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JUWEELTJE AAN DE REI
HUIS KONINGTELT DRIE KAMERS DIETEGEN lOO EN 120 EURO

WORDEN VERHUURD, INCTUSIEF ONTBIJTEN

Achter een zeventiende-eeuwse trapgevel in hartje Brugge bevindt
zich sinds mei van vorig jaar een goed bewaard geheim. In een

vakkundig gerenoveerd pand, waar de geur van vers gebak de be-
zoeker tegemoetkomt, runt Lynn met een zeldzaam geworden en-

thousiasme een B&B die de naam waardig is. De gaswrouvv voer
als kind rnet een bootje op de reien en bezwoer dat ze ooit in een

huis langs het water zou wonen. Nu de droom gerealiseerd werd,
laat ze ook anderen ervan genieren.
Tien jaar geleden, toen de prijzen nog redelijkwaren, kocht ze het
huis aan de Oude Zak, dar na een grondige aanpak bijzonder fraai

oogt. Centraal ligt de keuken, die Lynn meer als een atelier ziet:
een geurige u€rkplaats die uitnodigend op gulzige monden wacht.
Niet toevallig overigens, in een ander leven stond ze in Damme in
het kleine, verfijnde restaurant De Zuidkant. Maar tijden verande-
ren en mensen ook. ,,Ik wilde iets dat ik zelf kon runnen en met
twee kinderen leek een B&B de gepaste uitdaging."
's Morgens kijken de ontbijrers er over een waaier van lekkers uit,
van verse fruitsalade, tot croissants, verschillende kaassoorten en
confituren allerhande, desgewenst vergezeld van een eitje.

Op de kamer Sint Jacob rusten twee zeifgemaakte appelcakejes
onder een glazen stolp, geflankeerd door een sierlijke, glazen karaf
en twee glazen. De kamer is niet groot maar bijzonder functioneel
en voorzien van een klein werkblad met stoel. De badkamer met
douche is nog kleiner, maar alles vindt er zijn plaats. Omdat over
alles is nagedacht. En 's zomers is er een heus terras aan de water-
kant. Elke bezoeker kan gratis zijn auro kwijt in de kelder van een

naburig hotel.

Huis Koning Oude Zak 25, 8000 Bruge, 0476250812,
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