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Lynn is gemaakt om mensen te ontvangen. Zeheeft een begeesterende, open manier van praten. Ze

houdt ervan om haar gasten te verwennen en wil dan ook dat in haar gastenkamers alles tot in de

puntjes verzorgd is. Haar man Peter bewondert haar daarom. "Ze doet het zà graag allemaal]'vertelt

hij terwijl Ltrrn wat fietsroutes aan het doorspelen is aan enkele gasten. "Mensen die meerdere dagen

blijven, krijgen elke dag verse handdoeken. Ze bakt ook elke dag iets lekkers. DaÍ zet ze dan klaar in

de kamers van de gasten. Kleine tussendoortjes, zoals mueslikoekjes, appelcakejes of haar heerlijke

muffrns. Ze houdt enorm van die personal touch, en de gasten waarderen ditl'

Het is dan ook een droom die ze al jaren koesterde. "Ik had vroeger een restaurant in Damme]' vertelt

Lynn. "Ik werkte er in de zaal en heb altijd gehouden van het omgaan met klanten. Maar werken in een

restaurant behelst vaak late uren. Ik wilde kinderen en zocht naar een manier om toch een job in de

horeca te hebben, maar ook een familiaal leven uit te bouwen. Een bed and breakfast leek me hiervoor

ideaal. We woonden toen nog op het platteland, maar hadden dit oude pand al aan de Augustijnenrei,

in het centrum van Brugge. Ik ben een stadsmens en wilde liever in Brugge wonen dan op de boe-

renbuiten. Ik kon Peter ervan overtuigen om dit huis te renoveren. Onze slaapvertrekken zijn op de

tweede etage en de gastenkameÍs op de eerste. We hebben een eigen woonkamer en de keuken doet

tevens dienst als ontbijtruimte voor onze gastenJ'
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Het pand is zeventiende-eeuws en grenst aan het rvater. De verbouwing was een gigantische onderne-

ming, waarbij het koppel tneer dan éen keer tegen de wanhoop vocht. "Op een gegeven rnomerrt kon
je van in de kelder ger,r'oon recht tot in de zolder kijken. Werkelijk alles is vernieuwd, op de buitengevel

na. De zwart-witte tegelvloer in de hal is origineel, maar werd eruit gehaald om vloerverwarming te

installeren. Op twee rnwhouten binnendeuren en de trap na, is verder alles nieuw. De trap verkeerde

bovendien helemaal niet ir-r zon mooie staat als nu. We hebben die helemaal laten zandstralenl'

Huis Koning opende bijna een jaar geleden zijn deuren. Het was nog'stressen' om de kamers op tijd
in orcle te krijgen. "Een jaar op voorhand hregen we cle vraag om onze drie kamers te reserveren. We

waren er gerust op en zeiden dat het geen enkel probleem was. Maar toen het zover was, hebben we
nog tot vier uur's morgens moeten doorwerken om onze eerste gasten te kunnen onh.angenl'

"Ik werkte samen met interieurarchitect Philip Simoen voor de inrichting, hij voelde mij perfect aan

en maakte er een perfect passend geheel van. Voor de gastenkamers vond ik het belangrljk om hoog-
waardige materialen en warme kleuren te gebruiken. Ik koos voor marmer in de badkamers, een

hoogl<walitatiefen tijdloos rnateriaal. De kleuren variëren van warm terracotta over bruin en groen.







Dat zorgt voor een huiselijke sfeer. De kamers zijn voorzien van alle comfort. Ik hou ook van design,

dat zorgt vaak voor een speels element in het interieur. Ons vorige huis hebben we met inboedel en a1

verkocht. Behalve onze familiefoto's en wat kleine prullen, hadden we niks meer. We hebben dus alles

nieuw gekocht. Dat gafook een enorme vrijheid, zo helemaal van nui afaan beginnen.

"In de hal en het toilet kon ik me helemaal laten gaan. Ik vind dat de meeste wc's saai zijn, in dat eeu-

wige wit. Ik koos voor een oriëntaalse sfeer met Marokkaanse tegels in levenclig groen, gecombineerd

met okerkleurige tegeltjes in de vorm van visschubben op het tablet van de wastafel. Die wastafel komt

eveneens uit Marokko, samen met de koperen kraan." De sfeer van het toilet komt in een wat getem-

perde vorm in de hal terug. Daar zorgt het glanzende felgroen op de muren voor een echt wow-effect.

De koperkleurige lantaarns zijn ook wat oosters geïnspireerd.

In de keuken heerst dan weer een andere ambiance. "Ik wilde een soort ateliergevoel creêren in mijn

keuken. Heel open, met veel licht. Ik vond ook dat dit huis kracht nodig had. Zo moest het werkblad in

inox zijn, en vroeg de ruimte om een potig fornuis. Ik had verder graag gehad dat de ramen achteraan

een stalen kruisverdeling hadden, maar dat is helaas niet mogelijk wanneer je een dubbele beglazing

wil. Het is aluminium geworden, noodgedwongenJ' Een beetje afgescheiden van het kookgedeelte

staan de drie tafeltjes voor de gasten. Die worden niet enkel voor het ontbijt gebruikt. De gasten kun-
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nen hier op hun gemak in de namiddag ook een kopje kofie drinken, heel gemoedelijk. "We kozen
niet voor één grote keukentafel. Dat zie je soms in een bed and breaKast, maar wij wilden drie aparte
tafels. Mensen kiezen voor een romantisch weekendje, ze ztjn danvoor een keertje van hun kinderen
'verlost' en vinden het leuk on'r gezellig met z'n hveetjes te tafelen. Toch is er uiteraard ook geregeld

contact tussen de gasten, het verloopt allemaal heel natuurlijki'

"Wat de meubels betreft, zocht ik mijn inspiratie in verschillende richtir-rgen. Veel komt van Loft
Living in Nieurrpoort, een speciaalzaak in design. Ik kocht er stukken van onder meer Knoll, Moooi
en Eames. Ook voor mijn servies wilde ik niet het eerste het beste. Ik laat al mijn serviesgoed speciaal

maken door Anne Perneel, ik ben een grote fan van haar keramiek. En voor de gasten is het leuk om
eens iets anders te zien dan thuis. Ik krijg van buitenlandse gasten dan ook geregeld de opmerking
dat het hier geen tlpische bed and breakfast is, maar eerder de stijl van een Boutique hotel, en dat
beschouw ik als een compliment." o




