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KORTRIJK

De dertigers Jonas Van Poucke en

Pieter Theys van Vitruvi speciali-

seren er zich in oude gebouwen

op mooie locaties volledig te ver-

nieuwen en aan te passen aan de

huidige leefwereld en met respect

voor de omgeving. ‘Vitruvi reali-

seert inspirerende plaatsen om te

wonen en werken’ luidt hun slo-

gan, die geënt is op het werk van

de oud-Romeinse architect Vitru-

vius. “Volgens hem moet een ge-

bouw voldoen aan 3 voorwaar-

den: het moet stevig, gebruiks-

vriendelijk en mooi zijn”, vertelt

Jonas. “Dat zijn onze vaste waar-

den. Het gebouw waarin Hadlow

zat is functioneel, heeft een stevi-

ge structuur en is doordacht ge-

bouwd. De architect was vooruit

op zijn tijd. Let wel: Vitruvi doet

niet enkel vernieuwingen. In

sommige gevallen is de structuur

of de functie niet meer conform

de huidige normen en is het beter

om af te breken en een nieuw-

bouw te plaatsen.” 

GEBOUW STRIPPEN

Het gebouw Hadlow ligt aan de

Rijselsestraat 27. “De omgeving

zal nog mooier worden als de

plannen voor een parkje aan de

Sint-Michielskerk gerealiseerd

worden”, vult Pieter aan. De he-

ren willen vanaf september 2020

het gebouw volledig strippen en

moderniseren. Er komen 8 appar-

tementen, een penthouse en een

commerciële ruimte. Die ruimte

wordt tot september ingenomen

door interieurarchitect Mathias

Delplanque met PuurNeuf. “Dat

draait rond het van a tot z inrich-

ten van een interieur. Het is een

samenwerking tussen een meu-

belmaker in eigen atelier en een

interieurarchitect: combineren

van maatwerk met moderne ar-

chitectuur. Hadlow is een zeer

zichtbare locatie”, duidt hij. In die

ruimte is er ook een tijdelijke ten-

toonstelling van de Kortrijkse fo-

tograaf Bart Debo, die zijn passie

voor fotografie in 2010 ontdekte.

“Ik haal mijn inspiratie uit reizen

rond de wereld en andere invloe-

den. Mijn werk bestaat uit ver-

scheidene projecten: familie,

mensen, beweging, Afrika, oude

fabrieksites.” Het strippen van het

gebouw gebeurt vanaf september

2020. Het zou afgewerkt zijn eind

2021. (Peter Van Herzeele) 

Voormalig Hadlow krijgt
make-over

KORTRIJK Jonas Van Poucke en Pieter Theys van

projectontwikkelaar Vitruvi lanceren hun nieuw pro-

ject ‘Hadlow’. Het gebouw waar zich de prêt-à-porter

zaak Hadlow bevond wordt volledig gestript en ver-

nieuwd. Er komen 8 appartementen, een commer-

ciële ruimte en een penthouse.

V.l.n.r.: Mathias Delplanque, Pieter
Theys, Jonas Van Poucke en Bart
Debo. (foto JVGK)

Zo zal het gebouw er achteraf uitzien. (gf)

CULTUUR OP KOMST

VOOR MEER UITTIPS:

www.schouwburgkortrijk.be

Ontdek persoonlijke cultuurtips 

van Schouwburgers

Schouwburg Kortrijk is online terug open. Ook nu zijn 

we een gids in het grote cultuuraanbod. Online kan je 

veel beleven. Zo veel dat je haast het bos door de 

bomen niet meer ziet.  

Onze Schouwburgers hebben smaak en dat delen ze 

maar al te graag met jullie. Check onze website en laat 

je verleiden door digitale cultuurtrips. Een ‘poepsimpele’ 

theatervoorstelling of liever een straf concert van Nick 

Cave? Of toch meer zin in een echt Bourgondisch diner? 

Van digitale theatervoorstellingen tot gerechten. Je 

ontdekt het allemaal op www.schouwburgkortrijk.be
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ADVERTORIAL

Haal het vakantiegevoel in huis 
met een tuin- of loungeset van 

PACO Meubelen!

DB663908E0

In deze uitzonderlijke tijden brengen we extra veel tijd door in en om het 

huis. Een bekende en veilige omgeving, die we graag omarmen met een 

relaxte en ontspannen sfeer, zeker omdat vakantie vieren in eigen land 

deze zomer voor velen van ons een feit zal zijn.

En wat is er dan fi jner om uw tuin dat heer-

lijke vakantiegevoel mee te geven? Creëer 

een knusse, fi jne plek in uw tuin waar u en 

uw naasten volledig tot rust kunnen komen. 

Want ontspannen en genieten doet u gega-

randeerd in een loungeset van PACO Meu-

belen!

PACO Meubelen biedt een zeer compleet 

gamma aan tuinmeubelen met uiteenlo-

pende stijlen welke u terugvindt in onze 

winkel en op onze webshop www.pacomeu-

belen.com. Wij hebben hiermee ingespeeld 

op de nieuwste trends van 2020, maar uiter-

aard zijn de klassiekers ook terug te vinden 

in onze collectie.

Een strakke en moderne look creëert u met 

een aluminium set, maar wie meer kiest 

voor een warme en landelijke uitstraling 

kan zich zeer zeker vinden in onze sets waar 

met name teakhout in verwerkt

is. En natuurlijk niet te vergeten onze ‘all 

time favourite’ wicker: weerbestendig en 

licht van gewicht in allerlei mooie varianten!

Naast de vele setopstellingen van tuin- en 

loungesets in onze winkel, slaagt u bij ons 

ook voor prachtige tuinstoelen, ligbedden 

of andere (tuin)accessoires.

Wist u dat onze tuinmeubelen grotendeels 

direct uit voorraad leverbaar zijn? PACO 

Meubelen levert binnen 2 weken bij u thuis 

tegen een geringe vergoeding. Door onze ei-

gen import vanuit het Verre Oosten kunnen 

wij u gegarandeerd de laagste prijzen bie-

den. Met een enorme voorraad, groot assor-

timent én de laagste prijsgarantie is PACO 

Meubelen dé tuinspecialist in uw regio!

Wilt u ook snel kunnen genieten van prach-

tige zomeravonden in uw nieuwe tuin- of 

loungeset? Bezoek dan onze winkel voor 

een persoonlijk en uitgebreid advies. Uiter-

aard shopt u onbezorgd en

24/7 via ons online aanbod op www.paco-

meubelen.com. Onze medewerkers staan 

graag voor u klaar via telefoon of chat voor 

een persoonlijk advies!

Een juweeltje van een tuin- of loungeset 

shopt u bij PACO Meubelen, zowel in onze 

fysieke winkel als online. We hopen u hier 

dan ook graag te mogen verwelkomen!

PACO Meubelen
Sint-Pieterskaai 21, 8000 Brugge

Openingstijden: vrijdag: 10.00-19.00 uur 

zaterdag: 10.00-18.00 uur - zondag: 10.00-18.00 uur

Alle zon- en feestdagen geopend van 10.00-18.00 uur!




