Stylingtips voor thuis van L’Auberge du Notaire

Slapen als in
een boutiquehotel

L’Auberge
du Notaire

ardennen

L’Auberge du Notaire is een kleinschalig charmehotel: het telt negen frisse,
comfortabele en karaktervolle gastenkamers. Voor een weekendje weg in
de Ardennen zijn er verschillende gastronomische arrangementen, een
wildarrangement en een golfarrangement.

L’Auberge du Notaire, Rue Général Jacques 11, Vielsalm, tel: +32 (0)80 78 56 70,
www.aubergedunotaire.be, info@aubergedunotaire.be

Stap binnen bij L’Auberge du Notaire en je merkt dat het in de Ardennen ook anders
kan. Hier geen sombere kamers, groezelig tapijt en donkerbruin meubilair. Teveel
en te vet eten onder het wakend oog van een hertenkop, staat niet op het menu.
Dit charmehotel heeft negen frisse en moderne kamers en in het restaurant
worden streekproducten feestelijk gecombineerd met wereldse smaken.

Culinair Wandel Weekend Ardennen
L’Auberge du Notaire heeft een fijn culinair
wandelarrangement samengesteld:
Gezonde buitenlucht en stevige boswandeling. Mooie
ingrediënten voor een Culinair Wandel Weekend in de

Chocoladeletters op de muur

Ardennen.

De salon waar vroeger het dienstmeisje het ontbijt serveerde

• 2 x overnachting in een van de bijzondere gastenkamers

aan de notaris en zijn vrouw, is nu een gastenkamer. ‘Bonne

• 3-gangendiner op de avond van aankomst

nuit’ werd in chocoladeletters boven het bed geschilderd en

• 5-gangendiner op de tweede avond

‘Bonne journée’ tegenover de spiegel in de badkamer. De tech-

• wandelkaart

niek blijkt kinderlijk eenvoudig – en niet duur. Schilder Benoît:

•  voucher voor een lunch en een drankje voor 2 personen

“Een grafisch bureau heeft ‘Bonne nuit’ en ‘Bonne journée’ op

tussen de locals in eetcafé L’Escale in Vielsalm

een stickervel uitgeprint, met uitsneden van de letters. De sticker

Prijs kamer straatzijde: € 237,50 p.p.

is op de muur geplakt en de letters ‘ingekleurd’. Ga je zelf aan

Prijs kamer tuinzijde: € 256,50 p.p.

de slag, zorg er dan voor dat de randen rondom de letters goed
geplakt zijn, anders loopt de verf uit.”

Te reserveren via www.aubergedunotaire.com of via
info@aubergedunotaire.be

Foto links: chocoladeletters
Foto’s onder: De schilder aan het werk

Welkom in Vielsalm

Foto links: de schaakkamer
Foto onder: culinair genieten

Diezelfde techniek is gebruikt voor de kamer met de schaakLiefde op het eerste gezicht. Dat gebeurde er toen Monique

stukken en in de kamer waar het toegangsbord van Vielsalm de

van Schijndel en Mart van der Heijden de voordeur van dit

blikvanger is. Mart: “De borden die je tegenkomt als je in België

notarishuis openden. Het gebouw is, net als wijlen de notaris,

een dorp of stad binnenrijdt, vinden wij grafisch heel mooi. En

een monument in het stadje Vielsalm en dateert van 1913.

dus hebben we Benoît gevraagd om dat te maken.” Het dag-

Leuk weetje: Mart en Monique zijn in honderd jaar slechts de

licht wordt in de kamers op de houten vloeren weerkaatst.

derde eigenaar. Vaklui uit de buurt hebben het pand helpen

Kortom: slapen doe je bij L’Auberge du Notaire in stijl.

omtoveren tot het huidige charmehotel L’Auberge du Notaire –
de herberg van de notaris.

Chique maar niet stijf
Voor Benoît en zijn team is L’Auberge du Notaire een prestige-

Creatieve Pietje Precies

project: “Het is een van de mooiste projecten die ik heb gedaan.

Het plezier en de passie waarmee dit Nederlandse stel hier hun

Alles klopte: de coördinatie van alle professies, de onderlinge

gasten ontvangt, voel je direct als je de drempel over stapt.

sfeer en de ideeën die ik samen met Mart en Monique heb ont-

Geen wonder, als je elke dag in zo’n stijlvol en absoluut bijzon-

wikkeld voor de decoratie. Het is zó’n plezier om met mensen te

der hotel-restaurant mag werken in de Ardennen. De lokale

werken die iets origineels met hun interieur willen. De mix van

schilder Benoît van Dooren was er maanden gestationeerd voor

dit monumentale pand met het spannende interieur is chique

de finishing touch. “Een creatieve Pietje Precies wiens telefoon-

maar niet stijf. Ik persoonlijk vind dat effect geweldig.”

nummer we ooit hebben overgeschreven van een aanplakbil-
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jet”, vertelt Monique. “We wilden een perfecte verbinding creë-

Meer interieurideeën voor thuis, bekijk de website van

ren tussen de sfeer van de oude meesterswoning en onze

L’Auberge du Notaire: www.aubergedunotaire.com. Of die van

moderne smaak.”

de schilder: www.benoitvandooren.be ‹
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