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Michel Deneef droomde van een bed &
breakfast in Frankrijk. Nadat hij zijn
baan als directeur bij Vervoort Meubelen
vaarwel had gezegd, lag de wereld aan
zijn voeten. Zijn vrouw Hanneke, tevens
werkzaam bij Vervoort, besloot haar
man te vergezellen. Het plan was om
gedurende zes maanden de balans op te
maken en dan verder te kijken. Het lot
besliste anders. ‘
OUDE PASTORIE Bij toeval ontdekte Michel een

oude pastorie met een ‘te koop’-bord, gelegen aan de
Piushaven in Tilburg. Hij werd dusdanig enthousiast
dat de makelaar onmiddellijk moest langskomen en
eenmaal binnen viel hij direct voor het charmante
pand. Michel moest zijn vrouw nog overtuigen, maar
uiteindelijk lag daar het plan voor een bed & breakfast
in Nederland.
Michel: “We hebben een plan ingediend voor een bed
& breakfast met vier kamers, een lunchroom en een
terras aan het water. De gemeente was enthousiast.
Het sloot prachtig aan bij de ontwikkeling van dit
gebied. In oktober 2012 kregen we akkoord van de
gemeente en waren alle vergunningen rond.”
BED BOOT BRUNCH BORREL In eerste instantie had
het ondernemerskoppel alleen een bed & breakfast
voor ogen, maar de ruimte leende zich duidelijk voor
meer. “Nu hebben we een volledig horecaconcept”,
lacht Michel. “Vandaar ook onze ondertitel ‘bed, boot,
brunch, borrel’. Alles is mogelijk.”
DROOMPROJECT Voor het interieur werden
interieurarchitect Mayke Brouwers en de designers
Nicole van Beers en Kariene van Steenoven van
Beers|Brickworks ingeschakeld. De combinatie van
bouwkundig inzicht en ontwerp en styling was een
goede zet. Voor de dames van Beers|Brickworks was
dit een droomproject. Kariene: “Hier komt alles samen
van wat we kunnen.”
KAMERNAMEN Het pand werd behoorlijk aangepakt,

maar originele details, zoals de tegelvloer in de
gang en de parketvloer in de eetkamer, werden
gekoesterd. Het oude pand heeft heel veel karakter
van zichzelf. Op de begane grond verdwenen de
hokkerige kamertjes. Boven ging de hele indeling op
de schop en werden vier kamers gecreëerd met eigen
badkamer. Elke kamer kreeg een eigen naam die het
uitgangspunt vormde van de sfeer en inrichting; blad
& borduur, boot & buitenkijken, bloem & balkon, bad &
boek.
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BIJZONDERE MOMENTEN Nicole: “Met Villa Pastorie willen
Michel en Hanneke hun gasten een mooie tijd geven en
bijzondere momenten bieden. Dit hebben we verwerkt
in het concept en hier een driedeling in aangebracht.
De slaapkamers staan voor het verleden, de eetkamer
voor het heden, daar worden de momenten gemaakt. De
borrelkamer staat voor de toekomst, daar hebben we
ook wat meer geëxperimenteerd.” Michel: “Ik vond het
ontwerpvoorstel van de borrelkamer het meest uitdagend.
De dames dwongen mij om ‘out of the box’ te denken. En
daarmee hadden ze een goed punt, want wij wilden geen
traditionele Tilburgse horecazaak neerzetten.”
HUISELIJK “Het huiselijke karakter was tevens een
belangrijk uitgangspunt”, gaat Kariene verder. Vernieuwend,
maar wel een sfeer waar je je thuisvoelt.” Het interieur is
een mengelmoes van rommelmarkt en kringloopvondsten
die door de ondernemers en door de designers bij elkaar
werden gezocht. Ook zijn er veel creatieve elementen
toegevoegd. Zo werd een oude deur, voorzien van een roze
epoxylaag en een metalen onderstel, getransformeerd tot
tafel. Het barmeubel en de tailormade meubels werden
gemaakt door interieurbouwer Van Venrooij.
HERINNERINGEN MAKEN Michel: “In het concept zit een

Belgische knipoog, een link naar mijn Belgische afkomst.
Zo serveren we garnalenkroketten en staan er Sanseveria’s
in de vensterbank. Aan het eind van de dag serveren we
een Hansepot, vernoemd naar de kok Hans, waar gasten
kunnen aanschuiven. Ik noem dit geen horeca, maar
gastheerschap. Je kunt hier eten, drinken en recreëren.
Het pand heeft een rijke historie en veel gasten hebben
een band met het pand. Ik ga een boek maken met alle
herinneringen van vroeger.” Maar het enthousiaste stel
wil vooral ook verhalen creëren en herinneringen maken.
Want dat is toch wel het doel dat ze voor ogen hebben. Een
bezoek aan Villa Pastorie moet je bijblijven. n

