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OUD PAND, JONGE AANPAK 

Op een boogscheut van het centrum van Dessel, een gemoedelijk dorp in de 

Kempen, draaide hier ooit een bedrijf gespecialiseerd in boringen op volle toeren. 

Vandaag herinneren nog enkele elementen aan het fabriekspand van weleer. De 

site vormt nu het decor voor een gedroomd woon-zorgcentrum, esthetisch en qua 

comfort en welzijn tot in de puntjes verzorgd. Voor de stoffering en de raamdeco-

ratie werd Bojoli by Josephine de Wild aangetrokken. Uiteindelijk mocht Josephine 

mee de credits op haar naam schrijven voor de realisatie van dit bouwwerk dat 

getuigt van hoogstaande architecturale allure. Een vredige plek voor een tweede 

jeugd. Lang leve de senioren! 

Knus gestoffeerde industriële site

De vergrijzing van onze maatschappij is een feit. We leven met zijn allen langer en genieten graag nog 

volop in de herfst van ons leven. Loont het dan niet om te investeren in een serviceflat met stijl? Hier zorgt 

dat in elk geval bij de bewoners voor een energieboost en heeft het een onmiskenbaar verjongingseffect. 

De herfst heeft hier iets van de lente.

B O J O L I  B Y  J O S E P H I N E  D E  W I L D

Bij het betreden van de site 

herinnert een van de sloop 

gespaarde gevel aan de tijd 

van toen. 
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KLASSIEK ONTMOET MODERN

Een luchtig gordijn gemaakt uit één stuk schermt de kantoren enigszins af voor de 

balie, maar laat toch contact toe. Het geeft symbolisch de laagdrempeligheid aan, 

alsof men zegt dat de deur altijd openstaat en er altijd iemand is met een luiste-

rend oor. Of hoe een woon-zorgcentrum ook een hartelijk ontmoetingscentrum kan 

zijn. Waarom voelen jong en oud zich hier thuis? Mede door de inrichting die vrij 

strak werd opgevat, getuige het wit dat de toon zet en de sobere raamdecoratie 

van Bojoli by Josephine de Wild. Maar met vertrouwde accenten, zoals antiek en 

allerlei collector’s items met een sentimentele waarde, weet men toch een oprecht 

doorvoelde gezelligheid te creëren. 

FAMILIALE BETROKKENHEID

Buiten bij de ingang staat een uit arduin gehouwen beeltenis van de heer Alfons 

Smet, toentertijd de grote baas en eigenaar van de fabriek. Er staat bij vermeld dat 

de eerstesteenlegging van het woon-zorgcentrum gebeurde op 19 april 2012 in het 

bijzijn van burgemeester Kris Van Dyck. De familie Smet blijft nauw betrokken bij 

de huidige ontwikkelingen op het terrein, aangezien kleinzoon Johan als CEO ope-

reert en de kleindochters Mieke en Hilde voor de binnenhuisarchitectuur tekenen. 

‘Het was een fijne samenwerking. De synergie heeft zijn vruchten afgeworpen. We 

mogen fier zijn op dit totaalproject’, vertrouwt Josephine de Wild ons toe. 

Al bij het binnenkomen ervaren we een gevoel van thuiskomen. Aan de balie van Alfons Smet Residenties wacht ons een warm onthaal, in naam van directeur Tonny Huysmans en 

zijn team. In de kantoren heeft Bojoli by Josephine de Wild rolgordijnen gehangen die licht doorlatend zijn, maar geen inkijk toelaten. 

De kleurrijke kussens 

en de gestoffeerde 

wand met hoge 

aaibaarheidsfactor, 

gerealiseerd door 

Bojoli by Josephine de 

Wild, dragen bij tot 

de knusse sfeer in de 

lobby. Let bovenaan 

op de aflijning van de 

wand met indirect licht. 
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MAGISCHE UITSTRALING

We strijken neer in de zithoek van het restaurant. ‘Binnen heb ik de ramen hier 

aangekleed met prachtig transparant linnen met een chic dessin.’ Buiten zien we 

hoe een lieflijk bruggetje over het water leidt. De hemel straalt van het felle licht en 

de externe zonwering opent zich automatisch. Door de uitstraling van het geheel 

lijkt het of er magie in de lucht hangt… GESTOFFEERDE WANDEN

De bistro heet ons welkom. Irissen kleuren de bar en de tafeltjes paars. Deze met 

retrofoto’s getooide ruimte neemt ons mee in de tijd. Ook hier vinden we wanden 

bespannen met stof. Aldus creëert Bojoli by Josephine de Wild niet alleen een 

tastbare huiselijkheid, deze authentieke interieuringreep komt ook de akoestiek 

ten goede. Onderhoudstip: af en toe lichtjes stofzuigen en zo’n stoffen wand is 

weer brandschoon. ‘De raamdecoratie wordt manueel bediend, maar alles is ook 

mogelijk met een elektrische besturing’, vervolgt Josephine de Wild. 

De met stof beklede wanden 
maken het knus. 

In de bistro is er over de hele breedte van de ruimte een uitnodigende zitbank. De rug 

is van stof en de zitting is afwasbaar. Met de foto’s aan de muur kunnen we ons een 

voorstelling maken van het reilen en zeilen van de werknemers en hun historiek. 

MEER DAN RAAMDECORATIE 

Het verzorgen van de raamdecoratie en de stoffering conform de stijl 

van een interieur is een kolfje naar de hand van Bojoli by Josephine 

de Wild. Maar er is meer: je kunt er ook terecht voor totaalinrichting of 

bijvoorbeeld voor de herstoffering van je zetels. Bij Bojoli by Josephine 

de Wild voelt men goed aan wat de klant wil en het resultaat oogt altijd 

origineel en stijlvol. Kwaliteit gegarandeerd en de afwerking in detail 

gebeurt met zin voor perfectie.

De gordijnen sluiten nauw aan bij het 

plafond. Voor het ophangsysteem 

opteert Bojoli by Josephine de Wild voor 

het gerenommeerde merk Silent Gliss. 

Bij de tafeltjes horen 

knappe stoelen, 

die bovendien zeer 

ergonomisch zijn. 

Bij mooi weer lonken hier de vele 

terrassen en de tuin. Heerlijk om buiten 

te genieten in gezelschap.



144 145

De stoffering zorgt in dit pand  
voor verjonging.

Lisette kiest op haar kamer alleen voor 

verduisterende overgordijnen. ‘Ik ga voor 

tijdloos greige, een tint tussen beige en 

grijs’, aldus Josephine de Wild. De zetel 

heeft Lisette eigenhandig verfijnd met 

petit-pointbroderie. 

Een strakke haard versus aloude 

erfstukken. Oud en nieuw gaan 

smaakvol samen op de kamer van 

Finne. Voor de privacy opteert Bojoli 

by Josephine de Wild hier voor vitrage. 

Die bestaat bewust uit twee delen, om 

het raam te kunnen openen. Waar de 

indeling van de kamers erom vroeg, 

werkt Josephine in dit pand met 

gordijnrails die een bocht maken. De wand van gordijnen met zogenaamde Vlaamse hoofden in de 

multifunctionele leefruimte oogt ronduit imposant. De voile raakt 

de vloer net, op een millimeter na. Piekfijn opgemeten en dito 

confectie door Bojoli by Josephine de Wild. 

GEHEEL IN HARMONIE

Alle appartementen zijn stijlvol ingericht en 

werden voorzien van knappe raamdecoratie. 

Een raamdecoratie die past bij de moderne 

uitstraling van het gebouw en tevens tijdloos is, 

zodat ze perfect matcht met de meubels die de 

bewoners zelf meebrengen. De voile gordijnen 

geven privacy en laten tevens het licht door, 

terwijl de overgordijnen een dim-outkwaliteit 

hebben die voldoende verduistering geeft. 

Bojoli by Josephine de Wild staat garant voor 

tijdloze kwaliteit en levert interieurs af die een 

toonbeeld zijn van goede smaak. ‘We houden 

niet alleen rekening met de wensen van 

de bewoners, het is ook zaak om aan te 

voelen wat de architectuur vraagt, zodat het 

totaalplaatje klopt.’
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Achteraan kijk je uit  
op natuurschoon. 

info

BOJOLI BY JOSEPHINE DE WILD 
gsm: 0032(0)496/23.45.68
e-mail: j@bojoli.be 
website: www.bojoli.be

PERSOONLIJKE SERVICE

Bij Bojoli by Josephine de Wild geniet je van een persoonlijke service over 

de hele lijn: van het ontwerp over de werkzaamheden in het atelier tot de 

uitvoering op de werf, Josephine heeft alles onder controle. Voor een interieur 

op maat weet men bij Bojoli by Josephine de Wild steeds te komen tot de 

ideale selectie en dosering, van de tapijten en het meubilair tot de kussens 

en de exclusieve accessoires.

Josephine de Wild heeft met Bojoli 

alle troeven in handen om van elk 

interieur een pareltje te maken.

Met de nodige spielerei en veel schwung weet de moderne architectuur ons aangenaam te verrassen. En wat een 

groene ademruimte treffen we achter het pand! Dankzij het leven in en rond de vijver geef je je ogen de kost en gaat 

het uitzicht nooit vervelen. 

TOEKOMSTPERSPECTIEF

Dit woon-zorgcentrum biedt je optimale levenskwaliteit. De bewoners beschouwen het als hun nieuwe, volwaardige 

thuis. Op de begane grond en de eerste etage tref je luxueuze en ruime serviceflats. Hebben mensen later intensieve 

zorgen nodig, dan is er de mogelijkheid om specifieke medische verzorging te krijgen. De twee bovenste verdiepin-

gen van het gebouw zijn hiervoor specifiek ingericht; gespecialiseerde verpleging en artsen staan ter beschikking. 

Het kader ademt een huiselijke sfeer en de staf van het centrum verstaat de kunst om mensen een thuisgevoel te 

geven.


