
Twee Belgische koppels kochten deze villa in de Franse 
streek van Charentes en knapten haar op met gevoel 
en respect voor de authenticiteit van het gebouw.

[ Tekst:Karolien Van Cauwelaert Foto’s: Bieke Claessens ]
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1. Rozen zorgen voor een 
kleurentoets op de gevel  
2. Laatavondzon aan het zwembad  
3. De keuken is een buitenkeuken 
van de Wilrijkse interieurzaak Sarah 
Mo en is gemaakt van olm. 

Twee bevriende koppels die besluiten om 
samen een Franse villa te kopen en op te 
knappen: het klinkt als een kroniek van een 
aangekondigde vriendschapsbreuk, maar in  
dit geval hebben Kaat & Yves en Nicky & Kris 
er een succesverhaal van gemaakt.

HET HUIS BESLIST
Hoe verenig je vier smaken?  “Dat was inder-
daad niet eenvoudig”, legt Kaat uit. “De oplos-
sing was om het huis zelf te laten beslissen. 
We zijn overeengekomen om de charme van 
het huis zoveel mogelijk te bewaren. De sleu-
telwoorden waren authenticiteit en landelijk-
heid, met veel hout en natuurlijke kleuren. In 
tweede instantie hebben we dan een geza-
menlijk moodboard gemaakt: we hebben een 
stapel magazines uitgepluisd, waarbij iedereen 
uitscheurde wat hij of zij mooi vond. Ik heb dan 
die knipsels verwerkt in een moodboard. Dat 
werd de leidraad bij alle aankopen.”

HUIS MET TRAPPEN
Respect voor de authenticiteit van het gebouw 
heeft de koppels niet belet om grondige ver-
nieuwingen door te voeren en de indeling aan 
te passen. Op zes maanden tijd werden elec-
triciteit, vloeren en sanitair vernieuwd, werden 

op de ene plek oude muren verwijderd en op de 
andere nieuwe gezet en werd de woning geïso-
leerd. En dan waren er nog een aantal obsta-
kels. Kaat: “Een euvel dat we hebben moeten 
overwinnen, was het feit dat het huis binnen 
schots en scheef is. We hadden de vloeren kun-
nen nivelleren maar dat had een fortuin gekost. 
We hebben het opgelost door hier en daar met 
een verhoog te werken dat de niveauverschil-
len opvangt.”De woning ligt bovendien tegen 
een heuvel, wat maakt dat er nogal wat trappen 
en niveauverschillen zijn. Het resultaat is dat 
het huis drie vleugels met slaapkamers en bij-
behorende badkamers heeft, wat voor privacy 
zorgt als er meerdere gezinnen logeren.

BUDGETVRIENDLIJKE INRICHTING
Het budget dat de koppels voor de inrichting 
hadden voorzien, was beperkt. Voor elke ruim-
te rekende Kris een budget uit, dat niet mocht 
worden overschreden. En het was Kaat die het 
op zich nam om koopjes op te sporen: “Ik heb 
het hele land én het internet afgeschuimd om 
spullen voordelig op de kop te tikken. Het werd 
een sport om onder Kris zijn budget te kunnen 
blijven.” Het is een prestatie geworden waarop 
iedereen fier kan terugkijken.
www.domaineborgnette.fr 
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1. Naast een televisiekamer beschikt 
het huis ook over een aparte zitkamer. 
Zitbanken en bijzettafel komen 
van bij Sarah Mo in Wilrijk. 
2. Kaat tikte een verzameling stoelen 
op de kop die aan twee voorwaarden 
moesten voldoen: ze moesten even hoog 
zijn en licht ogen. Vervolgens werden ze 
afgeschuurd en van een lik verf voorzien.
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1. Het bed vond Kaat in een winkel in 
de dichtstbijzijnde stad Angoulème. De 
luiken kocht ze op een Frans marktje. 
2. De oorspronkelijke trap naar één van de 
vleugels van het huis werd afgeschuurd 
en gebeitst. Opletten voor het hoofd!  
3. Een oud bureaumeubel van Kris vond zijn 
plek in een zijkamertje met zicht op de tuin. 
4. Een bed van Ikea doet dienst als zitbank maar 
kan ook als extra slaapplek ingeschakeld worden.
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