DERDE BED&BREAKFAST IN GEMEENTE FOCUST OP ZAKENMENSEN

Koppel opent ‘B Guesthouse’

BIERBEEK
Jorgen Everaerts en Stéphanie Kumps hebben
een nieuwe Bed & Breakfast geopend in de Kwakkelbosstraat 7 in Bierbeek. ‘B Guesthouse’ is al
de derde B&B in de gemeente. In Bierbeek is het
rustig, is er veel groen in het heuvelachtige
landschap, maar toch ligt het centrum van Leuven op slechts acht kilometer en het industrieterrein van Haasrode op amper vijf kilometer. Op
dat bedrijventerrein vestigden tal van internationale bedrijven hun Belgische of Europese zetel. Ook Brussel is maar een half uurtje ver. B
Guesthouse richt zich daarom vooral tot zakenmensen.
HERMAN MEERSSEMAN
Jorgen Everaerts en Stéphanie
Kumps, een dynamisch stel dertigers, kochten vorig jaar een villa
met een grote tuin op een heuvel
aan de rand van Bierbeek en
bouwden die met veel smaak om
tot een stijlvol ‘guesthouse’. Vanop het grote terras aan de achterzijde kijk je kilometers ver uit
over de vallei van Lovenjoel. «We
hebben lang nagedacht over de
beste formule», zegt Jorgen. Hij
werkte 15 jaar als cateraar in de
Brabanthal van Haasrode. «Ik was

daar op uitgekeken en wou iets
met persoonlijke accenten opbouwen in de horeca. Ik speelde
lang met de idee om naar Canada
uit te wijken. Daar ben ik al tien
keer naartoe gereisd en ik heb er
mijn hart hart verloren. Maar Stéphanie wou haar familie en haar
job bij bpost niet zomaar achterlaten.»

Culinair kantje
«Ik wou die job best wel combineren met een huiskamerrestaurant, want ik kom graag in contact
met mensen», zegt Stéphanie. «Ze

Stephanie en Jorgen op het terras van hun guesthouse. Foto Baert
hebben allemaal wel iets interessants te vertellen. Uiteindelijk
hebben we besloten om een guesthouse met een culinair kantje
uit te baten.»
Jorgen, die ook barbecue-workshops houdt, is de gastheer en bereidt zelf het ontbijt. «Zelfgemaakte yoghurt, confituur en
muesli, aangevuld met streek-

producten. De gasten ontbijten
bij mooi weer op het terras. Anders gebeurt dat aan de tafel van
onze eetkamer. Ook ‘s avonds bereid ik een maaltijd als de gasten
dat wensen.»

Totaalformule
«’s Avonds help ik Jorgen bij de bediening», zegt Stéphanie. Dan

babbelen we ook met de klanten.
Over wat er te zien is in de buurt,
over hun thuisland en andere
dingen. Die totaalformule slaat
blijkbaar aan, want tot nu toe zijn
de reacties erg enthousiast en komen gasten dikwijls een tweede
of derde keer terug».
Meer info op www.bguesthouse.be.
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