In de hal liggen gebakken Belgische
tegels. De wanden zijn betimmerd met
ruw rondhout, als kriskras gesprokkelde
takken.

Chalet in de Ardennen

Boers, warm en
verwelkomend

Koekoeksklokken en stoere houten bedden met fris rood-wit geblokt
beddengoed: La Sourcy is precies wat je van een chalet verwacht.
Net over de

In ‘Nét over de grens’ gaan
we op bezoek bij onze
Belgische buren. We trekken
langs unieke logeeradressen, ontdekken een schrijvershuis, gaan
fruit plukken in de
boomgaard en spreken met
bijzondere mensen.
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Wie binnenstapt in de houten wereld van chalet La Sourcy
voelt zich meteen thuis. Het is een bonte, maar tegelijkertijd
sobere verzameling die vooral heel erg warm oogt. Je ziet jezelf
al zitten in zo’n robuuste houten stoel met lief opengewerkt
hartje op de leuning, spelletjes doen om een ronde houten
tafel of ’s winters lezen bij de enorme open haard van gestapelde stenen uit de nabije rivier.
“Dit chalet stond vlak bij de boerderij van mijn grootvader”,
vertelt Monika Etienne. “Toen het in 2003 te koop kwam,
besloten mijn man en ik het te kopen en totaal te verbouwen.”
Het echtpaar zit al jarenlang in de horeca en is ook eigenaar
van het achttiende-eeuwse kasteel Contes de Salme in Vielsalm
waar ze een restaurant, ijs-theesalon, hotel en zalencentrum
hebben gecreëerd. Ook daar heeft Monika zich volop uit kunnen leven. Haar studie aan de kunstacademie was daarvoor

een goede basis. Haar specialiteit is het creëren van bijzondere
verven met behulp van verschillende natuurpigmenten die ze
van over de hele wereld meeneemt.

De bezem erdoor

La Sourcy was minstens zo’n uitdaging voor Monika. Maar
eerst moest de bezem er flink doorheen. “Binnen wilde ik het
zo puur mogelijk hebben. In een chalet hoort onbewerkt hout
de hoofdrol te spelen. Opsmuk is streng verboden. Dat wat er
stond, een chalet vol schrootjes, paste helemaal niet in deze
omgeving. Hier hoort iets rustieks, iets eerlijks te staan. Ik
zocht het juist in simpelheid. De gordijnroedes zijn bijvoorbeeld gemaakt van zinken pijpen, gevat in hout. Een schrijnwerker heeft de eettafels en stoelen gemaakt.”
De stijl van La Sourcy werd boers, warm en verwelkomend.
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‘Als we horen dat er ergens
gesloopt wordt, rijden we er naar
toe om te kijken of er iets bij zit’
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Monika: “Ik ben met mijn gezin altijd op zoek naar mooie
materialen. Onze jongste zoon David heeft er ook een neus
voor. Hij helpt me om oude ijzeren delen schoon en roestvrij te
maken. Als we horen dat er ergens gesloopt wordt, rijden we
ernaartoe om te kijken of er iets bij zit wat we kunnen gebruiken. Het meeste materiaal slaan we op in een grote loods waar
we op ons gemak de spijkers kunnen verwijderen. We hebben
contact met een zagerij die nog precies zo werkt als vroeger. Bij
hen hebben we de eiken vloer vandaan gehaald. In totaal hebben we twee jaar in dit huis gestoken. Toen het klaar was,
kwam de boerderij van mijn grootvader vrij. Dus konden we
meteen met een nieuw project beginnen.

Nachtelijke inval

La Sourcy is een echt boshuis geworden, een plek met veel
privacy. Er is een grote slaapkamer die met een tussenhal verbonden is met de rest van het huis. Beneden zijn ook nog twee
grote slaapkamers met extra ruimte voor de kinderen.

Zelf logeren in La Sourcy
La Sourcy is ook te huur. Het huis is geschikt voor maximaal 18
personen. Prijzen vanaf € 980,- voor een midweek. Adres :
Chalet de la Source, Rue de l’Auneux, 32, B - 4950 Thirimont
Kijk op www.contesdesalme.be voor meer informatie. E-mail :
info@ardenne-vacances.be Reserveren via Marc Defays
00 32 (0) 80579333.
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Te doen in de omgeving

Het chalet ligt in het stadje Thirimont. Hoe ziet de omgeving eruit en wat is er zoal te doen?

Boven zijn nog eens drie slaapkamers. Alle bedden hebben
een brede houten ombouw. In de badkamers zijn heerlijke
regendouches.
De verbouwing van La Sourcy ging voor Monika eigenlijk vanzelf. “Ik heb de kunstacademie gedaan, maar voor de verbouwing van dit huis heb ik geen uitgebreide plannen of tekeningen gemaakt. Ik droom graag en zie in gedachten precies hoe
het moet worden. Dan ga ik daar ook voor. Hard werken, urenlang geconcentreerd schuren of schilderen, het maakt me niet
uit. Het geeft me juist energie. Als ik eenmaal bezig ben, gaat
het continu door. Ook ‘s nachts houdt het me bezig. Juist dan
komen de beste ingevingen. Je moet geloven in wat je wilt, dat
is absoluut een vereiste.” ❧
Tekst Margriet de Groot Fotografie Pauline Joosten

Volgende aflevering
‘Net over de grens’
In het volgende nummer nemen
we een kijkje bij Anja Meeuwsen
in Westmalle. Ziij maakt
keramiek, dat bijzonder is door
zijn eenvoud, kleur en elegantie.

Gewest: Wallonië
Provincie: Luik
Arrondissement: Verviers
Streek: Ardennen
Taal: Frans
Kilometer vanaf Utrecht: 250
In de regio: • Het historische Malmedy met z’n
fraaie vakwerkhuizen met zwart-witte gevels.
www.malmedy.be • Spa, uiteraard om de
historische kuurcentra en de wereldberoemde
waterbron. www.spa-info.be • Stavelot is een
mooi stadje met leuke winkels en een abdij.
(http://tourisme.stavelot.be)
Natuurgebieden: • De Hoge Venen is een
beschermd natuurgebied gelegen op een
hoogvlakte. De bodem, het ven, is afgeschermd door houten wandelpaden.
Er zijn diverse wandelroutes met als centraal
punt het Centre Nature tussen het Signal de
Botrange en Robertville. ’s Winters kunt u hier
ook skiën en langlaufen.
www.centrenaturebotrange.be • Stuwmeren
van Butgenbach en Robertville en Gileppe
(met uitzichttoren die boven de boomtoppen
reikt) • Natuurcentrum Ternell in Eupen, een
bosmuseum in een voormalige
boswachterswoning www.ternell.be
Boeren in bedrijf: akkerbouw en veeteelt
en bos

Grondsoort: steenrijke leemgrond
Bezoeken: In het chocolade museum in
Eupen kunt u een kijkje nemen in de fabriek
en zien hoe de chocolade gemaakt wordt.
U kunt hier natuurlijk ook een stukje proeven!
www.chocojacques.be
In de grotten van Remouchamps kunt u de
langste ondergrondse boottocht maken, een
tochtje van 600 meter tussen de wonderen
der natuur, www.grottes.be

Streekgerechten: Ardeense ham en wild,
Malmedyer bier, vruchtenjenever en diverse
soorten kaas.
Ambacht: In de Ardennen zijn nog veel
authentieke bierbrouwerijen te vinden. Mooi
voorbeeld is Brouwerij De Bellevaux in
Malmedy heeft een eigen brasserie, www.
brasseriedebellevaux.be
Algemene informatie: www.eastbelgium.com

Luik
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