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W E E K E N D

DE NIEUWE TOPPERS IN BROCHURE VLAANDEREN VAKANTIELAND 2007
Het succes van de formule bed & breakfast is niet meer te stuiten. Ook Vlamingen gaan steeds
vaker op gastenkamers in eigen streek. In de nieuwe brochure ‘Vlaanderen Vakantieland 2007’ is
de keuze groter dan ooit. Logeren bij de bewoners thuis, op het platteland, in een boerderij of
een kasteeltje, ja zelfs middenin de stad. Als voorsmaakje, de mooiste nieuwkomers uit de gids.
MARC UYTTENHOVE

Op gastenkamers in

eigen streek
SPEGHELHOF in Wervik

Luxe in een herenhoeve
Een twee eeuwen oude en helemaal
vervallen herenhoeve tussen Geluwe en
Wervik op een domein van 4 hectare
werd recent helemaal opgeknapt en ingericht met drie luxueuze themakamers: de romantische (met hemelbed), de koloniale en de voutekamer.
Hier ontbreekt werkelijk niets om je in
de zevende hemel te voelen op de WestVlaamse boerenbuiten. De gastvrouw
zorgde zelf voor de inrichting en decoratie. De hoeve heeft ook nog een smidse met houtkachel en een gerenoveerde
duiventil waar je jenevers kan proeven.
Belle, het Belgische trekpaard, is de trots van het erf. Het ontbijt met verse
hoeveproducten wordt bij goed weer op het terras opgediend. Een overnachting
met ontbijt kost 43 euro per persoon, of arrangement van twee nachten met
ontbijt en viergangenmenu in nabijgelegen restaurant 138 euro per persoon.
www.speghelhof.be of tel. 0496/26 32 31

ANNO 1756 in Vinkt

Boerderij langs de Leie
Toen haar kinderen de deur uit waren,
wilde Annie Dreesen opnieuw wat
leven rond zich en daarom richtte zij in
haar gerestaureerde boerderij in het
dorp Vinkt gastenkamers in. Waar
Maarten, Machteld en Wouter hadden
geslapen, verblijven nu de toeristen.
Omdat het naburige Deinze vroeger het
centrum was van de speelgoedindustrie, zijn de kamers gedecoreerd met
oud speelgoed. De hoeve heeft een grote tuin met vijver en hoevedieren. Het
houtkacheltje garandeert lange en gezellige avonden op het terras. Vinkt ligt
vlakbij de kronkelende Leie, heeft een plaatselijke pottenbakkerij en brouwerij.
Het idyllische St.-Martens-Latem is een goed excuus om je even miljonair te
wanen tussen de chique villa’s. Een nacht met ontbijt: 32,50 euro per persoon.
www.anno1756.be of tel. 09/386 34 98

‘T DONDERSWAL in Lo-Reninge

Kinderparadijs tussen de dieren
’t Donderswal in Lo-Reninge is een biologisch melkveebedrijf met koeien, kalveren en varkens. Daarnaast scharrelen
er ook een heleboel kleine dieren rond.
De boerderij is omringd door bomen,
struiken en hagen. Kortom, het landelijke stilleven dat eigen is aan de Westhoek. Een heerlijke plek voor al wie van
fietsen en wandelen houdt. Johan Deman en Lut Devreese vertellen en tonen
graag hoe het er op een échte boerderij
aan toegaat. Wie komt logeren in één
van de ruime appartementen met kitchenette, mag kijken en helpen. Voor de
kinderen een paradijs, want ze vinden er een hele speeltuin en heel veel ruimte
voor al hun avonturen. Een weekend voor zes personen vanaf 140 euro, een
midweek 210 euro en een week 280 euro. www.donderswal.be of tel. 058/28 80 87

INFO

Praktisch
De nieuwe Vlaanderen
Vakantieland is gratis verkrijgbaar in alle postkantoren
in Vlaanderen en Brussel,in
de diensten voor toerisme
van Vlaanderen en Brussel.
Op www.vlaanderen-vakantieland.be vind je van elk
arrangement extra foto’s en
uitleg over bezienswaardigheden,restaurants,fiets- en
wandelroutes,enz.Je kan ook
een Vlaanderen Vakantieland-cheque cadeau doen
vanaf 25 euro.Alle info ook bij
Toerisme Vlaanderen,tel.
02/504 03 90.

METTES in Opdorp

Met zicht op de Schelde
Mettes is een kleinschalige
B & B met slechts twee kamers in de rustige omgeving van de Scheldedijken.
Water in overvloed en wie
er per fiets op uittrekt, kan
zich door veermannen zelfs
gratis over de Schelde laten
zetten. Of stippel je eigen
verenroute uit aan de hand
van het fietsknooppuntennetwerk. Gastvrouw Nelly
Doms van Mettes vertelt er
je graag over na een stevig
ontbijt en geeft bruikbare tips. Ook een fiets ter plaatse huren, is
mogelijk. Een nacht met ontbijt kost 37,50 euro per persoon.
www.mettes.be of tel. 052/33 54 85

77
Laarne opent
zondag
Heksenjaar
Het Oost-Vlaamse Laarne organiseert dit jaar zowaar een Heksenjaar, dat nu zondagavond aan het
Oud Gemeentehuis om 18 uur
plechtig wordt geopend. HeksenVuur herdenkt de heksenprocessen vierhonderd jaar geleden, in
1607. Toen werden in Laarne
4 heksen verbrand. Op de parking
van het Oud Gemeentehuis zal een
groepje heksen een heksendans
opvoeren en de opperheks zal er
voor de gelegenheid komen aangevlogen. Verspreid over het hele
jaar vinden diverse activiteiten
plaats met als apotheose een
groots cultuur-historisch wandelspektakel rond het Slot van Laarne.
www.heksenvuur.be

Fawlty Towers
weer open
na restauratie

DE VROLING in Vrolingen

Fruitige logies in Haspengouw
Peer, Appel, Kers, Noot, Mispel en Pruim,
niet toevallig de namen van de zes nieuwe kamers van De Vroling aan de rand
van Wellen, in dé fruitstreek bij uitstek,
Haspengouw. Wil je het land van de
boomgaarden, vierkantshoeves en kastelen ontdekken, dan is De Vroling van
de familie Nulens ideaal gelegen.
Vrolingen heeft bovendien zijn eigen
stroopstokerij en ligt op Vlaanderens
populairste fietsroutenetwerk. Deze
stijlvolle B & B heeft bovendien een ijssalon en bistro, voor een fruitige coupe
of een warme snack. Wie uitgebreid wil
dineren, kan terecht in de onmiddellijke buurt.
Een nacht met ontbijt kost 45 euro per persoon.
www.devroling.be of tel. 012/24 16 06

DE MANE in Middelburg

Provence in het Meetjesland
Een stukje Provence op de grens van
Oost- en West-Vlaanderen en tussen
Gent, Brugge en Knokke: dat is gastenkamer De Mane, in het dorpje Middelburg, dat in de 15de eeuw een volwaardige stad was met kerk, kasteel, stadspoorten, een klooster en versterkte wallen. Over autovrije paden kan je naar
Sluis, Damme en Brugge fietsen. De
B & B van Erik en Bernadette Van Passel
is volgestouwd met antiek en curiosa
die ook te koop zijn in een expositieruimte. De kamers ademen helemaal de
sfeer uit van een andere tijd, met sierlijke bedden in smeedijzer, opgeknapt oud meubilair, eiken balken aan het plafond
en plankenvloeren. Eén is zelfs geschikt voor een heel gezin. Een nacht met ontbijt kost 37,50 euro per persoon.
www.demane.com of tel. 050/71 96 72

SINT-MAARTENS TUIN in Roesbrugge-Haringe

Knus plekje in de Westhoek
Vier hectare Sint-Maartens Tuin ligt verscholen achter de kerk van Haringe. Het
is een geklasseerde 19de-eeuwse hoeve die volledig gerestaureerd is. Een
kronkelende dreef brengt je naar een
oord van rust en groen, lekker eten en
drinken, stilte en ongerepte natuur in
de diepe Westhoek. Het ontbijt wordt in
de veranda geserveerd. ’s Avonds maakt
gastvrouw Liesbeth een verfijnd avondmaal op basis van verse streekproducten. De B & B ligt langs een GR-wandelroute en op het fietsnetwerk van de
Westhoek. Vier prachtige kamers,
luxueus en trendy, en toch in de stijl van de hoeve. Voor twee nachten met ontbijt en twee diners betaal je 143 euro per persoon.
www.sintmaartenstuin.be of tel. 057/36 33 19

DE ZANDBERG in Neerpelt

In de Stille Noorderkempen
De zanderige Noorderkempen met hun
duinen en bossen bieden heel wat fietsen wandelplezier voor een weekendje
weg. In Neerpelt, aan de grens met Nederland, komen natuurliefhebbers aan
hun trekken. Gastenkamers De Zandberg in een residentiële wijk is dan ook
de ideale stek om weer op adem te komen. En dat kan in een fraaie villa met
rieten dak, moderne kamers, een open
haard en een reusachtige tuin. Het
Maas- en Scheldekanaal ligt op 100 meter en het Hageven, een bekend natuurgebied, op 2 kilometer. Ook het centrum
van Neerpelt is vlakbij. Een nacht met ontbijt kost 35 euro per persoon.
www.gastenkamersdezandberg.be of tel.011/64 27 27

Het hotel dat model stond voor de
hilarische tv-serie Fawlty Towers is
na een grondige opknapbeurt
weer opengegaan.Tijdens de heropening van hotel Gleneagles, in
badstad Torquay, was één van de
hoofdrolspelers zelfs aanwezig,
Prunella Scales, alias Sybill Fawlty.
Dertig jaar geleden streek het
team van Monty Python neer in het
bewuste hotel aan de Engelse Rivièra en werd er geconfronteerd
met de grillen van de toenmalige
directeur. Die berispte de komieken omdat zij hun mes en vork verkeerd vasthielden en gooide een
van hun aktentassen over een
muur omdat hij dacht dat er een
tijdbom in zat.In plaats van een ander hotel te kiezen, belde John
Cleese (de latere Basil Fawlty,foto)
naar zijn echtgenote, Connie
Booth,dat hij de ultieme inspiratie
had gevonden voor een nieuwe
komische serie.Gleneagles Hotel is
vandaag een fraai boetiekhotel
met 41 kamers. De toenmalige
directeur is al lang niet meer in
functie.
www.hotel-gleneagles.com

Nieuwe gids
Waalse gîtes en
gastenkamers
De nieuwe gids met gîtes en gastenkamers in Wallonië is uit, met
keuze uit zowat 1.100 aanbieders.
Er zijn zowel bed & breakfasts,landelijke gîtes,verblijven op de boerderij of in de stad als vakantiewoningen. Ze worden beoordeeld
met één tot vier korenaren.Themagîtes en -gastenkamers richten
zich op mensen die met een speciaal doel naar Wallonië afzakken,
om er te vissen, de natuur te ontdekken of te paardrijden. Het logies kan op drie manieren worden
geboekt,rechtstreeks bij de eigenaar, via de website www.gitesdewallonie.be of bij de reserveringsdienst van Belsud (belsud@opt.be
of 02/504 02 80). De Gids voor
verblijven en vrijetijdsbesteding
2007 kost 7 euro en kan besteld
worden bij Gîtes de Wallonie,
tel. 081/31 18 00. Een leuk cadeau
is een verblijfcheque van ten minste 25 euro.

REISTIP

VAN DE LEZER

Vakantiewoning
in Bulgarije
Wij kennen in het rustig gelegen
dorpje Golyamo Bukovo een luxueus ingericht,traditioneel Bulgaars
huis voor 5 tot 7 personen, met
schitterend uitzicht,in de ongerepte natuur van het Strandzjagebergte, op 60 km van Burgas. In
deze riante vakantiewoning beschik je ook over jacuzzi, sauna,
stoomcabine,barbecue,tv en dvd.
Ideaal voor een rustige vakantie
met mogelijkheden tot wandelen,
vissen en jagen. Het Bukovskiklooster bevindt zich op amper
3 km.
Info: tel. 00359/888 501 036 of in
België 0476/50 55 74. Mailen kan
naar vandenbroeck@abv.bg
Koen De Lange,via e-mail
Ook een reistip? Mail:reizen@hln.be

