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Op een zonovergoten dag huizen
spotten in de pittoreske stad Lier. Hoe
inspirerend! In het begijnhof zwaait de
deur open van een recent gerenoveerd

Dauby

pand. Voor decoratietips zijn we aan
het juiste adres bij Lut en Pol.

Het ontstaan van het Liers begijnhof gaat terug tot de 13de
eeuw. Vandaag is het beschermd erfgoed dat bijzonder goed is
geconserveerd. Echt vredig om er te wonen. De verbouwingswerken
bij Lut en Pol verliepen volgens strikte regels. Voor de hele
historische site geldt immers dat de authenticiteit moet worden
bewaard. En zo is men voor het sierbeslag aanbeland bij Dauby.

Te voet verhuisd
Het echtpaar woont al heel lang in het begijnhof. Eerst in een
huisje aan de poort en inmiddels dus hier. Dit pand is een
samensmelting van twee huisjes en daardoor toont het interieur
groter dan we hadden verwacht. Aan de binnendeuren kun je

Lekker chillen in het begijnhof van Lier
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zien dat de mensen vroeger wel wat kleiner waren van gestalte.
“We hebben heel onze inboedel verhuisd met een stootkar”,
gniffelen Lut en Pol. “Want er mogen hier geen wagens komen.”
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De brievenbusklep in verouderd ijzer van Dauby is functioneel, uiteraard, maar wordt
tevens decoratief uitgespeeld aan de voorgevel. Graag een andere uitstraling? Dit
kleinood bestaat ook in ruw metaal, wit brons, mat wit brons, en ruw brons gepolijst.

Met het ambachtelijke sierbeslag van Dauby vallen we niet enkel
met de deur in huis maar wordt ook meteen de toon gezet.

Een stilleven om te stelen!
Lut: “De litho kochten we
tijdens een reis naar Tsjechië
en het zilver servies is een
familiestuk waar we aan
gehecht zijn niettegenstaande
er veel poetswerk aan is.”

De robuuste Dauby-knop aan de voordeur is van het
type BT278/ R326 zwart (N) en meet 76 x 75mm.
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Huismussen en wereldreizigers
Algauw ontdekken we dat Lut en Pol huismussen zijn
maar ook wereldreizigers. “Toen onze twee zonen nog
thuis woonden, trokken we eropuit met de mobilhome.
In Schotland hielden we eens halt in het donker. ’s
Morgens bleek dat we op een golfterrein stonden en dat
er net een tornooi aan de gang was.” Hoe grappig.

Authentiek
sluitwerk
sluit aan bij
het kader.

De pop aan de muur is Indonesisch.

Het brons op de schouw is een souvenir
van een vliegtuigreis naar Mali.
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Hemels genot
Of je nu in het knusse salon of de eetkamer met uitzicht op
de open keuken vertoeft, het is hier echt hemels genieten

De aanbouw haalt
de zon in huis.

geblazen. Hier weet men echt een huiselijke sfeer op te
roepen met reissouvenirs, erfstukken en verzamelde vintage.
“Mijn geheim voor een geslaagde styling? Ik start met het
schikken van spullen naar eigen aanvoelen. De volgende
dagen neem ik wat afstand en dan volgt het proces van
verschuiven en her en der iets weghalen omdat het geheel
anders te overladen wordt”, aldus de vrouw des huizes.

In het achterste gedeelte van de keuken werden kasten van
een vroegere keuken gerecupereerd. “Dat is gelukt dankzij
de hulp van onze handige vrienden Wim en Pinne.”

De papa van Lut werkte ooit voor RTT, de regie voor telegraaf en telefonie. Leuk,
dat bordje uit die tijd, op de trap naar het souterrain. We lezen dat je niet op
de grond mag spuwen in het belang van de openbare gezondheid…

Deurgrendels uit grootmoeders tijd, oud en nieuw,
maar niet van elkaar te onderscheiden, vormen hier
als het ware de rode draad op vlak van sierbeslag.

Vertrouwen opbouwen
Aan Dauby heb je een partner waar je kunt op bouwen. Dat weten
architecten, binnenhuisinrichters, aannemers, projectontwikkelaars
en particulieren. Bij bouwbedrijf Denys had men al eens in
Herinneringen aan een onvergetelijke vakantie
in IJsland. Het speelgoedpaardje bovenop
de foto zorgt voor een plezierige noot.
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vertrouwen samengewerkt met Dauby. Vandaar dat Wannes

Zo’n authentieke trekker van Dauby staat beeldig bij de met glas in lood verfraaide oude deuren.
Hier is gekozen voor de passende deurknop BT254/ E1100 zwart (N). Eveneens verkrijgbaar in roest (RC)
en smeedijzer (FP). Omdat smaken verschillen en elk totaalplaatje vraagt om eigenheid.

Heymans, de coördinator van dienst, wederom voor deze delicate
opdracht kwam langslopen in de kantoren te Wommelgem.
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Oplossingen op maat

In de hal kun je rechts naar
de eetkamer en links naar
het salon. De kunstfoto’s
heeft Lut gemaakt. Typisch:
ze creëert amusante
tafereeltjes in de natuur.

De verbouwfirma was het Dauby-team komen vinden
voor oplossingen op maat. Hier in Lier waren namelijk
niet enkel armaturen nodig uit het ruime assortiment
van Dauby, er dienden er ook speciaal gemaakt te worden
specifiek voor dit project. Eens temeer het bewijs dat
deze high level sierbeslagspecialist niet enkel de hoge
verwachtingen weet in te lossen qua aanbod maar ook op
technisch vlak en qua logistiek. Van full service gesproken.

In het salon prijkt een buste van wijlen de vader van Pol. “Mijn papa lijkt er sprekend op.”

Authentieke fil rouge
Een zogenaamde clenche keert
herhaaldelijk terug in dit interieur. Een
grendel uit grootmoeders tijd, zeg maar,
die onderdeel vormt van een fil rouge.
Bij Dauby maakt men ze zoals vanouds.

Het toilet beneden is afsluitbaar met een set
van Dauby: WC-BT294/E1100 zwart (N).

Hier is gekozen voor de zwartgelakte
uitvoering. Maar de roest-versie geeft
anders ook een verleidelijke aanblik.
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Ook voor hoogstaand maatwerk kun je terecht bij Dauby. Zo werd
deze grendel speciaal gemaakt voor de hoofdslaapkamer. De kruk
aan de andere kant van de deur is oud. Huwelijk geslaagd.

De trapleuning steunt op haken van Dauby. Dergelijke attributen vind je ook bij deze sierbeslagspecialist.
Denk dan bijvoorbeeld nog aan balustrades en verluchtingsroosters zoals je die hier ziet aan de voorgevel.

Sociaal engagement
De trap in de hal leidt naar een opkamertje waar de
kleinkinderen hun huiswerk kunnen maken. Enkele treden
hoger is er een huiskantoor met bibliotheek. Foto’s, boeken en
allerlei curiosa illustreren wat we hebben geleerd tijdens onze
kennismaking met Lut en Pol, leerkrachten met pensioen. Zij
onderwees plastische opvoeding en hij Romaanse talen. Op
vandaag zijn ze nog steeds kunstzinnig en cultuur minnend, en
daarbovenop sociaal geëngageerd in de buurt waar ze wonen.
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Het stemmige huiskantoor is tegelijk een muziekkamer. Pol speelt dwarsfluit.

De kleinkinderen hebben een ruime kamer. Roxanne en Violette komen graag
logeren bij oma en opa, het is hier altijd een beetje vakantie.

Fluitconcert

Dit item met karakter tref je in het gamma van Dauby
onder de referentie: Clenche CL258 zwart (N), 180mm.
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Oud en nieuw
stijlvol verzoend.

Er hangen dromenvangers boven de bedden in de logeerkamer
van de kleinkinderen, om hun nachtrust te bewaken. De

Dit sobere doch sierlijke pronkstuk uit de CDF-collectie
van Dauby heeft een tijdloos design. Een deurkruk
die dan ook vlot integreert in gelijk welk geheel.
Origineel, de combinatie hier met een oud slot.

piano wordt regelmatig beroerd door de jongste kleindochter,
Violette. In de grootouderlijke slaapkamer trekt een antieke
lampetkan onze aandacht. Met de ramen op de binnentuin is
het hier zalig ontwaken met het fluitconcert van de vogels.
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Voor de badkamer moeten we
naar de nok van het dak.

Trap op en we komen op
een zolder die vrij groot
is. De schuifdeurkom
komt van Dauby.

De schilderijen staan hier voorlopig, tot Lut er een plaatsje voor heeft
gevonden. Het raamsluitwerk is aftands maar nog bruikbaar. Moet het op
een dag toch worden vervangen, dan brengt Dauby wel soelaas.
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De tuin in huis
De aanbouw achteraan, waar de keuken is ondergebracht,
baadt in het zonlicht. Die aanbouw oogt ietwat eigentijdser
maar sluit toch mooi aan bij het aloude kader. “In onze
tuin is het echt knus, mij vind je er ’s morgens heel
vaak om de krant te lezen”, vertelt onze gastheer.

Een pareltje van
een renovatie.
Lut en haar kleindochters Roxanne en Violette
vermaken zich met een spelletje jeu de boules.

Lut, Pol en de kleinkinderen,
genietend van het zonnetje
in hun stadstuin.
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Verrijkende wandeling
We slenteren mijmerend door de straten en laten het begijnhof
achter ons. Dat het zo stil kan zijn te midden van een stad…
Eenmaal buiten de muren genieten we nog wat na van de
rust die er binnen heerst. Zo’n gezegende plek zet aan tot
enige reflectie en dat is toch altijd weer verrijkend.

Waar is de tijd dat hier nog begijntjes woonden? Nu is het begijnhof een oase voor stadsbewoners
en bezoekers. Een parel aan de kroon van de schilderachtige streek van levensgenieter Pallieter.

C’est toujours un plaisir de vivre l’ambiance
de cette cité superbe au confluent de
la Grande et de la Petite Nèthe.
It is always a pleasure to sample the warm and
friendly atmosphere of this charming town at the
confluence of the Grote Nete and Kleine Nete rivers.

Hier geniet je in alle
rust van de stilte.

144

Altijd fijn om de sfeer op te snuiven in deze prachtstad aan de
samenvloeiing van de rivieren Grote Nete en Kleine Nete.
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Dauby
Uilenbaan 86
2160 Wommelgem (B)
T. + 32 (0) 3 354 16 86
Fax + 32 (0) 3 354 16 32
info@dauby.be
www.dauby.be
Renovatiewerken: www.denys.com
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