binnenkijker

Sixties-villa

gaat stijlvol de toekomst in
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Annelies en Björn verloren hun hart aan een charmante villa uit de
jaren 60 in de streek van Waregem. De ligging, de uitstraling, het
bijzondere dak en de grote tuin waren doorslaggevende troeven.
Maar de woonst snakte naar een upgrade om aan de wensen van het
jonge koppel te voldoen. Frank Tack Interieur bracht de uitdaging tot
een goed – nee, schitterend – einde.
tekst: Peggy van der Auwera - fotografie: Claude Smekens

T

Toen het koppel de woning kocht, werd eerst

zwart opgevoerd als contrasterende accentkleur

de bovenverdieping onder handen genomen:

– van keukentoestellen en geschilderde houten

met een baby op komst lag de prioriteit op

ramen tot klinken, sierbeslag en verlichting.

de kinderkamer. Daarna pakten ze met een

De zwarte elementen vormen een mooie

aannemer stapsgewijs de rest van het huis

tegenhanger voor de lichte basis en geven het

aan. Voor de keuken moesten ze samenwerken

geheel pit.

met een onderaannemer van die firma. Maar
Annelies en Björn vonden hun gading niet in

Verwachtingen overtroffen

het aanbod. Met Frank Tack Interieur was de klik

In de keuken komt het maatwerk van Frank

er wél meteen. Ze vielen als een blok voor wat

Tack Interieur meesterlijk tot zijn recht. De

ze zagen in de showroom. Frank Tack Interieur

elementen in massieve eik zijn van een tijdloze

zou niet alleen de keuken inrichten maar ook

schoonheid. We zien een afwisseling van blank

de leefruimte en het bureau. Zo zijn alle ruimtes

en geverfd hout voor de kastenelementen en

even hoogwaardig en evenwichtig, helemaal in

de meubels. Op de grond vullen natuursteen

lijn met wat het koppel voor ogen had.

en houten planken elkaar wondermooi aan. De
variatie van gegroefde en vlakke fronten toont

Ingetogen kleurenpalet

dat je met beperkte materialen en kleuren toch

De hardwerkende jonge ouders verlangden naar

voor dynamiek kunt zorgen.

een opgeruimd huis met rust en harmonie als

Qua lay-out en verbinding met de rest van het

leidmotieven. Ze houden van de landelijke stijl

huis is de keuken een compromis. Zij wou graag

in een strakke vormgeving en met lichte tinten.

een open keuken, hij liever gesloten. Het werd

Bij de totaalinrichting werden alle ruimtes qua

de gulden middenweg: twee boogvormige

kleur, materialen en sfeer op elkaar afgestemd.

openingen met eiken schuifdeuren aan een

Het serene Old Church White vormt de basis,

smeedijzeren rail. Je schuift ze naar believen

aangevuld met eikenhout en natuursteen. Naast

open of dicht voor meer of minder connectie

de beige en zandkleurige schakeringen wordt

met de leefruimte.
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Bij de totaalinrichting werden alle ruimtes qua kleur, materialen en sfeer op elkaar afgestemd.
Het serene Old Church White vormt de basis, aangevuld met eikenhout en natuursteen.
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In de zitruimte speelt eik de hoofdrol, met
ingebouwde kasten van vloer tot plafond, inclusief een
uitsparing voor de gashaard met onzichtbaar glas.
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Klasse en comfort

Tafelen in stijl

Ook aan andere praktische verzuchtingen kwam

Ook in het eetgedeelte zien we magnifieke

Frank Tack Interieur moeiteloos tegemoet.

kastenwanden in dezelfde uitvoering als die

Van extra veel opbergruimte om alles aan het

in de keuken: panelen in Old Church White,

zicht te onttrekken tot een losse, naast het

afgewisseld met een vitrinekast in smeedijzer

eiland geplaatste eettafel – handig om met

en glas. Erachter prijken beeldjes van Koen

kleine kinderen te vertoeven. Ook aan luxueuze

Vanmechelens kunstproject ‘Coming world

toetsen geen gebrek. Het marmeren werkblad

remember me’. Een aandenken aan de Eerste

(Emperador Light Marble), de mozaïektegels aan

Wereldoorlog en een stille wenk naar de Ieperse

de spatwand, het Falcon-fornuis, de nostalgische

roots van de vrouw des huizes. Tot slot nog een

kranen en het hoogwaardige sierbeslag van

slim uitgedokterde bar met een uitschuifbaar

Dauby stralen klasse uit. Niet zichtbaar maar

gedeelte.

wél praktisch: de ‘guillotinekast’ waarvan de
schuifdeuren verticaal open- en dichtgaan.

In warme oorden
De keuken was een schot in de roos, dus
vroegen de bewoners Frank Tack Interieur om
ook de leefruimte te vernieuwen in dezelfde

In het eetgedeelte zien we magnifieke
kastenwanden in dezelfde uitvoering
als die in de keuken,afgewisseld met
een vitrinekast in smeedijzer en glas.

stijl. In de zitruimte speelt eik de hoofdrol,
met ingebouwde kasten van vloer tot plafond,
inclusief een uitsparing voor de gashaard

De elegante tafel is eveneens een ontwerp van

met onzichtbaar glas. De schouw was een

Frank Tack Interieur. Je neemt makkelijk met

huzarenstukje: omdat hout ‘werkt’ onder invloed

acht tot tien personen plaats in een sfeervolle

van warmte, kwam er veel technisch vernuft bij

setting waarin niets de harmonie verstoort. Voor

kijken. De schouw zelf is van de hand van een

de verlichting klopte het koppel aan bij l’ombre

ambachtelijke steenkapper; de fauteuils zijn

in Pittem. Je kunt er terecht voor exclusieve,

vervaardigd door een bevriende meubelmaker.

authentieke armaturen die een meerwaarde
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vormen voor landelijke interieurs.
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Volmaakt totaalplaatje
Tot slot nam Frank Tack Interieur ook de
vernieuwing van het bureau voor zijn rekening.
Opnieuw stelen eiken vloeren, meubels en
maatwerkkasten de show. De sfeer is uitgesproken
rustig, warm en professioneel. Met een mix van
open en gesloten elementen, een robuuste
bureautafel, een vergadertafel met dezelfde
stoelen als die in de eetkamer, en geraffineerde
verlichtingselementen van l’ombre.
Frank Tack Interieur bracht alle ruimtes op
de begane grond perfect in balans door een
flatteuze materialen- en kleurenmix. Alles loopt
vloeiend in elkaar over, met evenveel aandacht
voor uitstraling als gebruiksgemak. Zo oogt
deze gedateerde jarenzestigvilla vandaag als
een aantrekkelijke en gezellige thuis zonder ook
maar een zweempje ruis.

Frank Tack Interieur
Grotstraat 74, 8780 Oostrozebeke
+32 51 40 47 18, info@franktack.be
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www.franktack.be
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