
Eik met tweede leven
«Naast de zitput is de eetkamer een ander
plekje dat je zin geeft om aan te schuiven
rond de vier meter lange eettafel. «Ik heb

een adresje waar ik oude Chinese 
eik koop die vroeger gebruikt werd in

poorten. Hier kreeg het een tweede leven
als tafel. Je leest er zo de geschiedenis op
af, net als bij het bankje dat ernaast staat.»

De andere bank is in een L-vorm  
gemetseld en nadien bepleisterd. Zo 

kun je perfect op maat werken, met een
origineel resultaat tot gevolg.
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Het is moeilijk om een Vlaams dorpje te
vinden dat evenveel charme uitstraalt
als Damme. Het is geliefd omwille van
het beschermde dorpsbeeld met kas-
seistraatjes en pittoreske huisjes, het
uitgestrekte landschap met prachtige
vergezichten, de kilometerslange bo-
menrij langs de Vaart, de goede restau-
rants… Kathleen en Stefaan wisten dan
ook dat ze niet lang mochten twijfelen
toen er een huis te koop stond aan een
pleintje op het einde van een doodlo-
pend straatje uit de 11de eeuw.
«Het is hier uniek», bevestigt Kathleen,
terwijl we de tuin — een groene oase
van rust— ontdekken. «Weet je wat het
leuke is: als we de voordeur dichttrek-
ken, komen we in een levendige wereld
terecht met een pannenkoekenhuisje
en een sterrenrestaurant vlakbij. Met
Brugge op 10 kilometer en Knokke op
15 kilometer hebben we zelfs een fan-
tastische stad en badplaats in de buurt.
Zo komen zowel wij als onze drie doch-
ters aan hun trekken.»

Ibiza-stijl
De volledig vernieuwde vakantie-
woning vormt de ideale uitvalsbasis.
«Aan de voorgevel mochten we niet 
raken, want die staat op de lijst met on-
roerend erfgoed. Het is een typisch
18de-eeuws armenhuisje dat tijdens
WO II zwaar beschadigd raakte, en 
nadien hersteld en uitgebreid. Van het
interieur wilden we iets speciaals ma-
ken. We verhuren het huis ook, en dan
moet je iets hebben dat er uitspringt 
in het enorme aanbod. Veel mensen
noemen het de Ibiza-stijl, zelf hebben
we vooral inspiratie gehaald uit onze
reizen naar Brazilië. Hoe dan ook straalt
het vooral vakantiesfeer uit.»
Met nissen, veel afgeronde vormen,
bleke tinten, natuurlijke materialen, en
mortex – een decoratieve pleister in tal
van kleuren op basis van cement en
kalk – zou dit inderdaad het decor van
een zuiderse villa kunnen zijn. Ook in
de tuin, die is aangekleed met een per-
gola, petanquebaan en buitenkeuken,
heb je niet veel verbeelding nodig om
je ergens aan de Middellandse Zee te
wanen.

Info en boeken kan via
www.zaligindamme.be

Deze zomer kijkt onze woonexpert Björn Cocquyt elk week binnen in
een bijzonder tweede verblijf. Achter de beschermde gevel van een oud
dorpshuis in Damme roepen Kathleen (51) en Stefaan (54) de sfeer van
het zonnige zuiden op. De petanquebaan en buitenkeuken maken het
vakantiegevoel compleet.
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Zuiders warm
vlak bij zee

Links: Stefaan en Kathleen. Rechts: achteraan zijn er twee terrassen.

Niet mis, zo’n nis
In bijna elke kamer zijn er nissen in de muren ingewerkt. 
Ze doorbreken de strakke, grote vlakken en de decoratie die
Kathleen erin plaatst, kleedt de ruimtes aan. De keuken telt
de meeste nissen. Onder het aanrecht zijn ze dichtgemaakt
met kastdeurtjes, bovenaan worden ze gecombineerd met
schappen die opgevuld zijn met fraaie keukenspulletjes en
servies. «Ik hou van mooie borden, tassen en kommetjes, 
en op die manier geniet ik er de hele dag van.»

Vroeger en nu
De muren zijn allemaal grof bepleisterd,
en er is geen enkele rechte hoek. «De stuka-
door keek raar op toen ik hem opdroeg om
juist niét zijn best te doen om alles glad en
strak af te werken», lacht Kathleen. «Ik vind
dat een ruimte met een grovere afwerking
warmer aanvoelt. Vroeger, toen er van meta-
len profielen nog geen sprake was, gebeur-
de de bepleistering ook op die manier.»
Stefaan haalde nog meer oude elementen
terug naar boven. Door de valse plafonds
weg te halen, kwam de authentieke balken-
structuur bloot te liggen. Die werd opge-
schuurd, net als het hout van de ramen. 
Het bed heeft een gemetseld frame en
hoofdeinde die afgewerkt zijn met mortex.
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Spelen met 
niveaus

De zithoek ligt in een put
waar iedereen bij elkaar

kan kruipen rond de aard-
gashaard. «Ik hou van 

niveauverschillen omwille
van de speelsheid 
die ze brengen.»

Zo moet je eerst een plat-
formpje op om de trap
naar de slaapkamers te

nemen. Die vertrekt in de
keuken, terwijl de andere
in de zithoek naar de tv-

hoek leidt. «Die mezzanine
hoorde vroeger bij de ga-
rage en was een verloren
ruimte die geknipt bleek

om de lelijke tv in onder te
brengen. Ik vind die over-
bodig tijdens een vakan-
tie, maar als de kinderen

willen kijken, terwijl 
Stefaan en ik beneden in

de zetel zitten, zijn we toch
nog een beetje bij elkaar.»
Het zwarte krukje en de

lampen komen van
Earthware, een Neder-

lands fairtrade-label. De
zetels en kussens kocht
Kathleen tijdens een trip

naar Marrakesh.

Pizza van het huis
«Mijn ouders hebben een huis
in Spanje. Als we er op bezoek
zijn en we zitten samen op het
terras, ontpopt mijn vader zich

tot paellakoning. Ik vind dat
zulke fijne momenten, dat ik
dat gevoel ook hier wou erva-
ren. Vandaar de buitenkeuken
met ingebouwd gasvuur waar-

op een enorme pan past.»
Er staat ook een houtgestookte
pizza-oven waarmee dochter

Liv goed overweg kan. 
«Ze maakt zelf deeg en bakt 

de heerlijkste pizza’s.» 
Om ook bij minder mooi weer
te kunnen kokerellen, wordt de

buitenkeuken binnenkort 
met een glazen constructie
overdekt. «Zo kunnen we de
ooievaars blijven zien die elk

jaar nestelen op de kerktoren.»

Met tien op zolder
Kathleen en Stefaan vullen elkaar perfect aan. Zij loopt over van ideeën en hij
toetst die als ingenieur op de praktische haalbaarheid. «Hij kan ook heel goed
verhoudingen inschatten. Op zolder slaagden we erin om op een beperkte
oppervlakte tien slaapplaatsen, een badkamer en een toilet te integreren. 
Dat maakt ons huis ook geschikt voor grote groepen. Een paar keer per jaar
nodigen we ook vrienden of familie uit. De eerste keer dat dit mocht na de
versoepelingen van de coronaregels zullen we niet gauw meer vergeten.»


