
EEN VAKANTIEHUIS BINNENSTAPPEN EN METEEN HET GEVOEL HEBBEN 
DAT JE THUIS BENT. HET OVERKOMT ME NIET VAAK, MAAR TOCH WAS DAT 
MIJN EERSTE INDRUK TOEN DEZE AUTHENTIEKE VAKANTIEWONING IN HET 
VLAAMSE PITTEM OP MIJN PAD KWAM.

TEKST TINNEKE VOS – FOTOGRAFIE CLAUDE SMEKENS - MET DANK AAN BELVILLA (BELVILLA.NL EN BELVILLA.BE)
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BABS VERSTRAETE
“We hebben de 

vakantiewoningen ingericht in 
een mooie, landelijke stijl, 
zodat ze als visitekaartje 
kunnen dienen voor onze 

interieurzaak. Op die manier 
kunnen we onze gasten tonen 

dat we met Babssfeer een 
totaalplaatje kunnen 

verzorgen, van de zit- en 
eetkamer tot de slaap- en 

badkamer.”

- interieurstyliste -

“Ook mensen met paarden 
zijn hier meer dan welkom”
Jos Vandekerckhove
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“Al onze vrije tijd ging 
naar de verbouwingen”

Jos Vanderkerckhove

De boxspring is van Flamant. 
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“Als je iets 
goed wilt 
doen, doe 
je het 
beter stap 
voor stap”
Babs Verstraete

Het badkamermeubel bestaat uit eikenhout en is 
verkrijbaar bij Babssfeer, net zoals het bureautje en 
het stoeltje. 

De boxspring en het beddengoed zijn van Flamant. 
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De bruine bank is van Flamant en is vekrijgbaar in verschillende andere modellen. 
De geruite fauteuil is een elektrische relaxstoel, verkrijgbaar bij Babssfeer.

“Heerlijk op de bank 
met een goed boek; 
dit is puur genieten”
Tinneke Vos

Me 
Time

Op weekend gaan met haar gezin, in een mooi 
ingericht huis dat in een idyllische omgeving ligt. 
Een fikse wandeling in de natuur, lekker gaan 
eten en verder gewoon genieten van een beetje 
quality time met haar gezin.

Wat is me-time voor 
hoofdredactrice Tinneke Vos?
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RUST NA EEN DRUKKE WEEK

Moeten vertrekken tijdens het spitsuur en dat met twee vermoeide 
kindjes op de achterbank ... Je zou voor minder met een overspannen 
gevoel aan het weekend beginnen. Toch laten we ons niet kennen 
en trotseren we de vele files om uiteindelijk in de weidse velden van  
Pittem (BE) te belanden. Het is al donker, dus veel zien we niet, 
maar één ding is zeker: hier gaan we weer tot rust komen.

ACHT JAAR LANG

We worden vriendelijk ontvangen door Babs en Jos, die ons uitnodigen 
voor een drankje in hun ‘cafeetje’. Dat blijkt een oergezellige ruimte te 
zijn in één van de voormalige stallen van het domein. “De oorspron-
kelijke boerderij dateert van 1777”, vertelt Jos, terwijl hij een lokaal 
Belgisch biertje inschenkt. “Toen wij het in 2000 kochten, waren alle 
gebouwen bouwvallig. Hier en daar vielen muren om, het dak kwam 
naar beneden, overal was het vochtig ... Maar dat hield ons niet tegen 
om er iets moois van te maken.” Acht jaar lang verdiepten ze zich in de 

wereld van de verbouwingen. Jos deed dan ook veel zelf: “Alles, behalve 
de ramen en het pleisterwerk, dat liet ik over aan specialisten!” Het vol-
ledige domein, van het hoofdgebouw tot de schuur en de stallen, kreeg 
een facelift, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden werd met de 
oorspronkelijke uitstraling en de originele, authentieke elementen.

EIGEN HUIS ALS VISITEKAARTJE

Voor Babs en Jos was dit niets nieuws, aangezien ze al een tijdje 
in de interieur- en decoratiewereld zaten. In 1988 openden ze een 
eigen winkel, waarbij ze gespecialiseerd waren in etalageartikelen. 
“Na een tijdje hadden we echter zin in verandering en zijn we ons 
meer en meer gaan specialiseren in interieurinrichting en decoratie”, 
aldus Babs. De zaak kreeg de naam Babssfeer en was jarenlang een 
groot succes. “We hebben recent een punt gezet achter de winkel, 
maar Babssfeer blijft wel bestaan. Jos blijft raamdecoratie op maat 
aanleveren en ikzelf geef nog steeds interieuradvies en workshops. 
Ons huis is nu zo’n beetje ons visitekaartje voor de zaak.”

“Aan het einde van de straat 
kun je in de hoevewinkel 

allerlei verse producten kopen”
Babs Verstraete

De planken in de keuken kunnen in verschillende maten en kleuren 
geleverd worden door Babssfeer. 
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Op het domein van Babs en Jos is nog een tweede vakantiehuis beschikbaar: Het Ruytershuis. Dit huis kan 
gehuurd worden voor 4 of 6 personen. De tafel, de stoelen en het behangpapier zijn van Flamant. De kasten zijn 
in verschillende kleuren verkrijgbaar bij Babssfeer, net zoals de luchter boven de tafel.  

De bedbank is van Flamant en is 
verkrijbaar via Babssfeer. Ook de 
raamdecoratie is van Babssfeer. 
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100% GENIETEN

Dat visitekaartje zien we ook terug in de vakantiewoning waar wij 
mogen verblijven. ‘De Peirdestal’, één van de voormalige paardenstal-
len zoals de naam al aangeeft, is een prachtige weerspiegeling van 
waar Babssfeer voor staat: landelijke charme, natuurlijke materialen 
en kwalitatieve stoffen en texturen. Het authentieke kader, waarvan 
heel wat oorspronkelijke elementen bewaard zijn gebleven, zorgt hier 
absoluut voor het perfecte plaatje. De pelletkachel is al heerlijk aan 
het branden wanneer we binnenstappen en overal zijn er kaarsjes en 
sfeerlichtjes aangestoken. Nadat we onze bedden uitgekozen hebben 
en al onze spulletjes opgeborgen zijn, nestelen we ons heerlijk in de 
diepe kussens van de bank en genieten we van een rustig avondje, met 
een glaasje wijn en een goed boek erbij. Dit is puur genieten.

IDYLLISCH PLAATJE

De volgende dag trekken we na een uitgebreid ontbijt naar het na-

bijgelegen Tielt (BE), voor een deugddoende wandeling. We volgen 
het Meikensbospad (meer info: tielt.be), een idyllisch tochtje van zo’n 
5 km, doorheen velden en bossen. Onderweg houden we halte in het 
bezoekerscentrum van de Poelberg, voor een heerlijke lunch in hun 
brasserie. Een echte aanrader! Na de wandeling trekken we terug 
naar De Peirdestal, waar we nog even dag gaan zeggen tegen de 
paarden en de schapen van het domein, om dan opnieuw te gaan ge-
nieten van de rust en de puurheid die dit vakantiehuis uitstraalt. •

 INFO: Beide vakantiewoningen kunnen geboekt worden via 
belvilla.nl of belvilla.be.
Peirdestal: referentienummer BE-0002-57 (6 personen)
Ruytershuys: referentienummer BE-8740-02 (4 personen) of 
BE-8740-01 (6 personen)

De lamp en het houten krukje zijn van Babssfeer. Ook de raamdecoratie in de badkamer van Het Ruytershuys is door hen verzorgd. 

Shopping info: 1. set Shetland (etui: 37 euro; handtas: 209,50 euro; reistas: 326,50 euro; toilettas: 57,50 euro, 
libecohomestores.com) 2. badjas Puglia van 100% gekamde katoen en badstof (79,95 euro, houseinstyle.nl)  
3. zachte knuffel (prijs op aanvraag, riverdale.nl) 4. lederen sandalen in verschillende maten (maat 38: 35 euro, 
tinekhome.com) 5. handdoek 100% linnen The Belgian Towel oyster (100 euro, libecohomestores.com) 6. set van 3 
antieke rotan koffers (399 euro, j-line.eu)

MET DEZE SPULLETJES 
ZORG JE VOOR 

EEN ONTSPANNEND 
WEEKENDJE WEG

Let’s   go out!
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