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Weekendje weg 
 met de vrienden              de 

paradIjsvogels



Weekendje weg 
 met de vrienden

reIzen BrUgse oMMeland 

Steeds meer mensen delen een vakantiewoning en doen dat 
met familie, vrienden of collega’s. UitMagazine stuurde drie 
ukken en vijf sprankelfrisse koppels naar het sprookjesachtige 
Goed van den Bogaerde, in Beernem.

Door Toni De ConinCk Foto’s Heikki VerDUrMe
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O 
f ik wel eens naar een groepswoning was 
geweest? Ik herinner me dat ik het vooral 

een onbetamelijke vraag vond. Het meisje van het 
reserveringsbureau had net zo goed kunnen nagaan 
of ik wel eens in de Havana kwam. Een groepswo-
ning? Wil je in je vakantie niet net wég van collega’s 
of je drukdoende familie? Wel, niet als de vakantie-
woning alle faciliteiten biedt die een ‘normale’ ge-
zinsvakantie ook heeft, zo blijkt. Aanbieder Belvil-
la merkt al een paar jaar een forse toename van het 
aantal weekendjes in groep. Persvoorlichter Ellen 
Oude Grotebevelsborg: “We verhuren die woningen 
vaak voor familiereünies, of om verjaardagen of ju-
bilea te vieren. Groepen gaan niet noodzakelijk een 
hele week met vakantie. Het gaat vooral om week-
ends. Korte of lange, dat is om het even. Wij zien ove-
rigens dat mensen steeds meer comfort van zo een 
woning verlangen. Individuele badkamers en toi-
letten, dat is zowat het minste. Woningen met een 
zwembad, sauna, wifi en een kookeiland hebben écht 
een streepje voor.”

Andres en Noa willen natuurlijk eerst 
het zwembad in. Zelfs al is het vrijdag-

avond zeven uur, en moeten ze nu vooral een kop 
melk en daarna in bad. Ik sta te kijken van de manier 
waarop de eigenaars het zwembad hebben aange-
pakt. Het is een heus paviljoen, in duifgrijze natuur-
steen, met een infraroodsauna, designstoelen, een 
afzonderlijke omkleedruimte, douches en toilet. Er 
is zelfs een jetstream! En bubbels, die door een druk 
op een knop vanuit de onderbuik van het zwembad 
lijken op te borrelen.

op de oude manier
Ellen en Jesse komen als eersten aan, daarna ‘Ellen 
twee’, Heikki, Greet en Vidar, later Joni en Johan en 
helemaal aan het eind Dimi. Kamers worden betrok-
ken, welkomstglazen ingeschonken, de eerste grap-
pen en grollen verteld. Het Goed van den Bogaerde 
is duidelijk méér dan zomaar ‘een vakantiewoning’. 
Het is zo oud dat het al op de beroemde Ferraris-
kaart (1770–1778) staat afgebeeld, de officiële ‘Kabi-
netskaart van de Oostenrijkse Nederlanden en het 
prinsbisdom Luik’! Ik betwijfel of eigenaar Ronny 
Croene dat wist, toen hij de hoeve een paar jaar gele-
den aankocht. “Het restaureren van hoeves is al jaren 

01-02 Weekendje weg, 
ezels en kapoenen 
inbegrepen.
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Kamers worden 
betrokken, 
welkomstglazen 
ingeschonken, de 
eerste grappen en 
grollen verteld.
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een passie”, vertelt hij ’s anderdaags op het dauwige 
grasveld voor de woonst. “Ik zat in een restaurant op 
de hoek en kon de hoeve van daaruit zien. Ik was er 
meteen weg van.”
Dat kon ook niet anders. De inventaris van het bouw-
kundig erfgoed heeft het over “een vrij gaaf bewaar-
de hoeve met losse bestanddelen, U-vormig opge-
steld rondom een begraasd erf, resten van bakstenen, 
in afwisseling met leisteen, stoepen. Gedateerd 1784 
door middel van jaarsteen met wapenschild in car-
touche.” En dat was voor de restauratie. Wat volgde, 
was een minutieuze aanpak met veel respect voor 
de oorspronkelijke staat. Goed van den Bogaerde is 
een beschermde woning, je kunt er met andere woor-
den niet zomaar elementen aan toevoegen, zichtba-
re centrale verwarming installeren, driedubbel glas 
plaatsen. “We hebben gerestaureerd met de ouder-
wetse manier in het achterhoofd”, vertelt Ronny. “In 
het hoofdhuis hebben we alle tegels één voor één 
uitgehaald en grondverwarming aangebracht. In de 
slaapkamers – negen in totaal, nvdr – hebben we de 

Het is een prima 
lentedag. De lucht is 
heiig, met pluisjes 
en watjes die uit 
kilometerlange 
koolzaadvelden 
ontsnappen. Op het 
oliejasgroene water van 
de Damse Vaart dansen 
langpootmuggen.
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isolatie langs buiten aangebracht, zodat je de balken 
mooi kunt zien.”
Goed van den Bogaerde heeft beroemde bewoners 
gehad. Vorige eeuw nog Hector De Zutter, slachtof-
fer van de ‘moorden van Beernem’. Hij werd in 1926 
vermoord teruggevonden in het kanaal Gent-Brugge. 
Journalist Victor De Lille voerde toen een histori-
sche strijd met burgemeester de Vrière. Er werd een 
proces gevoerd in Antwerpen, en Jo De Meyere en 
Frank Aendenboom rolden decennia later vechtend 
op tv door ‘De Bossen van Vlaanderen’, dat op de 
moorden geënt was.

ooi en meedogenloos
We rijden die middag naar Damme, dat aan Beernem 
grenst, maar verder weg is dan de kaart van het 
Brugse Ommeland doet vermoeden. Het is een pri-
ma lentedag. De lucht is heiig, met pluisjes en wat-
jes die uit kilometerlange koolzaadvelden ontsnap-
pen. Op het oliejasgroene water van de Damse Vaart 
dansen langpootmuggen. Ze lijken de weg kwijt, of 

op zijn minst toch het gevoel van ori-
entatie. Vidar plukt een boeket paar-
denbloemen en vult de ruiker aan met 
mooie, mollige boterbloempjes, die in 
mijn herinnering de weg naar school 
omzoomden. In een wei staan twee ooi-
en stil als standbeelden. Hun lamme-
ren dartelen rond, als was het om dat 
kortstondige moment van vadsigheid 
te verstoren.
In Oostkerke belanden we in café De Knotwilg, waar 
men een oude Vlaamse traditie van volksspelen en 
hersenbrekers in stand houdt: er is een spel waar-
bij je aan de hand van twee touwtjes een knikker zo 
hoog mogelijk door een hindernissenparcours moet 
leiden, een driedimensionale versie van vier-op-
een-rij, een mooie kom met kleine gele bolletjes die 
je met een tol in gaatjes moet mikken, en nog veel 
meer. Klein en groot storten zich vol vastberaden-
heid op de uitdagingen. Ellen stopt met wat hulp 
een houten blokkenpuzzel in elkaar. Andres verslaat 

>>

01  Aan de Damse vaart.
02-05  Blijmoedige 

weekendgasten: 
Johan, Priscila, Jesse 
en twee vredige ooien.

06-08 Tegen het 
kookpunt aan: Ellen, 
Dimi, Toni, Greet.

09  Op stap in het 
provinciedomein 
Lippensgoed-
Bulskampveld.
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zijn moeder volstrekt eerlijk en legaal in het schaken. 
Tien-negen, zoals dat doorgaans ook bij het voetbal-
len het geval is.

In de vlaamse pot
Een vakantiewoning delen met verschillende kop-
pels of gezinnen heeft een aantal voordelen. Eén er-
van is het samen kokkerellen. Niks gezelligers dan 
met z’n allen te aperitieven terwijl je het diner klaar-
maakt. Op het menu: verse pizza met lamsgehakt en 
tijm, ceviche van scampi, couscous met gebakken 
zalm, boerenworst met Marokkaanse tomatensaus 
en vanille-ijs met mascarpone en aceto balsamico. 
We ontkurken een fles Château Martinens, vlezige 
cru bourgeois uit 2006, en draaien de schroefdop 

van een kruidige Jacob’s Creek caber-
net sauvignon uit de Adelaide Hills. 
Greet heeft een hele kom vol chocola-
demousse gemaakt, die kleine en grote 
kinderen met smaak uitlepelen. Kof-
fie sijpelt in een dunne, mokkabruine 
straal uit een inderhaast meegenomen 
Nespresso-toestel.

Je hóeft natuurlijk het landgoed niet te verlaten als 
je rust zoekt. Maar het zou jammer zijn. Het Brugse 
Ommeland heeft waanzinnig veel te bieden! Brugge 
natuurlijk, al is die stad zo bekend dat de snuggerds 
van de toeristische dienst liever de nadruk leggen op 
de randgemeenten. Het begint in het uiterste wes-
ten, bij Gistel, en gaat door tot Tielt en Ruiselede, op 
de rand met buur Oost-Vlaanderen. Ook Torhout, 
Oostkamp en het eerder genoemde Damme horen 
tot het Brugse Ommeland. De provincie geeft een 
brochure uit met tips om wel twintig groepswonin-
gen te boeken.
Heikki, Greet, Joni en Johan nemen de kinderen 
’s anderdaags op sleeptouw naar het provinciedo-
mein Lippensgoed-Bulskampveld, een kasteelpark 
van 300 hectare, met landbouwmuseum, kruiden-
tuin en véél natuurpaden. De anderen plonzen in 
het zwembad, trappen een balletje, lanceren frisbees. 
Jesse en Ellen halen croissants en ovenverse pisto-
lets. De brunch is zoals brunch op zondag hoort te 
zijn: roerei met chorizo, asperges op Vlaamse wijze, 
radijsjes, toast met gorgonzola, aardbei en à vif ge-
sneden sinaasappel. Alles wat beter smaakt in groep.

01  Het landgoed werd 
tot in de details 
gerestaureerd, mét 
‘Hier vloekt men 
niet’-waarschuwing.

02-04  Kinderen genieten 
volop van een 
groepsvakantie.

03  Ons dagelijks brood.
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Recepten

Ceviche van scampi

Ceviche is een Zuid-Amerikaanse bereiding van zeevis, 
schaal- of schelpdieren. In principe wordt de vis rauw 
gemarineerd. Het is daarom erg belangrijk dat de vis 
supervers is en nooit werd ingevroren. Als je niet zeker 
bent, pocheer dan de vis of zeevruchten kort vooraf. 

voor 10 personen
40 rauwe scampi, 2 rode uien, 4 rijpe tomaten, 1 groene 
paprika, eventueel 1 rood chilipepertje, sap van 
4 sinaasappelen, 1 dl vers limoensap, 1 dl mineraalwater,  
een bosje verse koriander, een bosje bieslook, peper en zout.

 » Ontdoe de scampi indien nodig van het pantser,  
breng water aan de kook, voeg een theelepel zout toe, 
zet dan op een laag vuurtje en pocheer de schaaldieren 
gedurende max. 2 min in het kookvocht.

 » Haal de scampi uit het vocht en laat ze gedurende 
minstens 30 min afkoelen in de koelkast.

 » Hak de uien in fijne reepjes.
 » Laat de tomaten schrikken in heet water, schil ze,  

laat afkoelen en ontdoe ze daarna van de pitjes.  
Hak het vruchtvlees in kleine blokjes.

 » Rooster de paprika in een oven of op een gasfornuis  
en ontdoe hem van de schil.

 » Doe de scampi in een diepe kom en marineer ze in  
het sinaasappelsap en het limoensap.

 » Voeg wat water toe tot de schaaldieren onder staan.
 » Voeg nu ook de fijngehakte uien, de tomatenblokjes en 

de paprikablokjes toe. Indien je de ceviche graag pikant 
lust, ontdoe dan een kleine chilipeper van de zaadjes, 
snijd het vruchtvlees erg fijn en voeg toe. Kruid met 
peper en zout.

 » Laat de ceviche gedurende minstens 2 uur rusten in de 
koelkast.

 » Vlak voor het opdienen: hak de koriander en de bieslook 
fijn en meng onder de ceviche. Kruid eventueel bij met 
wat peper, zout of extra limoensap.

 » Dien op met nachos en serveer met een frisse pils, of de 
ideale combinatie: met witbier (wordt gebrouwen met 
koriander en citruszeste)! Wijnliefhebbers kiezen voor 
riesling uit Clare Valley, Australië.

>>
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east-Med couscous  
met gebakken zalm

Je kunt voor dit gerecht ook verse tonijn of zwaard-
vis gebruiken. Onderstaand recept is bedoeld als 
voorgerecht, voor 4 personen. Als hapje, zoals op de 
foto, is 50 g vis p.p. voldoende.

voor 4 personen
400 g Atlantische zalmhaas of een mooie filet, olijfolie, 
120 g couscous, 200 ml water, 3 stengels citroengras, 
1 granaatappel, 5 gedroogde vijgen, gedroogde chilipeper 
(in vlokken), peper en zout.

 » Breng het water aan de kook en voeg een theelepel 
zout toe.

 » Snijd het citroengras in fijne reepjes en voeg deze toe.
 » Giet het kokende water in een diepe schotel en strooi 

er de couscouskorrels in. Maak de korrels meteen los.
 » Dek de schotel af en laat 5 min rusten.  

De couscous absorbeert het water.
 » Voeg wat olijfolie toe en maak de korrels opnieuw los 

met een vork.
 » Houd het citroengras in de couscous en laat 

gedurende min. 1 uur rusten.
 » Snijd een granaatappel in twee, haal er voorzichtig  

de pitjes uit en vang het vocht op.
 » Hak de gedroogde vijgen in kleine blokjes.
 » Haal het citroengras nu uit de couscous en voeg 

de granaatappelpitjes en de blokjes vijg toe aan de 
couscous. Voeg ook het vocht van de granaatappel 
toe. Meng goed en kruid met peper, zout en 
gedroogde chilipeper.

 » Bak de zalm mooi glazig in olijfolie en kruid met 
peper, zout en chilipeper.

 » Snijd de vis in 4 gelijke delen en dien op met het 
lauwe couscousmengsel.

 » Serveer met een fruitige Oostenrijkse chardonnay of 
een droge pinot grigio uit Friuli of Zuid-Tirol. ::


