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P lechtig tekent de molen zich af aan de ho-
rizon, op een heuvel van de Vlaamse Ar-
dennen. Een oprijlaan leidt langs de lang-

gerekte tuin tot aan ‘de Reus’. In een vorig leven 
een graanmolen, door eigenares Diane omgedoopt 
tot vakantiewoning. “Ik was er meteen zot van”, 
bekent ze. Het is schipperen tussen haar zaak in 
Merchtem en het gastvrouwschap in Sint-Korne-
lis-Horebeke, maar dat heeft ze er graag voor over.

Panorama
Het geheel is passend en inventief aangekleed. 
Een aanbouw herbergt de keuken en badkamer. De 
woonkamer op het gelijkvloers heeft logischerwijs 
de grootste omvang. Een etage hoger is onder het 
massieve houten tandwiel een tweepersoonsbed 
geschoven. Een charmant gesleten molenaarstrap-
je leidt dan weer naar het hoogste en smalste ver-
trek, waar naast de twee enkele bedden een derde 
aan de muur werd gehaakt. Door de raampjes heb 
je een 360 graden uitzicht op de omgeving. Velden 
en weiden zo ver je kunt zien.
Dit bijzondere logeeradres wordt gerund met lief-
de, en dat merk je. Werkelijk alles is voorzien, van 
gevulde keukenlades over een koerstruitje in de 
badkamerkast tot een bak streekbiertjes in de ber-
ging buiten. Wie eentje wil proeven, laat ander-
halve euro achter. Er is een kast met boeken, films 
en cd’s, maar hier geniet je vooral van de absolute 
rust. “Best een lampje laten branden voor het ge-
val je ’s nachts naar het toilet moet”, geeft Diane 
nog mee als tip.

KraKen en Kuchen
André (59) en Greet (57) uit Kruibeke gaan de 
uitdaging aan om hier met hun dochter en 

d o o r  e l l e n  Va n  D a m m e  |  F o t o ’ s  h e i K K i  V e r D u r m e

een molen

Bijzonder 
logeren in

Wieken heeft hij niet meer, maar zijn  
waardig heid heeft hij wel weten te behouden.  
We logeren deze maand in ‘de reus van Horebeke’. 
Hoog, hoger, hoogst!
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Wat te Doen in De omgeVing?
•	WanDelen	In	de	buurt	van	‘de	Reus’	vind	je	natuur
reservaat	Het	Burreken,	een	van	de	zeldzame	
stiltegebieden	in	Vlaanderen.	WWW.natuurpunt.be/burreken

•	 relaxen	In	de	bistro	van	Hotel	Horenbecca	kun	
je	terecht	voor	streekgebonden	gerechten,	in	de	
wellnessruimte	om	je	spieren	te	ontspannen.	
Horenbecca |  kerkplein 11,  Horebeke |  tel.  055/45.69.13 |  

WWW.Horenbecca.com

•	 StreeKbier ProeVen	Sanseveria	heeft	een	heel	breed	
publiek.	Oudere	mensen	drinken	er	hun	koffietje,	de	
jeugd	komt	later	op	de	avond	voor	een	streekbiertje.		
sanseveria |  Zarlardingeplein 16b,  geraardsbergen |  tel. 

054/419.319 |  gesloten op Woe en do |  sanseveria.Wix.com/

sanseveria

•	 bezoeKen	Toerisme	Vlaamse	Ardennen	ontwikkelde	
een	applicatie	waarmee	je	met	je	smartphone	de	
steden	Oudenaarde,	Ronse,	Geraardsbergen	en	
Zottegem	verkent.	WWW.toerismevlaamseardennen.be |  

WWW.mytours.be

•	 Koffie SlurPen	Ga	de	geur	opsnuiven	in	de	
ambachtelijke	koffiebranderij	Hoorens	en	je	bent	ook	
verkocht!	Hoorens koFFie |  s int-Hubertusplein 20,  s int-maria-

oudenHove |  tel.  09/360.01.7 |  WWW.HoorenskoFFie.be

goeD VerzeKerD	Rij	zonder	zorgen	naar	de	Vlaamse	Arden
nen	met	een	VABPechbijstand,	vanaf	€	116	per	jaar.	Vanaf	
één	overnachting	kun	je	beroep	doen	op	de	VABAnnulatie
verzekering,	die	ook	bij	ziekte	of	een	ongeval	de	resterende	
vakantiedagen	terugbetaalt,	vanaf	€	135	per	jaar	of	€	205	
voor	het	hele	gezin. WWW.vab.be/producten

meer foto’S en leuKe aDreSjeS in  
De omgeVing ontDeK je in De gratiS  
Vab-magazine aPP!

kleinkinderen te overnachten. “Toe-
gegeven, we hebben niet geslapen als 
een roos”, vertelt André de volgende 
ochtend. “De hele constructie is open, 
waardoor je elke kraak en kuch hoort. 
De ervaring leert ook dat dit adresje 
minder een aanrader is voor ofwel ou-
dere mensen die minder goed te been 
zijn, omwille van de steile trappen, 
of voor jonge kindjes, om dezelfde 
reden.”

Sus en Roos vinden het logeerpartijtje 
echter dolle pret. Ze stommelen de trap 
af en rennen de tuin in. “We gaan noten 
rapen!”, kondigen ze aan. Deze middag 
staat er immers een slaatje met snijbiet 
op het menu, geplukt uit het moestuin-
tje dat ook ter beschikking staat van de 
gasten. “Het is een heerlijke plek om 
te vertoeven”, vertelt Greet, “maar we 
gaan straks toch de wijde omgeving 
verkennen. Het Muziekbos in Ronse 
zou een aanrader zijn, de mannen wil-
len graag een brouwerij bezoeken en de 
kinderen lopen warm voor domein De 
Gavers in Geraardsbergen. Veel te doen 
dus!” (lacht) 

de reus van Horebeke,  Hoogkouter 6,  s int-kor-

nelis-Horebeke |  tel.  052/37.20.38 |  WWW.de-

reusvanHorebeke.be |  te boeken via  belvilla, 

WWW.belvilla.be (Huiscode:  be-9667-05)  |  Week-

end vanaF € 572

Vab-magazine zKt. gelegenheiDSmoDellen
Wil	 jij	graag	een	uniek	 logeeradres	uittesten?	Stuur	een	
mail	naar	kandidaat@vab.be met	een	leuke	foto	(kleiner	dan	
5	MB)	en	vertel	ons	met	wie	je	wilt	gaan	logeren.

De	redactie	behoudt	zich	het	recht	de	selectie	te	maken.	Vervoer	is	voor	
eigen	rekening.


