontmoet en 
omschreef ons volk als vriendelijk, ongekunsteld en echt tof. Was dat 
even boffen.” 

Keihard samenwerken in paradijselijke sfeer



Gewaardeerde raadgever

Bij Lowet in Bilzen vind je heel wat prominente 
kledingmerken, zoals Ralph Lauren, Burberry, Dolce 
& Gabbana, Red Valentino, Brax, Rivamonti, Natan, 
Black Kelly en Van Laack. “Philippe Lowet is sinds 
jaar en dag mijn raadgever qua couture, ik stel zijn 
vriendschap en bekommernis zeer op prijs”, stelt Ilse 
oprecht. Dat de zaak gevestigd is in Limburg maakt 
het voor Ilse des te fijner. “Als we voor het VT4-pro-
gramma ‘Huizenjacht’ op stap gingen naar Limburg, 
dan wist ik gegarandeerd dat ons ’s middags een mok 
soep en een spietje heerlijke Limburgse vlaai zou 
worden geserveerd. Die hartelijke gastvrijheid blijft 
bij.”

“Philippe Lowet is sinds jaar en dag mijn toeverlaat 
wat betreft kleding”, aldus Ilse.

Lowet
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Gemeenschappelijke visie

Ilse heeft het voor de brillen van Philip Hoet 
omdat hij in huis heeft wat ook bij jouw 
gezicht past. “Met de mensen van Hoet 
heb ik een bijzonder aangenaam contact”, 
aldus Ilse De Meulemeester. “Het is er 
voor mij altijd een beetje thuiskomen.” De 
brilmonturen hebben een aparte look en dat 
bevalt Ilse uitermate. “Met mijn halflang 
haar gebruik ik zo’n zonnebril ook graag als 
diadeem. Philippe en ik delen onze liefde 
voor lifestyle en kunst. We hebben allebei een 
kosmopolitische attitude en ook dat bindt 
ons.” 

Philip Hoet heeft in de zaak ook een galerij. 
“Die liefde voor kunst bindt ons!”

Ilse voelt zich thuis bij de familie Hoet. De 
zoons van Philip Hoet volgen een opleiding 
fotografie en deze gezellige sfeerfoto met 
Ilse thuis bij Hoet is dan ook van hun hand. 
Leuk! 

Philip Hoet
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Energiebooster 

“Het was in de periode dat ik zo ernstig ziek was dat wij in 
contact kwamen met Jeep”, vertelt Ilse. Jeep en de familie 
De Meulemeester kwamen vlot tot een samenwerking, ook 
al was de genezing van Ilse toen nog geen vaststaand feit… 
“Die steun apprecieer ik tot op vandaag.” Het rijplezier 
dat je ervaart aan het stuur van een Jeep omschrijft Ilse 
onomwonden. “Met mijn Jeep rijden geeft mij telkens weer 
een energieboost. Dat onze zoon Conrad er zich veilig in voelt 
en zo meer geniet van het panorama, is meegenomen. 
En verder kan ik het comfort niet missen: verwarmde zetels, 
zachte vering, sensoren zodat je probleemloos tot op 5 cm van 
een obstakel parkeert.”

Jeep
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“Wondercrème… het geheim van mijn gezonde huid”

Tijdens haar ziek zijn en net na haar genezing van lymfeklierkanker 
heeft Ilse heel wat huidverzorgingsproducten uitgeprobeerd. Ilse: 
“Uiteindelijk ben ik uitgekomen bij La Mer. Een natuurlijk, veilig en 
geurloos product, vettig en toch weer niet vettig, waar ik geen uitslag 
van krijg en waar mijn huid wel bij vaart. Verzorgingscrème van 
La Mer wordt door elk huidtype opgenomen volgens de behoeften. 
En dan gebeurt de hydratering ook nog eens per persoon naarmate 
huidzones het meer of minder nodig hebben. Je kunt er dus nooit 
teveel van gebruiken. Het lijkt wel of deze producten  voelsprieten 
hebben. Onverklaarbaar!” Hat gamma van La Mer kan door iedereen 
gebruikt worden, je moet dus geen keuze maken volgens je huidtype. 
Van droge plekken tot littekenbehandeling, met La Mer zit je goed. 
“Deze wondercrème werd ontwikkeld onder de vleugels van NASA, 
ter behandeling van zware brandwonden, dus dat zegt genoeg.” 

La Mer

Tips van Ilse

• Advies inwinnen bij een schoonheidsinstituut kan nooit kwaad.
• De dagcrème warm ik steeds even op tussen mijn vingers, alvorens hem aan te brengen. 
• De eerlijkheid gebiedt mij iedereen te waarschuwen… Het gebruik van La Mer werkt 

verslavend, ik kan erover meespreken. Naast het schoonheidsaspect heb je ook de 
ontspannende factor en niet te vergeten dat je er aan het eind een goed gevoel aan over houdt.

• In de media heb ik uiteraard veel te maken met visagisten en van hen krijg ik steeds als 
compliment dat ik een gezonde huid heb. Men staat er van versteld, zeker na wat ik heb 
meegemaakt. Ik wil dus niks anders meer gebruiken dan La Mer! 
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Onvervalst vakantiegevoel

De modieuze badpakken en lingerie van La 
Perla pik je er zo uit omwille van de superbe 
kwaliteit en het aparte ontwerp. Naast de 
perfecte pasvorm spelen de kleuren een 
belangrijke rol bij deze collecties. “Als ik een 
bikini van La Perla draag, is het automatisch 
een beetje vakantie. Je fleurt er van op en je 
komt gegarandeerd origineel uit de hoek”, 
lacht Ilse. 

La Perla
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Louis Reichman

Stijlvol ruim aanbod

Het aanbod bij Louis Reichman is enorm. 
“Je treft er wellicht de ruimste keuze 
qua juwelen van België. Ik vind er altijd 
mijn gading”, meent Ilse tevreden. Louis 
Reichman bereikt de consument via 
diverse verdeelpunten. “De sterkte van 
Louis begint bij de strenge selectiecriteria 
die hij hanteert bij de samenstelling van 
zijn assortiment. En hij zorgt er ook voor 
voldoende aanbod te hebben in diverse 
prijsklassen.” Louis Reichman is ook de 
man achter en het kwaliteitslabel verbonden 
aan het prestigieuze lifestyle event Xenses. 
Tweemaal jaarlijks – meer bepaald in mei 
en augustus, niet toevallig de maanden 
waarin wij Moederdag vieren – zit het Casino 
van Knokke afgeladen vol met mensen die 
houden van de fraaie sierraden van Louis 
Reichman. 

Vast verkooppunt: zie www.ilsedemeulemeester.be
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Doet deugd vanbinnen

“Als kind verzorgde mama mijn haar met Redken en tot op 
vandaag ben ik trouw aan mijn jeugdmerk. Fijn lang haar als 
het mijne vraagt extra verzorging en zeker ook omdat ik voor 
fotoshoots en TV zo vaak wordt gekapt. Met Redken haal ik het 
beste resultaat en blijft mijn haar in conditie”, klinkt het. Maar dat 
Redken het huismerk is bij Sanké is slechts één van de redenen 
waarom Ilse De Meulemeester er haar naam aan verbindt. “Ten 
huize Sanké heerst steeds een vriendelijke sfeer en een hartelijke 
ambiance. Ik kom er graag, men bezorgt er je niet enkel een 
stralend kapsel, de massages werken tevens geweldig ontstressend. 
Die intensieve externe behandeling heeft een niet te versmaden 
innerlijke nawerking.” 

Sanké

Tip van Ilse

Vergeet niet dat je kapsel afstraalt op je aangezicht. Haardracht heeft een veel 
grotere impact op je uitstraling  dan je zou denken. De totaliteit reflecteert 
hoe je je binnenin voelt. Maar het werkt ook omgekeerd: verzorg je haar 
piekfijn en je zult je nog beter voelen. 
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Herinnering aan New York

Dit is een champagne die past bij Ilse De 
Meulemeester. “Veuve Clicquot heeft ka-
rakter, ik vind hem echt lekker en de prijs/
kwaliteit verhouding zit goed. Een merk dat 
synoniem is voor de Franse art de vivre en 
daar hou ik van.” Ilse blikt fier terug op een 
happening in New York naar aanleiding van 
de 130e verjaardag van dit exclusieve cham-
pagnemerk. Het betrof wel de activiteit in 
de toenmalige Nieuwe Wereld, want er bor-
relden in Amerika al bubbels Veuve Clicquot 
op in de glazen in de 19e eeuw! Voor België 
was Ilse van de partij en ze hield een vriendin 
over aan haar 3-daagse in The Big Apple: 
Cécile Bonnefond, president-directeur van 
Veuve Clicquot Ponsardin. 
In de spotlights stonden vooral de flessen 
Brut Yellow Label met de lederen Ice Jacket. 
Wist je dat de ideale schenktemperatuur voor 
deze specifieke lekkernij 8 graden 

Veuve Clicquot
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IDM geschenkshop
Wil je graag aan je familie, vrienden , collega’s of klanten een geschenk offreren. Kies 
dan op www.ilsedemeulemeester.be één van onze prachtige artikels. Wij pakken het 
voor jou feestelijk in en bezorgen het persoonlijk aan huis.

IDM 31

Vaas fish lang

€ 325,00

Verzilverde fotolijst

€ 39,50 

Apple Silver

€ 68,00

Mirrorball

€ 4.500,00 

Verzilverde fotolijst

€ 56,50

Pear Gold

€ 3.500,00

Pouf Janisey hoog

€ 192,00

Verzilverde fotolijst

€ 59,50

Exclusieve suikertjes hartje

€ 24,00

Pouf Janisey laag

€ 276,00

Ralph Lauren Holiday

€ 198,00

Pouf Marie

€ 450,00

Ralph Lauren geurkaars

€ 40,00

Pouf Arabesque

€ 348,00

Pear White

€ 68,00

Pouf Arabesque

€ 348,00

Karaffen

€ 135,00

Massief zilveren fotolijst

€ 310,00



DE NATUURLIJKE CHARMES 
VAN VERTICALE TUINENt
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Wie in de stad woont en maar over weinig groene long beschikt, is beslist geholpen 
met een verticale tuin. Je verliest geen oppervlakte en creëert een natuurlijk 
verlengstuk van je interieur. Ilse De Meulemeester bekommert zich om het geheel van 
huis en tuin. Logisch dus dat ze op zoek is gegaan naar de juiste partners die haar 
helpen bij groenrealisaties. 

41

Recent werd de binnenkoer van het Ilse de Meulemeester Huis aan 
de Van Bréestraat in Antwerpen omgetoverd tot een stadstuin om 
bij weg te dromen. Een echte groene woonkamer is het. Interieur 
buiten weerspiegeld.  “Het systeem van onze verticale tuinen 
is er vooreerst op gericht dat je geen kostbare ruimte verliest. 
Wij beplanten immers vooral de muren en laten de oppervlakte 
ongemoeid”.

Troeven op een rij
Maar met een verticale tuin heb je nog andere troeven in handen! 
“Voor de gebouwen werkt zo’n groenvoorziening thermisch 
isolerend en in het geval van een binnenkoer verbetert extern zelfs 
de akoestiek.” Er wordt gewerkt met een zeer vernuftige constructie 
die aan een meccano doet denken. “De architectuur mag geenszins 
te lijden hebben van de 
planten-groei en we 
werken met een  
ondergrond die de groei 
en bloei sterk stimuleert. 
Deze voedingsbodem kan 
gerecycleerd worden en is dus milieuvriendelijk. Precies zoals het 
hoort.” Bijkomend beschermt een verticale tuin tegen de woning aan 
de gevels tegen zon en regen. Idem dito voor het dak. Stoffig wordt 
een pand niet langer en de geproduceerde zuivere lucht is uiteraard 
nergens te versmaden. “Omdat we met modules werken die we aan 
mekaar puzzelen, kunnen we zeer grote panden aan. In feite is the 
sky the limit!” 

Ecologisch concept
“We haalden onze inspiratie in de vrije natuur. Vandaar dat we 
plantensoorten gebruiken die goed gedijen op rotsen en heuvels.” 
De ecologische aanpak valt op. “Het is de bedoeling veel leven aan 
te trekken. Zo geef je vogels en andere fijne dieren de kans om zich 
te huisvesten in de stad en het er naar hun zin te hebben.” Ander 
belangrijk item is de wateropvang. Dat betekent dus concreet dat 
bevloeiing compleet geen zorg is bij dit systeem van verticale tuinen. 
Via die waterkanaaltjes kan dan ook meststof worden toegediend. 

Tekst: Patrick Retour

‘deze exterieuraanpak sluit 
naadloos aan bij onze visie op 
interieur’
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photoshop LUC bij verticale tuin IDM

“Bepaalde planten zijn niet geschikt en die gebruiken we dan ook niet. 
Daarentegen laten we ons wel leiden bij de keuze van het assortiment 
door het klimaat en de streek. Altijd leuk toch om inheemse planten te 
verwerken en zo een apart cachet te geven aan het geheel.” 

Beperkt onderhoud
Je kunt opteren voor een onderhoudscontract en dat is best betaalbaar, 
als je weet dat drie bezoekjes per jaar ruimschoots volstaan. “Eens in 
het jaar komen we het ecologisch evenwicht testen en desgevallend 
herstellen. Zo blijft je verticale tuin in optima forma. Tweemaal komen 
we langs om wat te snoeien en andere kleine karweien uit te voeren. 
Zo blijft het geheel schoon in vorm op de lange termijn.” Tip: laat een 
watervalletje en een bassin met vissen verwerken in het plan, dat brengt 
leven in je tuin.

Maatwerk
Het credo van Ilse als binnenhuisinrichter is overduidelijk: samen met 
andere specialisten huizen op maat afleveren. Het resultaat ademt die 
meesterlijke stijl eigen aan De Meulemeester en sluit anderzijds ook 
altijd nauw aan bij de persoonlijkheid en de attitudes van de bewoners. 
Vandaar dat elk concept telkens weer anders uitdraait. Je herkent de 
finishing touch, dat wel, maar variatie is troef. Zo komt het ook dat 
een huis in de stad of een buitengoed anders wordt aangepakt. IDM 
begeleidt je op professionele wijze om te komen tot een thuis die bij jou 
past als een gegoten outfit. De tuinen en verticale tuinen passen perfect 
in dit interieurplaatje. “Wij creëren woontuinen waar optimaal genieten 
centraal staat”, aldus Ilse De Meulemeester. “De exterieuraanpak sluit 
naadloos aan bij onze visie op interieur.”

Recent werd de binnenkoer van het 
IDM-huis omgetoverd tot een droom 
van een stadstuin. Met dit modulaire 
systeem kunnen de grootste panden en 
omringende muren met groen worden 
ingepakt.

      Exquis bubbelgenot
Een tuin is er om in te genieten en wat is het summum van 
tuingenot doorheen de seizoenen? Relaxen in een bubbelbad, 
zonder twijfel. Bij Ilse De Meulemeester Exclusive Interiors vind 
je een wel zeer exclusieve tuinspa. Ontworpen door Ilse samen 
met de wereldberoemde Italiaanse designer Paola Lenti. Dit 
hoogstaand product in limited edition, van Hotspring, springt 
eruit omwille van de stoffering of wat had u gedacht? Werken 
met edele stoffen is en blijft immers Ilse’s dada. De stoffering 
oogt luxueus en voelt schitterend aan. Maar is anderzijds 
bestand tegen weer en wind en zelfs tegen chloor en allerhande 
onderhoudsmiddelen. Het deksel afgewerkt met een lederen 
ceinture en sierlijke gesp completeert de unieke look.
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IDM als receptie 

foto’s van uit de winkel 

49

Interieur van Ilse De Meulemeester 
in geschenkverpakking
Als je niet weet welk kado voor iemand te kopen, dan offreer je best een 
kadobon. Zo ben je zeker dat je die persoon echt gelukkig maakt.
Wil je meerdere mensen een kadootje geven, bijvoorbeeld voor je beste 
klanten of om je bedrijfsteam te bedanken of aan te moedigen. 
Of wil je je vrienden en familie een kado kopen voor een speciale
gelegenheid; Kerstmis,Nieuwjaar, verjaardag, jubileum, of andere 
hoogdag uit je leven. Doe dit dan met glaasje champagne in een gezellig, 
gastvrij en klassevolle omgeving. Het Ilse De Meulemeester Huis stelt 
haar salons gastvrij en gratis ter beschikking. Zo kunnen je gasten 
samen met jou het gepaste kadootje kiezen, in de meest aangename 
sfeer met Life muziek en een culinair hapje.
Groepen van 25 tot 100 personen.

IDM 37

Zie Parket Allaer   zie LOOK OUT

pagina word in gezet door steurs



Ilse De Meulemeester ontwerpt limited 
edition hotspring voor Gervi

Gervi uit Maasmechelen staat al enkele decennia synoniem voor een wereld van 
puurheid, luxe en comfort. De Limburgse firma in wellnessapparatuur heeft eveneens 
een grote rol gespeeld in het genezingsproces van Ilse De Meulemeester. Maar daarover 
zo meteen meer. Eerst kennismaken met Rony Nijs, zaakvoerder van Gervi. Hij was 
het die met zijn speciaalzaak de allereerste spa tentoonstelde in gans Europa. Dat was 
in 1984 en toegegeven, in die tijd een bijzonder revolutionair ‘speeltje’ dat enkel voor 
miljonairs was weggelegd. Om maar te zeggen dat Gervi van bij de start pionierswerk 
verricht heeft. 

Belgische topontwerper
Gervi was aanvankelijk gestart met de verkoop van zonnebanken. 
Later, mede door de strenge wetgeving, is de firma overgeschakeld op 
professionele zonnetoestellen. Om de zoveel jaar kwamen er nieuwe 
wellnessproducten in de breedste vorm van het woord bij. Er waren 
tuinspa’s, sauna’s, tuinmeubelen, home fitnesstoestellen, douches, 
zwembaden en tot slot infraroodcabines. Eén ding hebben alle artikelen 
nochtans gemeen: bij Gervi werd steeds geopteerd om de absolute top 
in huis te halen. Enkel de merken en leveranciers die het topgamma 
aanbieden, kwamen en komen in aanmerking om een plaatsje in de 
nagelnieuwe showroom langsheen de Rijksweg te bekomen. Voor 
zonnebanken is dat de Duitse grundlichkeit van UWE, voor sauna’s 
werd geopteerd voor Klafs, voor zwembaden werd het RivieraPool en 
voor hotsprings ging men in zee met de innovatieve en kwaliteitsvolle 
Amerikaanse producent HotSpring. Om de buitenspa’s een meer 
Europese ‘touch’ te geven, werd de Belgische industriële topontwerper 
Wim Segers onder de arm genomen. Hij introduceerde exclusief voor 
Gervi de Sanumlijn. Deze topdesign serie van HotSpring kan je rustig 
zien als het summum. De absolute zenit van wat er op deze markt te 
vinden is. 

Heilzame voordelen
De laatste jaren maakten vooral de infraroodcabines een enorme 
vlucht. Het is zelfs meer dan zomaar een hype want de voordelen van 
dit nieuwste snufje wellness zijn onmiskenbaar bewezen. Vooral het 
weldadig effect van energie die inwerkt op de huid bij deze cabines in 
uitgelezen Europese houtsoorten of in geurend Canadees cederhout is 
onbeschrijfelijk. Raf Scrayen, werkzaam bij Gervi en gespecialiseerd 
in wellness: “Onze energiezuinige cabines bieden infraroodstraling 
C-lange golf via vlaktestralers of keramische stralers. Dat garandeert 
dat het klimaat in de cabine aangenaam blijft doordat de lucht zelf 
niet opgewarmd wordt en door alle leeftijdsgroepen goed te verdragen 
is. De infraroodcabines zijn eenvoudig te plaatsen en nemen slechts 
een beperkte ruimte in.” Wat zo’n cabine, in tegenstelling tot een 
sauna, dan precies doet? Raf Scrayen: “Een klassieke sauna werkt 
met convectiewarmte, een soort indirecte warmteomzetting. Het 
resultaat wordt daarbij bereikt door de circulatie van warme lucht, 
die rechtstreeks inwerkt op de huid. Dat effect is eerder oppervlakkig. 
De infraroodcabine maakt gebruik van stralingswarmte, vergelijkbaar 
met de straling van de zon op je huid. Denk maar aan een skivakantie: 
hoewel het koud is, warmen de zonnestralen je toch genoeg op om in 
je T-shirt op het terras te kunnen zitten.”  

Medisch bewezen
Toen enkele jaren geleden Ilse De Meulemeester van de dokters in 
Antwerpen te horen kreeg dat ze non-Hodgkinlymfoom had, werd 
ze in allerijl naar Leuven overgebracht. Daar kreeg ze een katheter 
ingeplant. Ilse: “Daar had ik nog nooit van gehoord. De dokter wou 
me meteen hoop geven want hij zei dat hij een jaar eerder drie zulke 
patiënten met dezelfde diagnose had en dat ze het allemaal overleefd 
hadden. Eerlijk gezegd, ik luisterde nauwelijks naar hem want ja, je 
bent 33 en je wil dan toch niets horen over kanker?” De genezing 
volgde beetje bij beetje. Rony Nijs, overtuigd van de enorme voordelen 
van een infraroodcabine, stelde Ilse voor om haar aandoening mee te 
bestrijden door de aankoop van een infrqaroodcabine. Hij beschouwde 
het haast als een missie om Ilse er bovenop te krijgen en het lukte. 
Voor Raf Scrayen niet zo verwonderlijk: “Infraroodcabines hebben 
een positief effect op een aantal lichamelijke kwalen, dat is medisch 
bewezen. Zo zien we dat klachten bij mensen met huidaandoeningen 
als psoriasis of acné dalen wanneer ze regelmatig gebruik maken van 
een infraroodcabine. Ook reumapatiënten of mensen met stramme 
spieren zullen er zeker baat bij hebben. Verder verhogen de stralen onze 
weerstand. Infraroodcabines worden dan ook vaak echt gekocht om 
deze weldadige effecten. Saunaliefhebbers houden meer van het ritueel, 
en zul je niet snel in zo’n infraroodcabine krijgen.” 
Binnenkort komt er een gelimiteerde reeks van HotSpring ‘signed by 
Ilse De Meulemeester’ op de  markt. Bij het ter perse gaan waren de 
eerste resultaten van deze nieuwe en beperkte serie alvast spectaculair 
te noemen. Dat wordt uitkijken…
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In het voormalige hotel dat de mondaine Belgische badstad op de 
wereldkaart heeft gezet, logeerden de grootste vedetten aller tijden. 
Aznavour, Becaud, Keith Haring, Nicky De Saint Phalle, Delvaux, 
Magritte, Charles Trenet, Maurice Chevalier, astronaut Dirk Frimout. 
Wie op de affiche stond in het casino, aan de overkant van het hotel, 
streek steevast neer in La Réserve. Het hotel was duidelijk the place 
to be. De koningshuizen waren er vriend aan huis. Modehuizen zoals 
Chanel lanceerden er keer op keer hun kledingcollecties voor Europa. 
“In mijn binnenhuisinrichting voor het nieuwe La Réserve verwijs 
ik subtiel naar enkele grote namen en creëer zo een band met het 
verleden”, aldus Ilse De Meulemeester. 

Hemelse sfeer
Er heerste een hemelse sfeer in La Réserve, het was er thuiskomen en 
toch genieten van vakantie. Dat is wat de nieuwe La Réserve verwant 
zal maken met de vroegere. Maar verder is er gekozen voor een teneur 
in het interieur die de tijd zal trotseren. Je ervaart er invloeden uit 
tal van wereldculturen en het geheel getuigt van een kosmopolitische 
visie. De gebruikte decoratiematerialen stralen kwaliteit en klasse uit. 
En zo bekomt Ilse De Meulemeester een thuishaven voor mensen met 
goede smaak, die houden van genieten in stijl. Een totaalconcept dat 
lieden van alle leeftijden aanspreekt, en zowel een zakelijk cliënteel als 
diegenen die enkel komen om zich te ontspannen.  

Tabula rasa
Het oude hotel werd met de grond gelijk gemaakt. Van nul beginnen 
heeft alle voordelen. De horizon ligt plots open en je biedt jezelf de 
kans om iets moois te laten groeien en bloeien. Martine Van Thillo 

TWEEDE LEVEN VOOR   LA RESERVEId
M
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La Réserve is meer dan een hotel, het is een begrip. Een 
stukje geschiedenis dat straks kan voort leven, want dan 
zal de gloednieuwe La Réserve meer dan ooit schitteren, als 
een parel aan de kroon van Knokke! Ilse De Meulemeester 
heeft daar een belangrijke rol in gespeeld, vermits zij haar 
tijdloze stempel op de inrichting mocht drukken. 

Tekst: Patrick Retour
Foto’s: Eddy Vangroenderbeek

en Eddy Walravens, de eigenaars van het hotel, hadden de moed om 
tabula rasa te houden. Chapeau! Voor de stabiliteit steunt het nieuwe 
hotel op liefst 243 palen. De afwerking van het gebouw is luxueus en 
duurzaam. 
Aan de groenvoorziening is de grootste zorg besteed. Vooraan heb 
je een droom van een tuin, met snoeivormen en grote partijen 
planten. Met vele zitplekjes ook, om even halt te houden en te 
verpozen. Bomen, glas en water vormen een fabuleuze laan waarin het 
imposante bouwwerk weerspiegelt. Achteraan wacht je een subliem 
panorama, je kijkt er namelijk uit op het zogenaamde zegemeer, dat 
na de eerste wereldoorlog in gebruik werd genomen. Je denkt dat je de 
zee ziet. 

Stad in de stad
De nieuwe La Réserve overkoepelt een hele infrastructuur. Naast de 
110 kamers en suites van het hotel, zijn er twee restaurants, een bar 
en feest- en seminariezalen. Maar je vindt er ook een laundryservice, 
een kapsalon, brasserie, winkels, wellnesscenter, schoonheidssalon en 
bijvoorbeeld ook een traiteur. Tot slot zijn er ook 150 appartementen 
in de building. Je zult kunnen spreken van een ‘stad in de stad’. “Wil 
je graag een tijdlang op het domein vertoeven, dan hoef je echt niet 
buiten te komen. Het resort biedt je geborgenheid. Zin om in je 
appartement te brunchen? Een kok aan huis nodig? Heb je graag 
dat iemand jouw koelkast vult terwijl jij nog onderweg bent? Een 
telefoontje en je wordt op je wenken bediend”, meent Eddy Walravens. 
Voor België een uniek concept. Kwaliteit en service van hoog 
niveau maken het verschil. La Réserve nieuwe stijl zal evengoed een 
handelsmerk zijn als voorheen. 
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Strak klassiek
“Wij hebben Ilse gevraagd om de inrichting 
te verzorgen omdat we houden van haar 
tijdloze en warme woonstijl, veel sympathie 
hebben voor haar persoonlijk en weten dat ze 
een gedreven professional is. Het wederzijds 
vertrouwen is groot en de samenwerking 
verloopt vlot. Interactie is het sleutelwoord 
en we kunnen ook bouwen op de knowhow 
en de jarenlange ervaring van Ilse”, aldus 
Martine Van Thillo. Eigenlijk was Ilse De 
Meulemeester gevraagd om de duplex van 
Martine en Eddy bovenop het complex in 
te richten. Openheid troef aldaar en tegelijk 
zegeviert de privacy en de genoeglijkheid. Het 
koppel was zo enthousiast over de plannen, 
de 3D voorstelling en de aanschouwelijke 
aquarellen, dat Ilse prompt gevraagd werd 
voor meer. “Elk project bereiden wij voor 
met zorg en toewijding. Voor dit grootse 
project is dat niet anders. Bij de voorstudies 
reeds staan functionaliteit, ruimte-indeling 
en gezelligheid voorop. Daarnaast hebben 
we bij de verdere realisatie ook aandacht 
voor veiligheid en moet het resultaat slijtvast 
en onderhoudsvriendelijk zijn. Nog voor we 
starten, ervaar je het thuisgevoel, je kunt je 
echt waarachtig inleven in de situatie”, stelt Ilse 
De Meulemeester. Er wordt in fases gewerkt, 
maar over heel de lijn zal uiteindelijk eenzelfde 
stijl consequent worden volgehouden. Te 
plaatsen onder de noemer ‘strak klassiek’. 
Wonen en genieten à la Ilse dus. “Ik voel me 
zeer vereerd de binnenhuisinrichting van a 
tot z te mogen behartigen. Het uitdenken, de 
overwogen invulling op papier, de coördinatie 
van de werken, de oplevering. Hoe spannend 
en boeiend. We leggen samen de lat hoog en 
mijn team zal het onderste uit de kan halen. 
Zelf ga ik er ook voor 200 procent voor. 
Gebrek aan inspiratie heb ik gelukkig niet. 
Soms kom ik ’s nachts mijn bed uit, om ideeën 
te noteren en schetsen te maken.” 

Gepersonaliseerd
Ilse heeft 8 types van hotelkamers uitgedacht. 
Die herkenbaarheid en diversiteit, dat gezicht 
per kamer en suite, maakt het anders logeren op 
dit adres. Hier ben je geen nummer! Knusheid 
alom en anderzijds ervaar je overal het 
warm/fris effect. Aan zee mag er immers een 
deugddoend briesje staan en tegelijk verwacht 
je van een hotel ook een hartelijke ontvangst. 
Het linnen is gepersonaliseerd. Fauteuils 
en bedden bieden je het beste comfort. De 
stoffering heeft een hoge aaibaarheidsfactor. 
Het universele en eigentijdse kleurenpalet 
straalt rust uit. Opvallende accenten zijn 
er wel, maar altijd zeer gedoseerd. En de 
verdere binnenhuisinrichting getuigt van 
vakmanschap en originaliteit, tot in de 
kleinste details. 

Iedereen beroemd
Afspraak in 2011, want dan gaan de deuren 
van Hotel La Réserve  open. Beroemdheden 
zullen weer toestromen en wie er geen is, 
vindt beslist ook weer zijn weg en zal zich 
in de nieuwe la Réserve beslist een beetje een 
beroemdheid voelen… Voor velen is dan die 
tweede thuis aan de Belgische kust, weer een 
feit, precies zoals weleer. Onthaasten op zijn 
best. De hergeboorte van een mijlpaal. 

Info: www.lareserve-residence.be 
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Net als Make-A-Wish® sta ik voor oprechte betrokkenheid en het 
zorgen en lief zijn voor elkaar als je elkaar nodig hebt.’

 
Ilse: ‘Veel goede doelen hebben mij 
benaderd. Uiteindelijk heb ik voor 
Make-A-Wish® gekozen omdat ik de 
doelstelling zo mooi vind. Wij staan beiden 
voor oprechte betrokkenheid en het zorgen 
en lief zijn voor elkaar als je elkaar nodig 
hebt. Mij valt ook op dat de vrijwilligers en 
medewerkers zo verschrikkelijk betrokken zijn. 
Zij zetten alles op alles om de liefste wens tot 
in detail uit te laten komen. Alleen mensen die 
de juiste intentie hebben en oprecht betrokken 
zijn, kunnen die hartenwensen ook echt op 
een mooie manier in vervulling laten gaan.

Dankzij uw steun kunnen wij de hartenwens van 
kinderen met een levensbedreigende ziekte realiseren.

Rekeningnummer: 409-3035101-15

De gastronomie in Vlaanderen krijgt de laatste jaren een nieuw 
elan, en dit heeft niet altijd specifiek met voeding te maken.
Resoluut kiezen de Vlaamse chefs uiteraard voor kwaliteit en 
inventiviteit. Maar daarnaast hebben onze klanten ook oog 
voor detail, zoals interieur en decor. De mensen willen zich 
thuis voelen en daarvoor heb je interieurspecialisten nodig, 
één van hen is ongetwijfeld Ilse De Meulemeester. Werken met 
Topprodukten gecombineerd met creativiteit en stijl is haar 
adagio.Dit hebben wij met haar gemeen en leek het voor ons 
ook een uitdaging om onze nieuwe woning volledig in handen te 
geven van Ilse. Wij willen een Hotelgevoel creëren waar gasten 
kunnen komen eten in een beperkte groep. Ilse werd opgegroeid 
in het hotel bij haar ouders en weet zo perfekt hoe ze alle 
praktische zaken in elkaar kan steken.Wij kijken nu al uit naar 
het resultaat.

Gastronomie
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Van kinds been is Ilse De Meulemeester vertrouwd met de  wereld van de 
hoteliers, haar mama baatte immers een klasserijk hotel uit. Decoreren en 
creatief zijn met stoffering werd haar met de paplepel ingegeven. Al snel bleek 
Ilse een natuurtalent, met als resultaat de prominente plaats die ze vandaag 
als binnenhuisinrichter bekleedt. Niet te verwonderen dus dat men op haar een 
beroep doet om het prestigieuze Crowne Plaza aan de ring in Antwerpen een 
nieuw elan te geven. 

Antwerpse Crowne Plaza krijgt nieuw elan dankzij IDM

   GENIETEN PUR SANG
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Crowne Plaza Antwerp heeft alles in huis 
om één van de leading hotels van België 
en Europa te blijven! “Ons hotel heeft veel 
potentieel, de sfeer is prima en we hebben 
naam en faam”, stelt Hans Wils, General 
Manager Crowne Plaza Antwerp. “Maar 
het is tijd om het geheel meer drive te 
geven. Strategisch gezien kunnen we het 
hotel nog meer inbedden in de Antwerpse 
gemeenschap, nog meer een eigen gezicht 
geven en er helemaal  ‘the place to meet’ 
van maken. Daarom moeten we steevast  
investeren in de toekomst.” Een zalige plek 
op aard, er valt altijd wat te beleven. En het 
is precies in dit vernieuwd totaalplaatje 
dat de professionele samenwerking met 
Ilse De Meulemeester Interior Projects 
kadert…

Tweede thuis
De opdracht is overduidelijk voor Ilse 
De Meulemeester Interior Projects: 
maak van het kosmopolitische Crowne 
Plaza Antwerp een tweede thuis voor 
mensen, met een tijdloos en gezellig 
imago. Kortom, een stijlvol hotel waar 
alle reizigers en zakenlui graag over de 
vloer komen. Een vertrouwde omgeving 
die anderzijds voldoende privacy biedt 
en je koestert zoals gedroomd. “We gaan 
aan de infrastructuur sleutelen en het 
comfort verhogen. Om van het hotel nog 
meer een toplocatie te maken waar voor 
de gasten genieten pur sang centraal staat”, 
aldus Ilse De Meulemeester. “Wat dat betreft 
heeft de directie van het hotel, op mijn 
aangeven, belangrijke knopen doorgehakt 
de voorbije tijd. En ik weet zeker dat Ilse 
dat alles mee in goede banen gaat leiden”, 
vervolgt Hans Wils. Als geliefde mediafiguur 
en met een eigen prestigieuze interieurzaak 
in Antwerpen, zal Ilse De Meulemeester 

beslist voor het juiste uithangbord zorgen 
voor het luxehotel aan de kroon van de 
Sinjorenstad. 

Tijdloos knus
Aan ervaring ontbreekt het Ilse, de familie 
De Meulemeester en hun medewerkers zeker 
niet. “Onze familie runde ooit een hotel in 
Brugge en ik herinner mij dat ik daar als 
twaalfjarige al met de styling begaan was”, 
mijmert Ilse. “Zelf reis ik ook veel en zo heb 
ik mijn licht kunnen opsteken in hotels over 
heel de wereld. Bovendien tellen wij in onze 
IDM-rangen binnenhuisarchitectes met heel 

wat ervaring op vlak van hotelinrichting.” 
Esthetisch evenwicht creëren is de 
boodschap. Het interieur moet warmte 
uitstralen. Te catalogeren onder de noemer 
‘tijdloos knus’ ook. “Het resultaat mag er ook 
best indrukwekkend uitzien, zodat Crowne 
Plaza zich nog meer kan onderscheiden van 
de collega’s hier in Antwerpen.” 

Bezielde visie
In een eerste fase zullen Ilse en haar team 
de lobby onder handen nemen, de zalen en 

de kamers volgen later. “De lobby moet 
echt een gezellig trefpunt worden. Zakelijke 
stijl, dat wel, maar toch ook waar altijd een 
joviale ambiance heerst”, aldus Hans. “Een 
centrale pleisterplek waar je graag komt 
en blijft hangen. Ik zie de lobby als een 
totaalconcept met uitstraling, met een ziel. 
Waar een gemoedelijke sfeer van uitgaat, 
maar evengoed gedistingeerde klasse”, 
stelt Ilse gevat. De lobby zal ook optimaal 
worden benut, het moet een polyvalente 
ruimte worden. Geen vierkante meter zal 
verloren gaan. Efficiëntie ten top. In de 
lobby tref je mekaar voor een meeting of een 

onderonsje. Men serveert er ontbijt en je 
kunt er lunchen. Het menu is gevarieerd: 
tapa’s, paella, Franse keuken. Of je strijkt 
gewoon neer in de bar met een drankje. 
Voor elk wat wils. “Qua materiaalgebruik 
en kleurenpalet houd ik het sober en 
beperkt.” 

Toekomstmuziek
Tijdens de werken zal de lobby zeven 
dagen op zeven open blijven. Het 
wordt dus echt een uitdaging om 
ervoor te zorgen dat de gasten zo min 
mogelijk hinder ondervinden van  
interieurfacelift die gaande is. 
Hans Wils: “In tijden van recessie 
willen wij net het omgekeerde signaal 

geven en fors investeren. Dat is volgens 
ons de enige juiste reflex. Op die manier 
wek je vertrouwen.  Je moet niet wachten 
tot de economie weer aantrekt, maar beter 
is het om zelf initiatief te nemen. En op 
termijn willen we dan ook samen met Ilse 
De Meulemeester het zwembad en het 
wellnesscenter aanpakken. De renovatie 
van het hotel wordt gegarandeerd een 
succesverhaal.” 

Info: www.crowneplaza.com/cpantwerp
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Speciale aandacht gaat uit naar brandveiligheid en men zal opteren voor duurzaam en een 
onderhoudsvriendelijk karakter. Ilse de Meulemeester: “Want je mag niet vergeten dat een hotel 
intensief wordt gebruikt en dat de situatie op het terrein werkbaar moet zijn voor het personeel. 
We mogen dus geenszins de praktische kant van de zaak uit het oog verliezen.” 

Upgrading
Samen met het upgraden van het interieur wil Hans Wils ook het service-met-de-glimlach-niveau 
nog verder naar omhoog. Klant is koning. Bij het personeel zul je beslist de nieuwe drive voelen. 
Te bewerkstellen door middel van training en een motiverende wijze van leiding geven. 

IDM 47



 

Ilse De Meulemeester is voortaan ook ambassadrice voor J & M Catering 
in Aartselaar. De exclusieve samenwerking werd – hoe kan het anders – 
bezegeld met een glaasje champagne. Eerder werden in dat verband ook 
al samenwerkingsakkoorden gesloten met Nespresso en Veuve Clicquot. 
“Zoals ik gesteld ben op kwaliteit in decoratie ben ik ook gesteld op hoog 
niveau als het culinaire verwennerij betreft. Gezond genieten met klasse 
is mijn devies”, aldus Ilse. “Ik wil het belang van een stijlvolle ontvangst 
dan ook niet onderschatten. Vandaar dat ik in zee ga met een partner 
die van wanten weet.” 

Gedeelde meerwaarde
In het Ilse De Meulemeester Huis is het vaak feest en voortaan zal de 
brigade van J & M Catering daar de honneurs waarnemen. Een bedrijf 
dat staat voor degelijkheid en een betrouwbare knowhow. Ervaring en 
persoonlijke service maken het verschil. Dat komt van pas en omgekeerd 
zal Ilse ook een meerwaarde betekenen voor hen. “Ilse zal ons stijladvies 
geven bij het creëren van buffetten en evenementen”, stelt Jan Jacobs 
van J & M Catering. “De presentatie van de gerechten is bij ons al even 
belangrijk als de bereiding. Aan de persoonlijke touch besteden we 
veel aandacht. We pikken ook altijd in op de leefwereld van de mensen 
die een feest organiseren en de doelgroep. Van strak tot klassiek, we 
kunnen alle stijlen aan. De materiaalkeuze is van enorm belang. Onze 
tafelsetting en de verdere verfraaiing gaan op in het interieur. Maar alles 
is altijd voor verbetering vatbaar en dus kunnen we de ondersteuning 
door Ilse De Meulemeester Interior Projects eigenlijk goed gebruiken. 
Dit komt als een geschenk uit de hemel. Een kruisbestuiving. Precies 
wat we nodig hebben om verder te groeien qua prestige, reputatie en 
naambekendheid.” 

Boeiende vernieuwing 
Ilse De Meulemeester Interior Projects en J & M catering zijn beslist 
complementair. Sleutelwoorden die deze bedrijven binden: perfectie en 
flexibiliteit. “Enkel het beste is goed genoeg en we zijn het gewend om 
steeds creatief in te spelen op de wensen van veeleisende mensen”, klinkt 
het gezamenlijk. Mensen die weten wat ze willen en dan ben je bij Ilse 
en Jan aan het juiste adres. Bovendien mag je deze beide professionals 
ook catalogeren onder de noemer vernieuwers. “Wij serveren kwaliteit 
en een eerlijke dagverse en à la minute bereide keuken. Daarbij zijn de 
seizoenen een leidraad en streekproducten een leuke inspiratiebron. 
Alles wordt in huis bereid: amuse gueulles, voorgerechten, slaatjes, 
desserts, noem maar op. Maar bovenal streven we naar speelse 

Zo verwen je gasten van harte bij je thuis

        FEESTEN IS… JE GELUK DELEN  c
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Interieurs van Ilse De Meulemeester zetten aan tot gelukkig zijn. Een ideale plek 
ook om je huiselijk geluk te delen met anderen. Mensen ontvangen en bij je thuis 
van harte verwennen, het is het mooiste wat er is. Bij zo’n gelegenheid is het ook 
steeds zaak om op de juiste wijze uit te pakken met kookkunst en tafeldekkunst. 
En zo moet je de exclusieve samenwerking zien met J & M Catering. Geluk is… 
feesten met familie en vrienden. Tekst: Patrick Retour 

Foto’s: Eddy Vangroenderbeek & zz

originaliteit, waarbij we er echter wel op letten lekkers af te leveren 
dat bij iedereen in de smaak valt. Het is dan ook schering en inslag dat 
gasten reageren met de woorden: dit hebben we nog nooit geproefd, zo 
apart”, aldus nog Jan.   
Wie eens wil kennismaken met de gastronomie van J & M catering moet 
maar eens een brunch meepikken op een zondag in Kasteel Diepensteyn. 
Misschien best op voorhand even bellen om te reserveren, want het is er 
telkens weer opnieuw full house.

Etiquetteregels
Respect en zin voor etiquette is wat Ilse en Jan en hun respectievelijke 
firma’s ook delen. Beiden gaan ook graag de uitdaging aan om steeds 
beter te doen. De lat kan altijd hoger. Dat kleurt namelijk hun job. Daar 
gaat ambitie over in passie. “Wij doen aan binnenhuisinrichting volgens 
de regels van de kunst. Ieder detail telt. Het geheel moet karakter ademen. 
Knus ogen en ook zo aanvoelen. Vandaar het belang van de stoffering, 
het kleurenpalet en de organisatie van een interieur tout court”, meent 
Ilse. Jan treedt de decoratrice bij. “Elk feest moet tot in de puntjes in orde 
zijn. Het is pas af als je geen steken laat vallen. Maar vermits het gaat om 
een complex gegeven, heb je specialisten nodig. Samen met Ilse willen we 
nog meer thematisch werken, de tijd van het jaar laten weerspiegelen in 
de presentatie van de tafels en de borden. Ilse gaat zich ook bekommeren 
om onze huisstijl. We willen dat het geheel er piekfijn uitziet: tafellinnen, 
versiering, de kledij van ons personeel,…” Dit is Belgisch en men zal 
het geweten hebben. Symbiose die vruchten zal afwerpen. Ilse geeft mee 
haar zegen over menu’s en Jan mag best zijn mening ventileren omtrent 
de decoratieve aanpak. Het is de wisselwerking die maakt dat het geheel 
nog aan uitstraling zal winnen. 

Veelbelovend 
J & M Catering is verbonden met Palm Breweries en bijgevolg heb je 
het prestigieuze Kasteel Diepensteyn ter beschikking voor feesten 
en seminaries. Maar andere locaties zijn uiteraard ook mogelijk. The 
sky is the limit. Alle mogelijke formules zijn denkbaar: bierrecepties, 
productpresentatie beklonken met hapjes en champagne, uitgebreid 
tafelen om iets speciaals te vieren, vergadering in combinatie met een 
geleid bezoek aan de brouwerij,… 
En nu is er dan het partnership met Ilse De Meulemeester dat elk 
resultaat ten goede zal komen. Het feest kan niet op! 
Ilse en Jan: “Het plaatje moet kloppen, zodat je optimaal kunt genieten 
met alle zintuigen. Feest is een totaalbeleving, daarom is het goed dat we 
de handen in mekaar slaan.”  

Info: www.jmcatering.be

   Unieke shopformule
Nieuw is de ‘receptieshopformule’ in het Ilse De Meulemeester Huis 
aan de Van Breestraat in Antwerpen, uiteraard in samenwerking 
met J & M Catering. Dat kan achter gesloten deuren, voor een 
uitgebreid gezelschap. Of het kan ook en passant in de loop van 
een vastgestelde dag. Het principe is klaar. Je wil bijvoorbeeld als 
ondernemer je staf of klanten op uitnodiging trakteren. Met een 
bedrag per hoofd dat je mag opsouperen bij Ilse De Meulemeester, 
aan accessoires, linnen, meubels of gewoon een fijn cadeautje 
voor jezelf of een geliefde. Je kan zelfs een centje bijpassen als je 
iets anders verkiest. En terwijl geniet je heel ontspannen van de 
exquise catering. Uniek toch? 
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Ilse De Meulemeester geeft cottage in Engeland facelift  

 KENT MET BELGISCH ACCENT
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Het ziet er naar uit dat Ilse De Meulemeester de wereld aan het veroveren 
is met haar tijdloze binnenhuisinrichting. Begin 2008 werd onze beroemde 
mediadame gebeld door een Brits gezin om hun authentieke cottage in het 
Graafschap Kent te restylen. Wij mochten er exclusief een kijkje nemen, met 
Ilse als gids en slimme raadgever. Een reportage die je ook aantreft in het 
boek ‘Wonen met stijl – Buitenleven’. 

Met de Proud of Dover varen we Het Kanaal over. Van Calais naar 
Engeland. En van daaruit gaat het met de wagen in zuidoostelijke 
richting, naar Kent. Idyllisch heuvelland brengt ons naar een uithoek 
van het dorpje Ivy Hatch. De unieke parktuin, die bij de cottage 
hoort, is rijk aan oeroude bomen, appelaars, varens en rododendrons. 
Het huis onderging een ware metamorfose. De gevels werden met 
duurzaam olmenhout bekleed, er verrees een oranjerie en het dak 
kreeg typische Bourgondische tegelpannen. Ilse De Meulemeester heeft 
bij deze renovatie de hoofdrol gespeeld.

Internetsnelweg
Al surfend op internet ontdekte het gezin de charme van interieurs 
door Ilse De Meulemeester gerealiseerd. Antwerpen bleek het einde 
van de wereld niet en in onze moderne tijd zijn er trouwens geen 
afstanden meer. “Het klikte al bij de eerste ontmoeting”, aldus Ilse. “Wij 
zaten meteen op eenzelfde golflengte en het was dan ook ontspannen 
samenwerken. Aan mijn eigen touch blijf ik steeds trouw, maar ik 
tracht ook telkens de persoonlijke stijl van mijn opdrachtgevers te 
integreren. En zo oogt elk resultaat steeds weer anders.”
De hele cottage ademt de sfeer van het Engelse platteland. De vele 
erkers zijn daar niet vreemd aan, het zijn als het ware de groene longen 
van het interieur. Maar anderzijds drukt Ilse haar tijdloze stempel op 
dit doorleefde landhuis. In de tv-kamer is gekozen voor het maritieme 
thema. Onderaan de maatbank zijn er allemaal schuiven. “Met 
maatkasten creëer ik optimale opbergruimte en geef ik het geheel een 
stijlvolle swing.” Ilse liet de George Smith fauteuil in het huiskantoor 
herstofferen. Tip van Ilse De Meulemeester: “Gooi zetels en stoelen 
niet te snel weg, mits de juiste aanpak wacht hen een nieuw leven.” 
De tekening met Vichy ruitje wordt hernomen in de sierpand van de 
fluwelen, cognackleurige store. De kussens werden fraai geborduurd. 
In het salon bleef de aloude schouwmantel in houtsnijwerk behouden. 
Een mooi antiek stuk als blikvanger is nooit weg. Het salon kreeg een 
exotische toets. Beeldjes, schilden van krijgers en een prent met een 

karavaan olifanten verwijzen naar Afrika. Er staat een comfortabele 
hoekbank in ongekleurd linnen. De gordijnen met Vlaamse hoofden 
sluiten naadloos aan bij het plafond. Boven tafel in de leefkeuken een 
Italiaanse designlamp. En ook hier is er een erker die de ambiance van 
de tuin in huis haalt. 
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Hoge aaibaarheid
In de kamer van zoon Alexandre werd 
de nis aan het bed, naar zijn wens, met 
treintjesbehang versierd. De gastenkamer 
baadt in Long Island sfeer. De styling met 
kristal en zilverwerk, op een dienbord van 
Scapa Home, is vertederend. De toon op 
toon geruite plaid, op het door maatkasten 
geflankeerd bed, verhuist straks beslist mee 
naar de strakke, blauwe poefs op het balkon. 
Ook de ouderlijke slaapkamer gaat op in de 
tuin via een groot balkon. Het venster staat 
open en een zuchtje wind doet het voile 
gordijn zachtjes binnen wapperen. Wat zalig 
om hier wakker te worden met de geluiden 
van de natuur. Het bedhoofd werd bekleed 
met zwarte velours. Ecru en wit worden 
gecombineerd voor het bedlinnen en de 
overgordijnen. “Opteer met kwaliteitsstoffen 
voor de hoogste aaibaarheidsfactor, 
als meerwaarde voor je interieur.” De 
verwennerij van geest en lichaam kent tot slot 
zijn hoogtepunt in het kamerbreed tapijt van 
Victoria Carpets. Niet onterecht een geliefde 
hofleverancier. 

Winterpicknick
Het gezin waagt zich aan een winterse 
picknick in de tuin. Iedereen warm 
ingeduffeld en dan kan dit scenario perfect. 
De zon is trouwens van de partij en dat doet 
veel. Alexandre laat zich geen twee keer 
zeggen dat hij mag dollen in de tuin. De 
kussens en plaids zijn van Ralph Lauren. 
De schapen laten zorgeloos hun snoet 
zien. Nieuwsgierig en omdat er misschien 
overschotjes te rapen vallen. In afwachting 
grazen ze lustig verder. Vlakbij zit een grijze 
eekhoorn. Het krioelt er hier van en ze zijn 
niet schuw. Dit landgoed is voor de dieren, 
net als voor de mensen, een paradijs op 
aard…
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Omnitravel, 
momenteel nog 

gelegen aan de drukke 
Kortrijksesteenweg in 

Gent bestaat 15 jaar. 
Dit reiskantoor is voor 

honderden trouwe klanten 
al vele jaren de poort naar 

alle continenten ter wereld. 
Niet echt verwonderlijk 

want de naam staat al  jaren 
synoniem voor reizen in de 

breedste zin van het woord. 
Citytrips, cruises, reizen naar 

exotische bestemmingen, luieren 
aan het strand, een bezoek aan 
een museum, catamaranzeilen, à 
la carte arrangementen, flight only, 
meetings op maat, gezinsvakanties, 
enz. Het professionele en vooral 
enthousiaste team onder leiding 
van Kristien De Belie zorgt 
ervoor dat alles tot in de puntjes 
en volgens het vooropgezet 
budget geregeld wordt.  Niet te 
verwonderen dat dit onafhankelijk 
reiskantoor een paar jaar geleden 
tot ‘beste Businesskantoor van 
Vlaanderen’ is uitgeroepen door 
het gezaghebbend vakblad Travel 
Magazine.

Explorator
Omnitravel heeft ook een eigen 
touroperating-product : Explorator. 
Dit departement werkt vooral 
begeleide wereldreizen uit. 
Explorator is specialist in kwalitatief 
hoogstaande reizen.  Bij voorkeur 

bestemmingen die minder bekend of 
minder toeristisch zijn, of toch via een 
andere invalshoek bekeken worden. 
Een voorbeeld: bij de rondreis 
Ethiopië is er de mogelijkheid 
om een project te sponsoren in 
samenwerking met Siddartha, 
een organisatie die alleenstaande 
moeders, aids-kinderen, daklozen, 
e.d. op constructieve basis steunen. 
Ook bij andere bestemmingen 
worden reizen gekoppeld aan 
humanitaire projecten, gaande van 
het weggeven van een waterpomp 
en medicijnen,tot schenking van 
kledij aan weeskinderen in Myanmar. 
Vooral dit sprak Ilse De Meulemeester 
erg aan. Vandaar ook haar interesse 
voor deze Explorator- reizen en haar 
intentie om in de toekomst met één 
van deze reizen mee te gaan.
Nieuw dit jaar bij Explorator is de 
formule ‘Rondreizen à la carte’. Wat 
dit precies betekent? U overweegt 
samen met vrienden of collega’s een 
verre rondreis te ondernemen? Met 
kennis en ervaring stippelt Explorator 
graag een reis op maat uit. Het team 
van specialisten bij Omnitravel, 
staat klaar om u een onvergetelijke 
reis te bezorgen. Deze formule is 
mogelijk vanaf 10 personen en 
naar niet zo voor de hand liggende 
bestemmingen zoals Myanmar, 
Mongolië, Costa Rica met daaraan 
gekoppeld Nicaragua, Guatemala 
met Honduras, Peru, Nepal en Tibet 
en Indochina. Uiteraard komt elke 
bestemming in aanmerking die op 
uw verlanglijstje staat. Stelt u liever 

Omnitravel: kennis gekoppeld aan 
enthousiasme bestaat in de reiswereld

uw eigen programma samen of 
reist u bij voorkeur niet in groep, 
maar wil u toch professionele 
begeleiding ter plaatse, dan is 
Explorator uw betrouwbare gids die 
alles uitstippelt om U een zorgeloze 
vakantie te garanderen. Inderdaad, 
vanaf nu organiseert Explorator ook 
individuele à la carte reizen vanaf 2 
personen onder begeleiding van een 
lokale gids/chauffeur.

Op die manier kwam de entourage 
van Ilse in contact met Explorator 
om een ‘Afrikaanse’ reis uit te 
werken naar Botswana en Oeganda. 
De bedoeling is om samen met Ilse 
een trip naar Afrika te maken. Niet 
zomaar de obligate rondreis maar 
een echte en exclusieve tiendaagse 
reis met talrijke verrassende 
highlights. Geen sinecure want 
je moet rekening houden met de 
beperkte toegangsmogelijkheden 
van de verschillende parken, de 
plaatselijke gedragregels, geschikte 
accommodaties etc..

Gorilla’s in the mist ….  
Oeganda is nog echt puur. Prachtige 
fauna en flora, oeroude dorpjes en 
last but not least de gorilla’s. 

Het heuvelachtig park, Bwindi 
Impenetrable Forest, gelegen in 
het zuiden van Oeganda, is het 
waterreservoir voor de lokale 
belangrijke landbouwactiviteit. In 
dit park overleeft ongeveer de helft 
van de wereldpopulatie van de 
beschermde gorilla’s die behoren 
tot de laatste der aarde. Bezoekers 
kunnen logeren in van eenvoudige 

tenten tot luxueuse 
bungalows.
Deze ‘gorilla-trekking’ 
moet 3 tot 6 maanden 
op voorhand vastgelegd 
worden maar is een must 
voor elke natuurvriend. 
De gorilla’s zijn een echte 
levenservaring, maar er is 
veel meer dan dat!  

Queen Elizabeth National 
Park heeft een van de meest 
gevarieerde ecosystemen 
in Afrika.Dit park kreeg van  
Unesco het label :’ Biosphere 
Reserve for Humanity’ en 
het landschap varieert van 
tropisch regenwoud tot 
groene weiden, van savannes 
tot moerassen.
De Nijl ontspringt in het 
Victoriameer (Lake Victoria), 
dat met een oppervlakte van 
bijna 70.000 km2 het grootste 
meer van Afrika is, het 
grootste tropische meer ter 
wereld en ’s werelds op één 
na grootste zoetwatermeer. 
Het wordt nergens dieper dan 
100 meter. Het Victoriameer is 
belangrijk vanwege de grote 
biodiversiteit.
 
Er zijn ook diverse 
safarimogelijkheden en 
in Kidepo Valley beschikt 
men over een wildpark met 
volgens kenners het meest 
spectaculaire landschap van 
Afrika. 
In Kibale Forest kunt u op 

IDM 55



zoek gaan naar 
chimpansees en in 

de moerassen van 
Bigodi of Mabamba naar 

bijzondere vogels zoals 
de Blauwe Turaco en de 
Schoenbekooievaar.

In Oeganda vind je een 
prachtige verscheidenheid 
aan natuur. Van kratermeren 
tot grootse bergen, 
van berggorilla’s tot 
chimpansees, van dicht 
regenwoud tot vlakke 
savannevlaktes. Maar 
vergeet niet vooral de 
kleurrijke bevolking. Dit 
maakt Oeganda tot een 
waar paradijs voor de 
reiziger.
De hoofdstad Kampala 

wordt met Brussels Airlines 
vanuit Brussel aangevlogen.
Ook Botswana is een prachtige 
bestemming waarbij wij voor jullie 
een exclusief programma
Uitgewerkt hebben.

Victoria Falls, 
Zambia & Botswana   
Botswana is van nature uit een 
land met een wild hart. Het 
grootste gedeelte is ongerepte 
wildernis waar enkel de San en 
Bushmen (Bosjesmannen), de 
oorspronkelijke inwoners van 
zuidelijk Afrika, nog komen. De 
Kalahari Woestijn domineert het 
landschap en zowel de eindeloze 
ruimtes als de afgelegen 

gebieden hebben een grote 
indruk op reizigers. Voor de echte 
safarikenner is dit het ware paradijs 
op aarde.

Het land heeft geen directe toegang 
tot zee, maar aan water is er geen 
gebrek. Vooral in het noorden ligt 
door toedoen van de Okavango 
Delta, het grootste binnenlandse 
deltagebied ter wereld. De rest 
van het land is, wat betreft 
watervoorziening, iets minder 
fortuinlijk. Uiteindelijk bestaat 
Botswana voor 84% uit zandvlaktes 
en sub-savannegebied. Vaak wordt 
Botswana bezocht in combinatie 
met één of meerdere buurlanden. 

Het overgrote deel van Botswana 
wordt ingenomen door 
wildreservaten en natuurparken 
zoals het Chobe National Park, 
het Moremi Wildlife Reserve 
en de Okavango Delta. Deze 
safarigebieden kenmerken zich 
door een grote diversiteit aan fauna 
en flora.

Het Chobe National Park behoort 
tot één van de grootste en 
bekendste natuurreservaten van 
zuidelijk Afrika. Chobe National 
Park, genaamd naar de Chobe rivier 
die de natuurlijke grens vormt met 
Namibië, is het meest wildrijke park 
van Botswana en telt de grootste 
olifantenpopulatie ter wereld 
(50.000 tot 70.000 exemplaren). 
Maar naast olifanten vindt u hier 
nog tal van andere wilde dieren. 
Immers, veel dieren trekken naar 
Chobe National Park om te drinken, 
vooral in het droogseizoen.

Het natuurgebied Okavango Delta 
is de belangrijkste toeristische 
attractie van Botswana. De 
Okavango rivier, afkomstig uit 
Angola, stroomt hier uit over de 
Kalahari woestijn en vormt er de 
grootste binnenlandse delta (15.000 
km2 moerasland) ter wereld: een 
doolhof van ontelbare grote en 
kleine stromen en kreken, die 
kleine eilandjes omringen. De 
delta bestaat uit grote gebieden 
met papyrusriet, lage vlakke 
eilandjes bedekt met bomen, 
kristalheldere waterwegen en 
palmen. De belangrijkste en meest 
gangbare manier van transport 
binnen de delta is de mokoro, 
een uitgeholde boomstam. In de 
delta bevinden zich ook tal van 
vogel- en diersoorten. Tijdens uw 
tochten zal u al snel nijlpaarden, 
otters, pelikanen, visarenden 
en krokodillen waarnemen. 
Onmisbaar tijdens uw reis is 
een wandeling doorheen de 
woestijn, begeleid door één van 
de lokale San-bewoners. Met hun 
uitgebreide kennis, maar vooral 
hun diepgaande liefde voor het 
land, fauna en flora zullen zij deze 
prachtige wereld voor u openen.
Tijdens een Botswana reis kunt u 
logeren in de prachtige superdeluxe 
lodges als Chobe Chilwero Logde, 
het semi mobiel tentenkamp Savute 
Under Canvas en in de Xudum 
Okavango Delta Lodge
waar u in verblijft in een luxe safari 
suite met badkamer en plonsbad. 

Selected Quality Travel : 
Squatra is geboren!

Vanaf 01.01.2010 gaat Omnitravel 
in zee met 2 andere competente 
reiskantoren in het Gentse : 
D&D Reizen en Focus Reizen . 
Deze 3 kantoren profileren zich 
reeds decennia lang, elk met hun 
specialisaties, als opvallende 
reisadviseurs en verkopers. Ook 
de tot in de puntjes verzorgde 
Afrika- reizen behoren tot onze 
niche. 
Door vanaf 1/1/10 de 
competenties van ons bedrijf 
en in het bijzonder van onze 
medewerkers te bundelen, 
ontstaat er een belangrijke 
schaalvergroting met alle 
bedrijfsmatige voordelen van 
dien en krijgt Gent het grootste 
zelfstandig KMO reisagentschap 
van Vlaanderen namelijk 
SQUATRA.
Belangrijker echter is dat hierdoor 
een nooit geziene bundeling van 
vakmanschap ontstaat .

Het weloverwogen samenbrengen 
van deze energie zal leiden tot 
ruimere creativiteit, diversiteit 
en een optimalisering van de 
dienstverlening naar de reiziger 
toe. 
De Zonnestraat 8 te Gent wordt 
vanaf 01 januari 2010 een sterke 
creatieve werkplaats waar 
we samen met U al uw reizen 
uitwerken zoals U het wenst ..

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

 

Kortrijksesteenweg 240 | 9000 Gent 
Tel: 09 245 05 55 | Fax: 09 245 01 34 

info@omnitravel.be 
www.omnitravel.be
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Ilse De Meulemeester Interiors
in Antwerpen en Knokke

IDM - XVL
De sterkte van een bedrijf in onze actuele maatschappij ligt hem 
in het innovatief, creatief werken aan verbetering van kwaliteit en 
diensten! In deze constante gedrevenheid vinden bedrijven met 
gelijke doelstelling elkaar terug.

IDM en XVL behouden hun eigen stijl en identiteit. De kracht en 
succes ligt in de kruisbestuiving van kennis & knowhow, 
stijlvariatie, logistiek & service.
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Unieke photowall
Origineel idee: thuis een verloren muur decoreren met familiekiekjes met een 
historische waarde. In het Ilse De Meulemeester Huis staat men voor u klaar 
om samen de keuze te maken uit uw stapel foto’s, de onvergetelijke over te 
houden en dan passend in te kaderen en er ter plekke ook een unieke photowall 
mee te creëren. Zwart/wit geeft het best, maar als je echt voor kleur wil gaan, 
dan kan dat evengoed. “Het resultaat oogt zeer persoonlijk. Een betaalbare 
oplossing ook, je hoeft tenslotte niet overal kunstwerken op te hangen. Zo’n 
photowall is altijd goed voor een lach en een traan. Je blijft er bij wegdromen.” 

Exclusieve interieursensatie made with CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements

Oorspronkelijk leek de idee om geslepen kristallen te gebruiken als basis van 
verf onwaarschijnlijk, zelfs voor het bedrijf Swarovski. BOSS paints maakte 
het onmogelijke mogelijk en wordt daardoor de eerste fabrikant ter wereld 
die dit loepzuiver kristal gebruikt in een eigen medium. 

JEWEL wordt samengesteld op basis van het kleinst mogelijk geslepen 
kristal van Swarovski. Per vierkante meter reflecteren tienduizenden indivi-
duele kristalelementen het zonlicht op hun unieke manier. Elk geslepen kristal 
weerkaatst en breekt het licht vanuit zijn eigen hoek in de kleuren van de 
regenboog. Het kleurspel hangt bijgevolg af van de hoek waaruit je het 
resultaat bekijkt. Als ondergrond voor JEWEL werd een specifieke witte verf 
ontwikkeld die er voor zorgt dat de kristalstructuur optimaal reflecteert. De 
kristallen zelf zijn ingebed in een glashelder bindmiddel dat de minuscule 
“CRYSTALLIZEDTM – Swarovski Elements” beschermt zonder dat het de reflectie 
beïnvloedt. 

Voor meer informatie over JEWEL, contacteer BOSS paints op volgend nr.  
056 73 82 00

This “Made with”  logo for 20 mm wide and larger applications only
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Even rondkijken in het huis Ilse De Meulemeester kan 
u op ideeën brengen. Meestal stellen wij een huisbezoek 
voor, alvorens aan de slag te gaan. De huwelijkslijsten 
vindt u terug op de tweede verdieping. Deze verdieping is 
helemaal ingericht zoals een woning met slaapkamer met 
gepersonaliseerd bedlinnen, eetkamer met alle mogelijke 
accessoires en decoratiemateriaal. 

Op de eerste verdieping bevindt zich de architectenvloer waar 
u met een team van zes binnenhuisarchitecten een persoonlijk 
interieurproject kunt bespreken. Bij een lekkere Nespresso-
koffie met een Pierre Marcolini-chocolaatje kunt u bladeren 
in woonmagazines en interieurboeken of  naar muziek 
luisteren.

Onze manier van werken:
llse De Meulemeester Interiors

lse De Meulemeester lanceert met haar team van binnenhuisarchitecten een totaal 
nieuwe manier van interieurshoppen. In het gloednieuwe pand aan het Antwerpse 
stadspark maakt u op elk van de vier verdiepingen kennis met een andere atmosfeer.
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Huwelijkslijst
Om van uw huis een echte thuis te maken, willen wij u graag adviseren. 
Waarschijnlijk hebben jullie beiden doorheen de jaren een individueel 
interieur opgebouwd, dat in de meeste gevallen niet harmonieus samen 
past. Wij helpen jullie graag aan de hand van een huisbezoek om tot een 
evenwichtig interieur te groeien…

Het is belangrijk dat we van de juiste basis vertrekken rekening houdend 
met waar jullie aan gehecht zijn. Van daaruit bepalen we dan samen 
alle artikelen voor jullie huwelijkslijst. Ilse De Meulemeester Interieur 
staat garant voor een tijdloze, geraffineerde & gepersonaliseerde stijl. 
Wij bieden jullie een ruime keuze van (zit)meubelen, decoratieve 
accessoires, duizenden sublieme stoffen, tapijten, verlichting, fotowalls, 
gepersonaliseerd bed- en badlinnen. Onze binnenhuisarchitectes kunnen 
daarnaast ook nog zorgen voor exclusieve ontwerpen op maat.

Linens for Bed       •      Bath       •      Table      •      Kitchen       •       Yachts       •       Monogram & Logo

Gepersonaliseerd huishoudlinnen, exclusief verkrijgbaar bij Ilse De Meulemeester Interiors
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De villa ligt op een heuveltop en kijkt uit op het historische 
monument dat je kent van de bankbiljetten van vijf euro: de 
Pont du Gard. Wat een prachtig panorama, we worden er 
even stil van. De buitenkant van de villa oogt streekgebonden. 
Het interieur heeft Ilse De Meulemeester echter meesterlijk 
naar haar hand gezet. Wit in combinatie met zwart of bruin 
dat neigt naar zwart, verwacht je hier niet meteen. Het 
verrassingseffect is compleet: bij het binnentreden van de 
woning ervaar je een enorm wowgevoel. Maar dit aparte 

Het parfum van de Provence
Met de Thalys-hogesnelheidstrein ligt de Provence als het ware in de achtertuin van de 
Lage Landen. Maar het weer is er wel standvastiger. Ilse De Meulemeester stelt er een 
begeesterde totaalinrichting voor, ook te bewonderen in het boek ‘Wonen met stijl 3’. 
Schitterend project te midden van de natuur die zo kenmerkend is voor het landschap 
van de Garrigue. Een vakantiehuis dat het parfum van wilde, mediterrane kruiden 
ademt. 

geheel getuigt ook van een zuidelijke toets die je tot rust 
stemt: zonnige steunkleuren en slaapkamers die de naam van 
een kruid dragen. Verse ingrediënten uit de tuin fungeren als 
smaakmakers in de keuken en als decoratieve elementen. 
‘Door hier het kruidenthema uit te spelen, creëer ik een huis 
met een identiteit die verbonden is met de aarde’, aldus Ilse. 
De woning luistert toepasselijk naar de naam Les Parfums de 
la Garrigue. ‘Een benaming die ik trouwens gebruik om het 
bedlinnen, de handdoeken en badmatten te personaliseren.’ 
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Tekst: Patrick Retour
Foto’s: Mich Verbelen
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Rustgevende ritmiek
De zitkamer werd verfraaid met een wit gelakte lambrisering. 
De balken van het plafond werden mee wit geverfd om een 
lichter effect te verkrijgen. De wandarmaturen hebben strakke 
zwarte kappen. Dat zwart keert terug in de boord van het 
sisaltapijt. Ilse heeft hier een enorme hoekbank neergezet. Bij 
de open haard ligt een Italiaanse gebloemde poef in zwart-
wit. Bij een spiegel met zilveren lijst prijken roeispanen op 
een voet. Het is hier gezellig bijpraten, muziek beluisteren, 
lezen of languit tv-kijken. De donkere koffiebar staat in 
schril contrast met de zitkamer. Het fruit uit de regio ziet er 
succulent uit, je wilt er meteen in bijten. 
De keuken is het kloppende hart van deze vakantiewoning. 
De toog is een ontwerp van Ilse De Meulemeester 
Interieurprojecten. Grote schroeven spelen een decoratieve 
rol, maar fungeren tegelijk als trekkers voor lades en kasten. 
Leuk! Voor de gordijnen opteerde Ilse voor synthetische zijde. 
Zo combineert ze het gemak van een goed wasbare stof met 
een chique uitstraling. 

Sereen
Vervolgens brengt een deur met boog ons in de eetkamer. 
Door de trap en de mezzanine wanen we ons in de troonzaal 
van een kasteel. Deze ruimte straalt van onder tot boven. 
De luchter kreeg de grootmoeder des huizes ooit voor haar 
tweeënveertigste verjaardag en daarom heeft hij niet toevallig 
dat aantal lampjes. In de maatkast vind je, naast boeken, ook 
siervoorwerpen en aloude meubels op kleine schaal. De stoelen 
dragen hoezen in ruwe katoen. Het tapijt is een patchwork in 
leder. Het decoratieve schuifraam aan de binnenzijde blijkt een 
hor. Hor, maatkast, tapijt en radiatorkasten zijn opgebouwd 
uit vierkanten. Deze ritmiek zorgt voor sereniteit.

Natuurlijke harmonie
De ronding van de toren lijkt de vorm van de borders 
te hernemen. Groen en gebouw harmoniëren aldus 
perfect. In de toren bevindt zich de slaapkamer genaamd 
Citroenmelisse. Het hoge beddenhoofd sluit er mooi bij aan, 
want de houten panelen werden gerecupereerd. Een paarse 
plaid in satijn en fluweel flatteert het geheel. In de separate 
badkamer werd glanzende lak gebruikt, omdat die beter de 
waterdamp trotseert. Takjes oleander maken ook hier weer 
dat het interieur een band heeft met de natuur. Lichtzuilen in 
synthetische voile flankeren de deur naar de slaapkamer op de 
gelijkvloerse verdieping, die Koriander heet. In de winter ligt 
er een tapijt aan het voeteneind. ’s Zomers gaat dat de berging 
in. En zo brengen de bewoners een typische touch aan volgens 
de seizoenen. De slaapkamer heeft een beddenhoofd in witte 
kunststof. Dankzij de plaid is het altijd lente in huis. 

Geluk om te koesteren
In het gastenverblijf achteraan in de tuin prijkt een litho van 
Christo. Om kunst de juiste plaats te geven in huis werkt 
Ilse De Meulemeester samen met Guy Pieters Gallery. Bij 
de styling hebben Ilse en haar assistente Jennifer oog voor 
detail: de abrikozen van eigen teelt harmoniëren met de 
hoofdtoon van de litho. Het bosje lavendel kleurt het stilleven 
en de geur bevordert de nachtrust. Er staan twee lieflijke 
krukjes met lederen zitting. In een hoek nodigt een fauteuil 
in imitatie krokodillenleer je uit om af en toe te verpozen. 
Bij het master bed hoort verder nog een kinderbed en dat is 
zeer praktisch. In de nok hangt een handige ventilator. De 
badkamer zit verscholen achter een halfopen wand. Net als 
in alle slaapkamers op het domein werkt Ilse hier niet met 
gordijnen maar met discrete shutters. 

Toasten op het geluk
Er wacht ons een kopje thee om op te kikkeren na een 
deugddoende siësta. De chocolaatjes dragen het label Pierre 
Marcolini. Vogelgezang weerklinkt. Een gele vlinder flaneert 
langs de lavendel. Kruidige aroma’s ontstijgen de keuken 
en prikkelen de zinnen van de mensen bij het zwembad. 
Op de borden belandt een creatief gerecht puur natuur: 
gestoofde mispels, tomaten in olijfolie, champignons met een 
zureroomsaus, kip uit de oven en friet van zoete aardappelen. 
Er valt ons een hartelijke gastvrijheid te beurt. Heerlijk! De 
krekels zijn alvast aan hun avondconcert begonnen. Wij 
nemen een duik in het zwembad. En dan is er champagne 
van Veuve-Clicquot. Om te toasten op het geluk! 

Als God in Frankrijk 
In deze zonovergoten oase, waar oleanders, cipressen, vijgen- 
en eucalyptusbomen goed gedijen, is het genieten van ’s 
morgens tot ’s avonds. Binnen, maar vooral ook buiten. De 
gaanderij aan de achterzijde is de uitgelezen plek voor een 
relaxed ontbijtmoment in de schaduw. Naast croissants zijn er 
typische Fougasse-koeken met paprika. Door de luidsprekers 
zingt Jacques Dutronc zijn hit ‘Paris s’éveille’ en het gezelschap 
wordt stilaan wakker. Intussen verjaagt de zon de mist die de 
Pont du Gard omhult…
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En de hemel gaat open...
Sinds de complete interieurfacelift oogt het geheel ruimer en tijdloos. Maar het blijft er wel 
hemels genieten van de huiselijke sfeer zoals vroeger. Aan die basis werd niet geraakt. 
Voor het gezin is het altijd vakantie hier aan zee. R
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In het boek ‘Wonen met stijl – Sfeervol genieten’ toont Ilse 
De Meulemeester deze fabuleuze interieurfacelift. Het geheel 
is een toonbeeld van goede smaak en getuigt van praktisch 
inzicht. Zwarte poefs van Marie’s Corner lijken als eilandjes 
in de woonkamer rond te dobberen. Een roze plaid tekent 
zich af op het zwart van de hoekbank, die eigenlijk uit twee 
delen bestaat. Zo’n modulair systeem laat zich naar hartenlust 
combineren. De kussens met gestileerde natuurelementen 
komen van Ralph Lauren. Klassiek en modern gaan hand in 

hand. Met de deuren open lokt het balkon de zonnebaders. Of 
wordt het neuzen in een boek?  Naast enkele frivole kleurtoetsen 
zoals roze, helrood en jeansblauw, spelen zwart, wit en grijs 
de eerste viool in dit appartement aan zee. De juiste belichting 
houdt er de stemming in en stoffering met een warme textuur 
zorgt ervoor dat het hier ook in de winter gezellig vertoeven is. 
De subtiele accenten en de detailafwerking zullen niemand 
ontgaan. Een strak paradijs, maar dan hartig ingekleurd en 
speels ingevuld à la Ilse. 
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Versterkte toren
De keuken heeft contact met de hal via een schattig raampje. 
In de hal werden alle kiekjes met familie en vrienden 
gegroepeerd ingelijst. Mooi en zo belast je het interieur niet 
nodeloos met allerlei losse foto’s. Ilse De Meulemeester 
vindt het terecht belangrijk dat er rust uitgaat van elk van 
haar decoratieve projecten. De keuken heeft een ontzettend 
lang werkblad. Dat komt altijd van pas als je creatief wilt 
kokkerellen. En het is ook lekker ontbijten aan die toog, op 
hippe barkrukken met vering. Er zijn twee koelkasten van 
ATAG. De ene herbergt producten die je nodig hebt tijdens 
het kokkerellen, de andere bevindt zich in de toog, vlak bij 
de eetkamer. Handig! De eetkamer bevindt zich eigenlijk in 
een toren, allicht het gezelligste hoekje van het appartement. 
De hemel is er vlakbij. De kom met sappige kersen lonkt 
uitnodigend. Aan de servetringen pronken witte parels. 
Hoekige buffetlampen in zwart-wit en beeldjes van zebra’s 
uit Tanzania in papier-maché sieren de vensterbank. Op de 
console prijkt, naast accessoires van Scapa Home, een antieke 
vaas in turkooiskleurige keramiek.

Alle ruimte benut
De gastenkamer met bijbehorende badkamer met 
inloopdouche bevindt zich op het niveau van de woonruimte. 
Ook hier valt het superbe schrijnwerk op dat prachtig werd 
gelakt. Vakmanschap ten top. Op de nachtkastjes prijken 
zwarte lampen en unieke juwelendoosjes. Zwart zijn ook 
een plaid en enkele kussens en rollen. Verder zet wit de 
toon. Het bed rust tegen een halve muur. Het beddenhoofd 
schermt de dressingkast met schuifdeuren af. Ondanks de 
beperkte ruimte is er plaats genoeg voor een gang, zodat je 
alle bewegingsvrijheid geniet bij het aan- en uitkleden. Slim 
hoe Ilse De Meulemeester hier met de ruimte omspringt en 
optimaal comfort realiseert op de beschikbare oppervlakte. In 
bed beleef je de natuur en vergeet je dat je in een stad bent. 
’s Morgens word je gewekt door de vogeltjes en de zon. Wil je 
dat liever niet, dan sluit je gewoon de binnenluiken.

Heel attent
In de ouderlijke slaapkamer en de kinderkamer heeft Ilse 
nagelwit beddengoed neergelegd, versierd met een rood 
biesje en met het logo van haar interieurzaak: IDM. Je vindt 
de rappel in de rode Modular-lampen op de nachtkastjes 
in naturel hout. Het resultaat oogt fris eigentijds. In de 
jongenskamer zorgt een beeltenis van Mickey Mouse in de 
nis boven het bed voor kleur. Met het zinnetje ‘My dreams 
are mine’ lijkt hij het kind in bed een rustige nacht toe te 
wensen. De leuke badjas met een dessin van vlindertjes, op 
de paspop gedresseerd, is van Missoni. Op de centrale poef 
prijken kunstige bloemen in crêpepapier. Hier aan zee is het 
sinds jaar en dag een traditie dat kinderen op het strand zulke 
bloemen vervaardigen. Prettig toch dat Nederlandse gasten 
net zulke bloemen hebben gekocht voor hun gastgezin. 
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Weg jachtigheid
Al het bedlinnen bestaat uit zeer fijn en licht katoen dat 
aangenaam aanvoelt. Die gewaarwording doet deugd en je 
slaapt er echt luchtig onder. In de badkamer bij de ouderlijke 
slaapkamer zorgt puur hout op de vloer en rond het bad en de 
spoeltafel voor een doorleefde, natuurlijk touch. Blikvanger 
is een jacht dat schittert in de zon. Dat doet verlangen naar 
een boottocht op de Noordzee. In goed gezelschap en met de 
haren los in de wind, ver weg van het jachtige leven…
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