
elkaar, valt er geen tijd te verliezen.’ Na een grondige renovatie is de oase van de 

familie Van Vreckem nu een echt pareltje.

Thierry Van Vreckem is een niet-onverdienstelijke kunstschilder en actief lid van 

de servicevereniging Lions Club. Zijn huis in Bever ademt een tijdloze sfeer en zijn 

werk komt er schitterend tot zijn recht. Kunst, virtuoos in haar eenvoud. Intens van 

palet en uitgepuurd zuiver qua lijn. Kunst die in elk huis wel een passend plaatsje 

weet te veroveren. Zowel voor moderne als klassieke projecten betekenen Thierry’s 

doeken een verrijking. 

Parel van een Project

Dat de kunstenaar en zijn vrouw levensgenieters zijn, staat buiten kijf. ‘Bij ons thuis 

is het de zoete inval, wij bloeien open als we gasten mogen verwennen.’ Thierry 

en Vera waren nog maar enkele maanden een koppel toen hun oog viel op een 

eeuwenoude geitenboerderij die te koop stond in het schilderachtige Pajottenland. 

‘We waren meteen wild van dit domein.’ Omdat het al avond was, was het notaris-

kantoor gesloten. ‘Maar omdat we zijn broer kennen, kwamen we aan het privé-

nummer van de notaris en we hebben hem meteen gebeld. De dag erna hebben 

we het huis al gekocht’, lacht het echtpaar. ‘Dat betekende dat we ineens ook 

beslist hadden om te gaan samenwonen en te trouwen. Als je zeker bent van 

Kunstig in het schilderachtige 
Pajottenland

Thuis bij Thierry Van Vreckem is het puur genieten van een kunstzinnig kader. Dat de kunstschilder is neer-

gestreken in deze schilderachtige streek hoeft beslist niet te verwonderen. De natuur en de landelijke stijl 

van zijn woning inspireren hem tot abstract werk dat emoties losmaakt bij ieder van ons en dat getuigt van 

een rustgevende schoonheid.

T h I e r r y  V A N  V r e C K e M

Dankzij een laag kalei oogt de gevel in oude baksteen stijlvol. De doorleefde rode pannen komen van Koramic.
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‘De lichtreclame van Illy heb ik, eerlijk gezegd, afgeluisd van de mensen die onze 

favoriete koffie verdelen in België. Ik heb toen gezegd dat ik met een horecazaak 

zou beginnen. helemaal gelogen was dat niet, want in de bar en galerie serveer 

ik inmiddels eten en drinken en ook Illy-koffie.’ De keuken werd geverfd in Old 

White van Flamant. ‘Ik zie de kunst en de kookkunst als een uitdaging om steeds 

mijn grenzen te verleggen. Zopas heb ik een dressing met knoflookpasta op punt 

gesteld, om samen te serveren met een varkenshaasje uit de oven.’

Straffe verhalen

De gevel kreeg een laag kalei en oogt sober chic. In de strakke voortuin is het 

een subtiel afwegen van bestrating en buxusrijen. Leihaagbeuk rondom omkadert 

de woning gepast. Met grondspots worden het huis en de tuin ’s avonds in een 

magisch licht gehuld. Binnen gaat er pure klasse uit van het interieur. Voor de raam-

decoratie en het charmante kleurenpalet hebben Thierry en Vera samengewerkt 

met Sonja Slegers. De sfeervolle decoratie en de meubels van Flamant vallen niet 

weg te denken uit het interieur en de schilderijen van Van Vreckem matchen op 

originele wijze met het geheel.

het is hier de persoonlijke touch die het verschil maakt. Zo zijn er de authentieke 

elementen. In de keuken een oude weegschaal van Berkel. ‘Gekocht in Nederland 

voor vijftig euro via Kapaza, de fameuze internetsite voor tweedehandsspullen. het 

ding daar oppikken heeft ons meer gekost’, vertelt Vera. Ons oog valt op het door-

leefde hakblok. Dat heeft nog geen honderdvijftig euro gekost, via een advertentie 

in de Koopjeskrant. ‘Die beenhouwer in haaltert wilde liever een groter werkblad, 

maar je kon merken dat het hem pijn deed om afstand te doen van zijn pronkstuk’, 

vervolgt Thierry. ‘“De dag dat je mijn hakblok wegdoet, bel me dan, dan koop ik 

hem terug”, zei de man nog bij het afscheid.’ De prachtige gootsteen van toen vond 

Thierry langs de kant van de weg, klaar om weggegooid te worden. 

KunSt en KooKKunSt

Voor Thierry Van Vreckem is het maar een kleine stap van kunst naar kookkunst. Op zondag, 

van tien uur ’s morgens tot zes uur ’s avonds, staan de deuren van de galerie open voor 

iedereen. Die zondagen vallen onder de noemer ‘Solvino’. Luie zonnige zondagen die 

uitnodigen om bij te praten met een goed glas of even met je neus in een boek uit de 

royale bibliotheek te duiken. De brasserie van Thierry heeft alles om je tot rust te laten 

komen en ook op de terrassen voor de deur is het ontspannen neerstrijken. Thierry serveert 

verfijnde gerechten vergezeld van wijnen uit een persoonlijk samengesteld assortiment. De 

kunstenaar verstaat als geen ander de kunst om met smaak en in stijl te genieten van de 

kleine dingen des levens, en Thierry inspireert mensen om hetzelfde te doen.

Pronkstuk in de keuken is het slagershakblok, dat al een leven achter de rug heeft.

Thierry en Vera zijn verzamelaars van 

curiosa. Van een keukenvergiet van toen 

tot een exclusief servies.

‘Koken is als kunst creëren, steeds leg ik de lat een beetje hoger’, aldus 

Thierry. Hij heeft culinair al veel kunnen opsteken van de chef van 

feestzaal Ter Heyde in Kester. ‘Dankzij Christopher sta ik nu mijn mannetje 

in de keuken, en er is een zeer mooie vriendschapsband gegroeid met 

zijn familie.’ Vera kijkt goedkeurend naar het kokkerellen van haar man.

Een typisch bord van Thierry: gezond en 

lekker, sober van look en tegelijk speels 

en fris. Op een bedje van salade met 

radijzen rust toast met mozzarella en 

Gandaham.

In het verlengde van de keuken heb je de eetkamer, en die vormt dan nog eens een hoek waar er een extra, ietwat strakkere zithoek met tv is. Hier heeft de zon vrij spel.
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Leuk hoe kunst  
in dialoog gaat met het kader.

Slimme ideeën

• Wat het huis vraagt – ‘We hebben een tijdlang in het huis gewoond 

zoals het was. Dat is een goed idee, zo kun je het “inleven” en ontdek 

je gaandeweg welke ingrepen er nodig zijn’, stelt het echtpaar. ‘er was 

vooral nood aan ademruimte, vandaar dat we voor grotere ramen hebben 

geopteerd en enkele binnenmuren hebben gesloopt.’

• Sluitende offerte – het huis vroeg om een nieuw dak. ‘Sommige 

dakwerkers spraken over een prijs “bij benadering”, maar dan kun je bij 

de afrekening onaangenaam verrast worden. Daarom hebben wij gekozen 

voor de vakman met de sluitende offerte.’

Het salon heeft een hoog Flamant-gehalte.

De plaids, met Flamant-

label, kunnen ook de poes 

bekoren. Pino vlijt zich 

soms urenlang neer.

De vergezichten van Thierry 

Van Vreckem prikkelen de 

fantasie en de figuren op 

zijn doeken getuigen van 

een rijke innerlijke wereld. 

Er gaat een tijdloze rust 

uit van zijn kunst. Kunst 

die toegankelijk is en 

mensen ontroert. ‘Laatst 

presenteerde ik een werk 

op locatie en de bewoners 

stonden versteld van de 

sterke interactie met hun 

interieur.’ Tevredenheid alom 

dus.

Het huis heeft vele hoekjes die 

uitnodigen om te genieten.

Voor de kop in keramiek 

tekent Vera, de vrouw 

van Thierry.

In de woonkamer prijkt 

boetseerwerk van een 

gewaardeerde collega 

van Thierry, Cecile 

Lebrun.
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WaKKere nachten

De verdieping werd bewoonbaar gemaakt en biedt nu onderdak aan drie slaap-

kamers, een dressing en een ruime badkamer. Dochter Muka heeft karakter, van-

daar dat pittig groen de toon zet in haar kamer. De kamer van zoon Miro geeft aan 

dat hij veel met muziek bezig is. ‘Voor zijn leeftijd speelt Miro al een aardig stukje 

accordeon. Muka is een tekentalent. De blauwe tegels in keramiek in de badkamer 

heeft mijn vrouw zelf gemaakt’, aldus Thierry. ‘Op de vloer ligt gewoon dennen-

hout, maar we hebben het met bootlak beschermd tegen vocht. eerst speelden we 

met de gedachte om een modern bad te installeren. Maar Alexander, een antiquair 

hier vlakbij, had voor ons een oud gietijzeren bad op pootjes gevonden, en toen 

was de beslissing snel genomen.’ De bovenverdieping van de proef- en barruimte is 

het schildersatelier van Thierry. ‘Ik ben vaak ’s nachts aan het werk, dan heb ik veel 

inspiratie. elk doek vertelt een verhaal. Voor mij is het maken telkens een intensieve 

zoektocht naar de perfectie in de eenvoud’, besluit de kunstenaar.

Op een console ligt een aloude American football naast accessoires zoals een klokje en 

een hoorn. Zo’n originele combinatie maakt het verschil.

In de galerie is het gezellig klinken en darts spelen met vrienden. Een ideaal trefpunt 

voor kunstliefhebbers en culinaire levensgenieters. De knappe luster met gewei komt 

van Flamant.

Thierry maakt ook monoprints die grafisch 

heel sterk aanspreken. Originele werken 

zijn het, vermits er telkens maar één print 

wordt gemaakt. Zo’n monoprint is een ideaal 

cadeau of relatiegeschenk, en bovendien zeer 

betaalbaar.

Bij Thierry kun je exquise maar betaalbare wijnen 

degusteren en kopen. Een collector’s item zijn beslist de 

flessen als eerbetoon aan Roger Raveel. De etiketten 

refereren uiteraard aan zijn kunst. ‘Deze Pomerol uit 

1971 kreeg ik cadeau van vrienden, maar ik denk niet dat 

de kurk ooit van de fles gaat. Dat is mijn geboortejaar 

namelijk. Heel attent van de schenkers’, meent Thierry.

Thierry gaat vaak laat naar bed omdat hij ’s nachts veel inspiratie heeft om te 

schilderen.

De blauwe badkamertegels heeft Vera zelf gebakken.

Het antieke bad staat hier prachtig.

Muka speelt graag prinses. De verkleedkleren hangen klaar in haar kamer. Broer Miro 

is een muzikaal talent, hij speelt accordeon en piano.
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BeKlijvend

Minimalistische, tot ieders verbeelding sprekende kunst is het. We moeten spon-

taan denken aan de repetitieve muziek van Wim Mertens en Arvo Pärt. Geen toeval, 

het zijn de favoriete componisten van Thierry Van Vreckem en hun muziekstukken 

weerklinken vaak in zijn atelier. Als hij dan in de late uren, na soms een rijpingspro-

ces van weken, de finale toets aan een schilderij heeft aangebracht, maakt hij zijn 

echtgenote wakker om te komen kijken. De openbaring van een nieuw werk gaat 

gepaard met een gevoel van opperste blijdschap en dat wil Thierry graag delen 

met zijn eega. Wat is er hoger dan geluk? Jawel, gedeeld geluk. De bar – vroeger 

de schuur – is tegelijk een kunstgalerie. er hangt een werk waar je stil van wordt. 

‘Ik heb laatst een buurman van vroeger een bezoekje gebracht enkele uren voor hij 

stierf. Dat beklijvende gesprek liet me niet meer los, ik moest er wel een schilderij 

van maken…’

WelKom thuiS!

Naast beeldend kunstenaar is Thierry ook een artiest in de keuken. Bij hem thuis 

ben je welkom, op afspraak, voor een atelierbezoek in combinatie met een exclu-

sieve proeverij van verfijnde gerechtjes, champagne en wijn. Thierry geeft ook 

kookworkshops en voor gezelschappen kun je zelfs de bar en galerie boeken voor 

een festijn, met gepaste animatie door de meester, die dan uiteraard ook zijn kook-

kunsten demonstreert. Genieten van kunst en culinaire creaties in een stijlvol kader, 

het gaat mooi samen bij levenskunstenaar Thierry Van Vreckem.

info

Thierry Van Vreckem
Romont 5, 1547 Bever (B)

gsm: 0032(0)485/73.11.79

e-mail: thierryvanvreckem@hotmail.com

website: www.thierryvanvreckem.be  

& www.solvino.be

Binnenhuisinrichting: Sonja Slegers, Rumst, 

www.sslegers-interiors.be & 0032(0)3/888.03.90

Bomen & planten: Tuincenter Lissens, Opwijk, 

0032(0)52/35.77.92, www.tuincenterlissens.be

Tuinarchitectuur: Ann Voets, Dworp

www.ontwerpbureaubuiten.be, 

0032(0)473/86.37.28

maatwerk & binnenschrijnwerk: 
Erik Vanderheyden, Viane, 0032(0)477/36.13.83

Dakwerken: Paul Van Nieuwenhove, Moerbeke, 

0032(0)54/41.64.64

Oklahoma barbecue: www.oklahoma.be

Flamant home interiors: www.flamant.com 

koramic: www.koramic.com

climaWorld: www.climaworld.be  

& www.climaworld.nl

Xavier De Smet: 0032(0)478/54.51.70, 

www.winedine4events.com

Feestzaal Ter heyde: www.proefterheyde.be, 

0032 (0)54/56.68.64

De kinderen en hun vriendje op bezoek, Alan, 

genieten van een deugddoend bubbelbad op 

het terras. Tip: kwaliteit in tuinspa’s vind je bij 

ClimaWorld.

Dochter Muka heeft het tekentalent van 

haar papa.

Prompt neemt zoon Miro zijn accordeon. 

Diverse meeslepende deuntjes vullen de 

ruimte.

Thierry en Vera blikken terug op een geslaagde renovatie, het huis leidt 

nu een uitmuntend tweede leven. Ze vinden het heerlijk wonen in het 

Pajottenland.

Het atelier van Thierry boven de galerie. Hier zwoegt hij dikwijls tot in de late uren.

Thierry bij zijn stalen trots: ‘Dit is veruit 

de beste barbecue die ik ooit gehad 

heb. Zeer gebruiksvriendelijk. Je kan je 

niet voorstellen hoeveel plezier deze 

Oklahoma’s barbecue mij al verschaft 

heeft. In een mum van tijd tover je 

ongelooflijk lekkere en gezonde gerechten 

op tafel. Echt een aanrader voor alle 

levensgenieters. ’s Winters gebruiken we 

de Oklahoma’s barbecue om kastanjes 

te poffen. Niets heerlijkers, met een 

lekkere warme chocomelk erbij na een 

winterwandeling in het Pajotse Bever.’


