Bed & breakfast
Tekst Chris De Smedt Foto’s Jan Caudron
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Buytenshuys
en eigentijdse boerderijvakantie, dat krijgt u als u boekt in Buytenshuys in Hooglede-Gits. Slateler Luc Defevere renoveerde vorig
jaar met zijn zoon een deel van de hoeve en ontvangt er nu gasten die
houden van de landelijke rust én de bedrijvigheid. De gastfamilie integreerde een kamer voor rolstoelgebruikers, waardoor Buytenshuys
van Toerisme Vlaanderen het allereerste A+-label voor toegankelijkheid ontving. De aanpassingen zijn bijzonder subtiel uitgevoerd. Luc:
„Het is ook niet de bedoeling dat we de kamer alleen aan rolstoelgebruikers verhuren. Net deze discretie wordt geapprecieerd. Niemand
hoeft zich bij ons anders te voelen.”
Buytenshuys ligt pal op de dorpsgrens. De grote gemeenschappelijke
eet- en zitkamer met lange ramen over de hele lengte geeft uit op de
akkers en de kerk van Hooglede. Het vergezicht is verzekerd, want het
landschap tussen Gits en Hooglede is beschermd. Dit ruimtelijk en
zeer open gevoel ervaar je zowel in als rond het huis. Er is plaats voor
kinderen om te spelen.
Alles is gloednieuw en ingericht in een sober-landelijke stijl. Matte
aardetinten brengen in het huis een natuurlijke sfeer die nog wordt
versterkt doordat alleen werd afgewerkt met duurzame materialen
zoals hout en natuursteen. Overbodige prullaria of kitscherige kadertjes en beeldjes vind je nergens: „We willen dat alles klopt, daarom
besteden we heel veel tijd aan het kiezen van verlichting en decoratie.” Meteen is duidelijk waarom op onopvallende plaatsen wel eens
een lichtarmatuur ontbreekt.
Buytenshuys bevat vier ruime kamers waarvan er één toegankelijk is
voor rolstoelgebruikers. Vooral het sanitair kreeg een aangepaste in-
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richting met een ruime inrijdouche en een wastafel waar een rolstoel
probleemloos onder past. De benedenverdieping van de B&B werd
tredenvrij gemaakt zodat gasten in een rolstoel overal bij en langs
kunnen.
Op de eerste verdieping bevindt zich een ruim appartement zonder
keuken. Het omvat twee slaapkamers, één met een dubbelbed voor
de ouders en een kleinere met aparte bedden voor de kinderen. De
badkamer met ligbad, regendouche, dubbele wastafel en haardroger
is schaars voorzien van badproducten. Het toilet is apart. De zeer ruime living is uitgerust met tv en internetaansluiting. U heeft vanuit het
gigantische hoeksalon uitkijk op het dakterras. Het bijzondere is dat
de formule nog kan worden uitgebreid met slaapruimte voor een bijkomend gezin, waardoor dit B&B-appartementconcept geschikt is
voor minstens acht personen.
De ontvangst in Buytenshuys is zonder meer gastvrij, u krijgt een uitgebreid ontbijt met verse producten en een zeer betrokken gastheer.
Heeft u zin in een drankje, dan plundert u gewoon de ijskast in de keuken. U betaalt een klein bedrag voor een ruime keuze aan bieren en
frisdranken. Er is een restaurant en eethuis op wandel- (of rol)afstand.
Dat is ook nodig, want de gastvrouw biedt tot nader order geen
avondmaal aan. In Gits valt toeristisch weinig te beleven, tenzij u
houdt van wandelen en fietsen. De B&B is echter ideaal gelegen voor
een verkenning van heel West-Vlaanderen. Hoewel Buytenshuys zich
in een uithoek van de Leiestreek bevindt, zijn ook de kust, de Westhoek en het Brugse Ommeland verrassend dichtbij. Roeselare, Kortrijk, Diksmuide, Ieper, Tielt en Brugge liggen op een boogscheut.
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Naam: Buytenshuys
Gastfamilie: Luc Defevere
en Leona De Vos
Adres: Gitsbergstraat 39, 8830
Hooglede-Gits, 051203753,
info@buytenshuys.be,
www.buytenshuys.be
Aantal kamers: 4 (5)
Totaal aantal personen: 14
Regio: Leiestreek
West-Vlaanderen
Tarieven: vanaf 75 euro per
kamer per nacht (reductie voor
meerdere nachten),
10 euro korting voor -12.
Extra’s: arrangementen,
allerhande evenementen zoals
een bier- of wijnproeverij,
ruimte voor vergaderingen,
feestjes en seminaries.
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