advertorial
Vakantiewoning Villa Paradis, Oostduinkerke

Van leegstaand pand tot paradijs
Villa Paradis, Oostduinkerke. De luxueuze charmevilla, omspeeld door de frisse adem van de zee, werpt een schaduw over het
Zonneplein. Een machtig huis met een verhaal. Na jarenlange leegstand in ere hersteld. Vandaag weer blinkend in haar vel als nooit
tevoren. “Ik heb echt wel mijn ziel in deze villa gestoken”, vertelt eigenares Evi Meylaerts (36). “Over elke ruimte en elk detail is
goed nagedacht. En dat merk je blijkbaar, want het is de meest voorkomende opmerking van al wie er ooit verbleef.”
Vakanties en incentives
Villa Paradis wordt verhuurd als vakantiewoning
aan zee. Met haar 8 slaapkamers en 6 badkamers
een ideale stek voor vakanties met vrienden of
familie. Maar de kustvilla is tegelijk ook een prima
locatie voor bedrijfsincentives of teambuildings.
“De woning beschikt inderdaad over een grote
ontmoetingsruimte met projector”, duidt Evi.
“Voorts biedt Villa Paradis ook nog onderdak
aan een verwarmd binnenzwembad, een sauna,
een hammam, een jacuzzi en een automatische
bowlingbaan. Speciale vermelding ook voor het
ruime zonneterras: mijn lievelingsplekje. Bij mooi
weer heb je daar de hele dag door zon. Echt
genieten.”

De zee
Villa Paradis is ruim en helder. “De woonkamer,
de keuken, de kamers, de badkamers: elke ruimte
baadt in een zee van daglicht”, doet Evi verder.
“Er zijn ook geen krappe plaatsjes. De woning is
optimaal ingericht. Ook de ligging van Villa Paradis
is een troef. Op wandelafstand van strand, dijk
en zee. Vanuit de woonkamer en de slaapkamers
heb je een mooi zeezicht. En vlakbij heb je het
gezellige Zonneplein, met zijn kinderspeeltuin en
petanquebanen.”

Persoonlijke touch
De inrichting en aankleding van Villa Paradis is
helemaal het werk van Evi. De Franse zangeresactrice Vanessa Paradis loopt als een rode draad
doorheen de woning. Voorts ligt de kustvilla
bezaaid met leuke quote’s. Het opmerkelijkste
citaat prijkt in de woonkamer. “Feelings are much
like waves. We can’t stop them from coming, but
we can choose wich one to surf.” Een subtiele
verwijzing naar Evi’s overleden echtgenoot, Jan
Decuypere. “We hadden dit huis net gekocht
en volledig ontmanteld, toen Jan in een coma
belandde”, vertelt Evi. “In eerste instantie heb ik
me natuurlijk afgevraagd of ik -naast de zorg voor
Jan, de kinderen en mijn zaak- wel de capaciteiten
had om dit project verder te zetten.
Eens de klik gemaakt heb ik tien maanden
intensief de verbouwingen opgevolgd. Tijdens
Jans revalidatie toonde ik telkens vol fierheid de
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vorderingen van de werken. Net voor het project
voltooid was, is Jan uiteindelijk toch gestorven.
Mijn man was een levensgenieter. Hij had een
positieve kijk op het leven. Met deze quote wil
ik zijn optimisme doorgeven aan de gasten van
Villa Paradis.”

(weekend, midweek, week,…), hoe voordeliger
de tarieven. Geven we tot slot nog mee dat Villa
Paradis nog een klein zusje heeft in Durbuy, met
name Villa Bardot. Misschien een leuke najaarsuittip?
F. Devos

Klein zusje
Villa Paradis wordt verhuurd voor een periode van
minumum 2 nachten. Hoe langer de huurtermijn

MEER INFO: www.villaparadis.be &
FB ‘Villa Paradis Oostduinkerke’ &
‘Villa Bardot Durbuy’.

