
B&B HUIS KONING 
SFEERVOL OVERNACHTEN IN BRUGGE 
In een historisch pand uit de 17e eeuw is B&B Huis Koning gehuisvest. 
De sfeervolle bed & breakfast wordt gerund door familie Koning, 
bestaande uit Lynn, haar man Peter en de kinderen Sam en Axelle.

Lynn vertelde 
me dat de bed 
& breakfast op 

loopafstand 
ligt van de 

Grote Markt.

Wat een mooi 
gezicht, deze 
historische 

panden met die 
karakteristieke 

trapgevels.

Huis Koning is te vinden in het hart 
van het oude stadscentrum, aan de 
Brugse grachten. Er zijn mooi ingerichte 
gastenkamers met elk een eigen badkamer.

Die 
geschuurde en 
ongeschilderde 
houten trap 

vind ik prachtig!

DONZEN DEKENS EN 
GROENE TEGELTJES

WAAR HET BEGON  
Vorig weekend was ik wat over en weer 

aan het e-mailen met Lynn, de eigenaresse 

van deze schitterende B&B in Brugge. M’n 

vriendin Maartje was er vorig jaar geweest 

en ze was zo enthousiast. Lynn vertelde me 

over hun mooie plekje in Brugge: “Vroeger 

had ik een restaurant in Damme, maar met 

de komst van de kinderen leek een bed & 

breakfast me handiger. De verbouwing was 

een hele onderneming. In totaal hebben we 

er drie jaar over gedaan om de boel op 

te knappen. 

Huis Koning heeft vier gastenkamers: drie 

op de eerste etage en een in de nok van het 

dak. Die laatste is net klaar. De kamers zijn 

voorzien van alle comfort, tot de donzen 

dekens aan toe. 

Wat een mooi 
gezicht, deze 
historische 

panden met die 
karakteristieke 

trapgevels.
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Lynn maakt 
iedere ochtend 
deze lekkere 
suikerwafels. 
Die wil ik wel 
eens proeven!

proberen om te toveren tot 
kamermeisje, maar dat is niet 
gelukt. De bed & breakfast is 
dus echt mijn ding. Ik doe het 
met hart en ziel!”

Lynn: “In het ontbijt steek ik veel energie. 
Ik begin om zes uur ‘s ochtends met bakken; 
twee broden en verse suikerwafeltjes. Mijn 
man Peter steunt mij voor honderd procent, 
maar draait niet fulltime mee. Ik heb hem 

KAARSJES  
Lynn: “Toen we aan het 

renoveren waren, besloten we 

warme kleuren te gebruiken. De 

kleuren variëren van terracotta bruin 

tot olijfgroen. Je vindt bij ons een mix van 

oude meubels en design. Binnen heerst altijd 

een warme sfeer. Maar dat komt misschien 

ook omdat ik overal kaarsjes neerzet en die ik 

de hele dag laat branden.”

“MIJN MAN 
WILDE GEEN 
KAMERMEISJE 

ZIJN”
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Je vindt meer informatie op pag. 122.

Heel romantisch: een 
terras aan het water 

met een prachtig uizicht.

Heel romantisch: een 
terras aan het water 

met een prachtig uizicht.

TERRAS AAN 

HET WATER  
Bij lekker weer kunnen de gasten in 

de tuin ontbijten en ontspannen. Lynn 

en Peter hebben een heerlijk terrasje 

gemaakt aan het water. Lynn: “Tijdens 

de middag krijgen de gasten altijd 

een vers, zelfgemaakt dessert. Dat 

kan bijvoorbeeld een appelmuffin of 

chocolademousse zijn. Ik zorg dat ik 

elke dag iets anders maak. De geur van 

vers gebak is in onze bed & breakfast 

dan ook altijd aanwezig. Ik bak 

heel veel!”

Lynn, leuk om elkaar gesproken te 
hebben! Groetjes aan Peter. 45 dd44dd


