
’t Blauwe Schaap in Ranst (ANTWERPEN)

In een schitterende vakwerkhoeve met uitzicht op velden en bossen
staan de sympathieke gastvrouw en Guiness, de hond des huizes, je op
te wachten. Het prachtige interieur van de hoeve werd secuur gere-
noveerd. De kamers zijn stuk voor stuk pareltjes, afgewerkt met veel
hout, niet toevallig in combinatie met natuurstenen accenten. Vroe-
ger was de hoeve immers de showroom van een steenkapper. Het
haardvuur op de eerste verdieping getuigt daarvan. De ideale plek om

met een dik boek in het salon de
tijd van je te laten afglijden. 

Eten: ’t Klein Schawijk (naast de
deur). www.kleinschawijck.be 
Omgeving: Fiets- en wandelrou-
tes door bossen en weiden. 
www.fietsnet.be - www.ranst.be
Prijs: Vanaf 90 euro per nacht 
met ontbijt.
Info: Schawijkplasweg 14,
2520 Ranst, tel. 0477/81 34 83,
www.blauweschaap.be
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Hier wil je noo
Even de winterkou vergeten en met zijn tweetjes cocoonen voor de open haard van

een sfeervolle chambre d'hôte of charmehotel?  Wij zochten acht

hartverwarmende adresjes. Hier wil je nooit meer weg. ANN VAN WESEMAEL

Cocoonadresjes voor prinsheerlijke weeke

Het Zonnehuis in De Haan (WEST-VLAANDEREN)

Alleen al de gevel van B&B Het Zonnehuis, de voormalige vakantie-
woning van een generaal, doet je wegdromen. Binnen ben je meteen
verkocht door het charmante salon en het schitterende haardvuur.
Stapels magazines liggen klaar en een grote vleugelpiano domineert
het interieur. Ook de kamers zijn om van te snoepen. Schattig bloe-
metjesbehang, prachtige kingsize bedden, veel kussens en vooral veel
sfeer. Net zoals het hoort in een op-en-top cocoonhotel.

Eten: Casanova op de Zeedijk. 
www.casanova-dehaan.com
Omgeving: Uitwaaien met zee en
strand op wandelafstand.
www.dehaan.be/toerisme.htm
Prijs: Vanaf 135 euro per nacht 
met ontbijt.
Info: Norman diëlaan 18,
8421 De Haan, 
0475/71 98 65,
www.zonnehuis.eu

Domein Leegendael
in Ruddervoorde (WEST-VLAANDEREN)
Het mooie landgoed Leegendael midden in de bossen oogt meteen
heel uitnodigend, met de oprijlaan naar het kasteel, de statige in-
komhal, de dansende vlammetjes van het haardvuur in het salon en
de mooie eetzaal waar gasten ’s ochtends in alle rust genieten van een
lekker ontbijt. De zeven kamers zijn heel sfeervol en bieden allemaal
een mooi uitzicht op het schitterende park. Elke kamer van Domein
Lee gendael heeft een eigen kleurtoets, maar allemaal zijn ze even ele-
gant, met Frans meubilair, mooie stoffen en romantisch bloemen -
behang. Nostalgische zielen zijn hier aan het juiste adres.

Eten: Bruegel, 
Brugsesteenweg 35, 
8750 Zwevezele,  051/61 19 85.
Omgeving: Fietsen en wandelen.
www.toerisme-leiestreek.be
Prijs: Vanaf 75 euro per nacht met
ontbijt.
Info: Kortrijksestraat 498,
8020 Ruddervoorde, 
050/67 96 12, 
www.domeinleegendael.be

Entre Ciel et Terre in Erezée (LUXEMBURG)

Het statige Entre Ciel et Terre ligt op het gemeenteplein, maar grenst
aan een stuk natuur met fabelachtige vergezichten. Zodra je binnen-
stapt in de 19de-eeuwse notariswoning word je betoverd door de fi-
nesse waarmee het echtpaar Van Geem dit paradijsje heeft ingericht.
Gasten kunnen relaxen in het salon of zich terugtrekken in de biblio-
theek. De sfeervolle kamers zijn ingericht in warme tinten. Naast de
kamers kan je ook een chalet huren in de grote tuin van het huis.

Eten: L’Affenage, Rue Croix 
Henquin 7, 6997 Erezée, 
tel. 086/47 08 80, 
www.pocketresto.be/erezee/
l-affenage
Omgeving: Durbuy is niet ver
weg. www.wallonie-tourisme.be
Prijs: Vanaf 135 euro per nacht
met ontbijt.
Info: Avenue du Centenaire 1,
6997 Erezée, tel. 02/380 82 80,
www.entre-ciel-et-terre.be
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ZATERDAG 18 DECEMBER
Diest. MTB (26-36-42 km). 9-14 u, Warandestadion, Leo-
poldvest. 
Ertvelde. 35-48 km. 8-12 u, Kantine Sporting Ertvelde,
Kroonstraat.
Grobbendonk. 40 km. 12-14 u, Café De Gelen Hoek,
Bouwelsesteenweg 1.
Moen. 27-36-47 km. 8-14 u, Parochiaal Centrum, 
Stationstraat.
Waasmunster. 20-40 km. 13-15 u, GC Hoogendonck,
Nijverheidslaan 48.
Wachtebeke. 25-37-47 km. 8.30-14 u, Sporthal  Provin -
ciaal Domein Puyenbroek.

ZONDAG 19 DECEMBER
Aarschot. 15-25-40 km. 8-11 u, Zaal Bekaf, Bekaflaan.
Berlaar. 26-46 km. 7.30-10.30 u, Kantine VK De Keyzer,
Meistraat.
Berlaar. 35 km. 8.30-10 u, Kantine VK De Keyzer, Mei-
straat.
Knokke-Heist. 25-42-55 km.  8.30-12 u, Sportcomplex
Molenhoek, Herenweg 11.
Lennik. 30-45 km. 8.30-10.30 u, Sporthal Jo Baetens,
A. Algoetstraat 77.
Leupegem. 25-30-42 km. 8.30-10.30 u, Sporthal, Som-
pelstraat.
Moorslede. 23-33-45 km. 8.15-10.15 u, OC De Bunder,
Iepersestraat.
Rijkevorsel. 17-31-43 km. 8.30-10.30 u, Sporthal Kuipe-
rij, Kerkdreef 61.
Winterslag. 20-30-40-44 km.  8.30-10.30 u, Basisschool,
Zonhoverweg.

VRIJDAG 24 DECEMBER
Hechtel. 10-25-32-44 km. 8.30-10.30 u, Don Boscocolle-
ge, Don Boscostraat.
Menen. MTB  (30-55 km). 8-11 u, Voetbalstadion Vauban,
Waalvest.

ZATERDAG 18 DECEMBER
Sint-Michiels. 6-12-15-20 km, 9-17 u, Refter KTA, Rijsel-
straat 5.
Stekene. 6-10-15 km, 16-19.30 u, Sporthal Stekene Cen-
trum, Nieuwstraat.
Rumbeke. 6-12-21 km, 8-15 u, Zaal De Schakel, Meense-
steenweg.
Edingen. Euraudax, 25 km, 11 u, Cafetaria Nautisport,
Pavé de Soignies 36.
Mechelen. 5-10 km, 14-21 u, K.H.M. Campus De Ham,
Raghenoplein.
Opgrimbie. 4-6-12-20 km, 8-15 u, Basisschool, School-
straat 34.
Herk-de-Stad. 4-8-12-16-20-24 km, 8-15 u, Amandina-
college, Sint-Truidersteenweg.

ZONDAG 19 DECEMBER
Wichelen. 6-9-12-15-21 km, 7.30-15 u, Gemeenteschool
(Gibo), Margote 114.
Ruiselede. 4-6-9-12-15-20-25 km, 8-15 u, Parochiale
feestzaal, Brandstraat.
Bottelare. 7-12-18 km, 8-15 u, Patro Kring, K. Astridlaan
24-26.
Waasmunster. 6-12-20 km, 8-15 u, POC, Rivierstraat 14.
Westouter. 5-6-11-18 km, 7.30-15 u, Ontmoetingscen-
trum Utendoale, Sulferbergstraat.
Torhout. 7-14-22 km, 8-15 u, De Bosgalm, Pastoriestraat
(Don Bosco).
Oostende. 4-8-12 km, 10-19 u, KTA1 HoTech Oostende,
Leopold III-laan 1.
Beverlo. 4-6-12-20 km, 7-15 u, De Kardijk, Burg. Hey-
mansplein 14a.
Kessel-Lo (Leuven). 4-6-12-20 km, 8-15 u, Boudewijn-
stadion, Diestsesteenweg 288.
Hasselt. 4-8-13-20 km, 8-15 u, De Binder, Vijverstraat 2A.
Waarloos. 6-10-15-20-25 km, 8-15 u, Feestzaal Berken-
hof, Ferd. Maesstraat.
Schilde. 5-11-15-22 km, 8-15 u, School Dennenhof, 
De Rentfort 9.

Tot 60% korting in Parijse
hotels tijdens koopjes
Van 12 januari tot 15 fe-
bruari is het uitverkoop in
Parijs. Voor de vijfde keer
wordt dan in de Franse
hoofdstad Soldes by Paris
georganiseerd. De kortin-
gen tijdens deze grote
winterverkoop gelden
niet alleen in winkels en
warenhuizen, ook heel
wat restaurants en hotels doen mee. Sommige
hotels geven kortingen tot 60%. Er zijn ook ze-
ven winkelroutes uitgestippeld met zaken die
koopjes aanbieden en waar speciale evenemen-
ten plaatsvinden.  Om maximaal te kunnen ge-
nieten van de solden is de Frans-Engelse gids Pa-
ris Shopping Book 2011 uitgegeven. Die is vanaf
begin januari gratis te krijgen in de Parijse VVV’s
en de deelnemende hotels en winkels. (FBR)
Meer info:  www.shoppingbyparis.com 
www.franceguide.com

Kandersteg tooit zich
in de stijl van 1900
Het Zwitserse Kantersteg duikt eind januari in
het verleden. Het rustige skioord in het Berner
Oberland heeft met zijn vele houten chalets zijn
dorpskarakter helemaal bewaard. De ideale plek
dus om een belle-époqueweek te organiseren.
De gasten worden teruggebracht naar de tijd
rond 1900. Oude tradities worden opgegraven.
Zo zijn er bobsleeraces met originele sleeën, tea -
timeparty’s met kleine orkestjes, wandelingen
bij volle maan, curling spelen. De belle-époque-
week heeft plaats van 23 tot 29 januari. Richtprijs
voor een week hotel met twee: 1.000 euro. (FBr)
Meer info: www.myswitzerland.com

Fo
to

 K
os


