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GASTENKAMERS IN HISTORISCH PAND SAMUEL COUCKE GEGEERD

Huis 't Schaep finalist beste B&B
BRUGGE
Huis 't Schaep in de Korte Vuldersstraat in Brugge is één van de vijf finalisten voor 'Beste B&B van België'. Ruim twee jaar geleden toverden Rob Hermanie en John
Imamkhan de vroegere stek van kunstenaar Samuel Coucke om tot een historische bed and breakfast. Eind dit jaar hopen ze de laatste details af te werken, maar ook nu al
valt Huis 't.Schaep in de smaak bij de vele toeristen.
Rob Hermanie en John Imamkhan vernemen komende zaterdag of ze de beste 'bed and breakfast' van ons land runnen. De wedstrijd staat dit jaar in het teken van stedelijk erfgoed, oftewel verblijven in gebouwen
met geschiedenis. Vooral om die reden vinden toeristen vlotjes de weg naar Huis 't Schaep, dat in 2009 geopend werd in de Korte Vuldersstraat. “Tachtig tot vijfentachtig procent van de gasten komt omwille van
de historiek”, zegt Rob Hermanie. “Dat merken we bij aankomst. Ze willen allemaal een rondleiding door het volledige gebouw. Een tijdrovende bezigheid, want we runnen de zaak met zijn twee. We doen het
echter met plezier. Sommige gasten blijken zelfs meer te weten over Samuel Coucke dan wijzelf”, geeft Hermanie toe. “Om de historiek verder aan te kleden, kochten we voorwerpen van Coucke terug, zoals
keramiek. Alles krijgt een plaatsje in de B&B. Bruggeling Andries Van Den Abeele, Couckes achterkleinkind, schonk ons zelfs een boekje dat gemaakt werd voor de 25ste huwelijksverjaardag van de Couckes en
een glasraam, de kunstvorm waarmee hij internationaal bekend raakte in de 19deeeuw.”
Persoonlijke aanpak
De historiek blijkt interesse te wekken van over de hele wereld. Op de grote reiswebsites prijken niets dan lovende commentaren over Huis 't Schaep. “De reviews zijn heel belangrijk”, zegt John Imamkhan. “Ons
gebouw komt daarin vaak naar voren. Hoewel er meer dan 200 B&B's zijn in Brugge, merken we daardoor ook weinig van concurrentie.”
Verder prijzen de gasten ook de persoonlijke aanpak. “Ontbijtbuffet bestaat hier niet. We werken op bestelling. Zowat alles is te krijgen, desnoods rennen we nog vlug even naar de winkel.” Een praktisch
pluspunt zijn de badkamers op de vier gastenkamers. “Die zijn heel groot en dat blijkt voor veel mensen belangrijk”, zegt Rob. “Net zoals we ook veel belang hechten aan de kwaliteit van de bedden. De kamers
kleden we aan met antiek, een beetje een hobby van ons.”
Beschermd gebouw
Een B&B in een beschermd historisch gebouw oogt prachtig. “Uiteraard zijn er ook nadelen”, zegt Rob. “Zo mogen we geen lift installeren en is er geen garage. De restauratie dient heel secuur te verlopen en dat
heeft zijn prijs. We werkten een vierde kamer af en ook onze eigen stek op de hoogste verdieping is na twee jaar eindelijk klaar. Dit jaar hopen we de laatste fase te kunnen afwerken. Zowel de kapel als de tuin,
met de herstelling van de historische open veranda, dienen nog aangepakt te worden”, vertelt Rob.
Huis 't Schaep krijgt in de verkiezing concurrentie van B&B's uit Gent, Brussel, Antwerpen en Namen. “Ach, we weten zelfs niet welke prijs er aan de verkiezing vast hangt”, zegt Rob. “Het is al een mooie
onderscheiding om bij de vijf besten van België te behoren.”

Rob Hermanie en John Imamkhan in hun bed and breakfast.
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