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Trui en Kurt kochten eind de
jaren negentig een huis in
de Smisseweg. De woning

dateert uit 1781. Ze bouwden de
aanpalende stallen om tot B&B
Droomkerke. “De link met ons
dorp Doomkerke is heel belang
voor ons. Daarnaast hopen we dat
onze B&B een plaats is waar onze
bezoekers kunnen wegdromen. Zo
kwamen we aan de naam Droom-
kerke”, legt Trui uit.

Het avontuur
In december vorig jaar werd het
koppel gecontacteerd door vtm
met de vraag om mee te doen aan
het programma ‘Met 4 in bed’. In
dat programma bezoeken vier ei-
genaars van gastenhuizen om
beurten elkaars B&B. Ze quoteren
elkaar onder andere op gastvrij-
heid en kamerinrichting. Wie het
meeste punten of bedjes verzamelt
wordt weekwinnaar. Trui en Kurt
twijfelden of ze al dan niet aan het
programma zouden deelnemen.
“We hebben onze tuin uitgebreid
in het voorjaar en zagen het niet
zitten om de opnames gelijktijdig
met de werken te laten doorgaan.
Toen de ploeg van het vtm-pro-
gramma ons bevestigde dat er ook
in juni, wanneer de aanleg van ons
nieuw tuingedeelte achter de rug
was, opnames gepland waren gin-
gen we toch op het aanbod in. En
het spijt ons niet !”, aldus Trui. Er
werd gefilmd in de eerste week
van juni. “Het was één groot
avontuur, je weet niet wie je te-
genstrevers zijn en in welke uit-
hoeken van ons land je zal belan-
den”, gaat de Doomkerkse verder.
Iedere dag wordt één B&B be-
zocht. “Het waren lange dagen. Ik
denk dat we die bewuste week
slechts 20 uur. geslapen hebben”,
weet Kurt. Het programma kwam
de laatste week van juli op de
buis. Op de tweede draaidag ont-
ving het koppel de deelnemers en
de tv-crew in hun pittoreske Bed
and Breakfast. De gasten maakten
dankbaar gebruik van de jacuzzi,
ze gingen op bezoek bij Hildegar-
de en Bas hun populaire micro-
brouwerij Urthel en ze genoten
met volle teugen van een gastro-
nomisch menu van Kurt. De kri-
tieken waren heel positief. De au-
thenticiteit, de gastvrijheid en de
wellnessfaciliteiten hadden de an-
dere B&B-eigenaars duidelijk ver-
leid. Droomkerke kreeg heel wat
bedjes en kwam aan de leiding in
het programma. Ook na de derde
dag stonden Trui en Kurt nog op
kop.

Viering in De Plaetse
Het koppel wist al sinds de opna-
mes begin juni dat ze de weekwin-

naars van ‘Met 4 in bed waren’.
“Het was moeilijk om te zwijgen.
Zeker in de week van de uitzen-
dingen probeerde iedereen ons iets
over het programma te ontfutse-
len. Maar we hebben het geheim
goed bewaard”, zegt Trui. Op
donderdagavond werden familie
en vrienden verzameld in café De
Plaetse om de slotaflevering van
het programma vol spanning te
bekijken. De Veurnse B&B Cam-
pagne sur Mer bleek een te duch-
ten concurrent. Zeker wanneer
Kurt en Trui hun collega’s een
heel hoge score gaven leek het er
even op dat de winst nog uit de
Doomkerkse handen zou glippen.
“Onze vrienden verweten ons bij-
na dat we te vrijgevig waren.
Maar we hebben het spel eerlijk
gespeeld en gaven onze collega’s
uit de Westhoek de punten die ze
verdienden” , aldus Kurt. Bij de
bekendmaking van de resultaten
bleek Droomkerke toch de week-
winnaar te zijn. Er werd prompt
een feestje gebouwd in café De
Plaetse. “We zijn inwijkelingen in
het Molendorp. Het doet deugd
dat iedereen in Doomkerke en
Ruiselede zo met ons meeleeft” ,
zeggen de B&B-eigenaars.

Ervaringen
“We zijn heel trots met de winst”,
glundert Trui. “We zijn blij dat we
aan het programma deelgenomen
hebben. Je leeft een hele week met
je medekandidaten en de crew van
het programma. Er ontstaat een
goede band tussen iedereen die bij
het programma betrokken is. De

televisiemakers hebben ons met
veel respect en op een heel faire
manier behandeld. Het was een
heel leuke ervaring”, gaat ze ver-
der. Kurt en Trui staken ook iets
op van hun collega’s. “In Cam-
pagne sur Mer werd er zelfbereide
confituur bij het ontbijt geser-
veerd. Vanaf nu bieden we ook
onze eigen confituur aan. Dat
vergt wat werk, maar het is leuk
voor onze bezoekers. We leerden
ook dat iedere B&B anders is,
maar daarom niet beter of slechter.
Onze collega’s leggen net zoals
wij hun ziel in hun gastenverblijf.
Dat maakt hun B&B’s authentiek
en zeker het bezoeken waard”, al-
dus Trui. De eigenaars van
Droomkerke kregen veel reacties
op Facebook en via mail. “Ik heb
op ieder commentaar en op alle
felicitaties proberen reageren. Uit

de reacties zien we dat de kook-
kunsten van Kurt indruk gemaakt
hebben. Ons arrangement ‘Culi-
nair Droomkerke’ is momenteel
erg in trek”, glimlacht ze.

Nieuwe suite
Voorlopig beschikt Droomkerke
over vier gastenkamers. “Dankzij
de heemkundige kring kwam we
pastoor Carolus Doom, Barones
De Roo, Willem de La Potterie en
consul Andries op het spoor. Iede-
re kamer is naar één van deze his-
torische figuren vernoemd. We
hebben de kamers ook verfraaid
met attributen die naar deze
Doomkerkenaren verwijzen”, legt
Trui uit. Het koppel heeft uitbrei-
dingsplannen voor hun B&B. “We
willen een vijfde en laatste gasten-
kamer inrichten. Het moet een
luxe suite worden die de naam
‘Red Star Line’ zal dragen. De ka-
mer moet in het voorjaar van 2014
klaar zijn” , gaat Trui verder. De
Red Star Line was de rederij die
immigranten begin twintigste
eeuw vanuit Antwerpen naar het
beloofde land, Amerika bracht.
300 van de 500 toenmalige Doom-
kerkenaren scheepten in en lieten
hun geboortegrond achter. Trui en
Kurt zijn op zoek naar ideeën en
tips om de nieuwe kamer in te
richten. De link met de Red Star
Line is hierbij belangrijk. Wie het
beste, origineelste idee heeft kan
een overnachting in de luxe suite
winnen. (KVC)

q Tips of idee : info@
droomkerke.be

Trui Tack en Kurt Meulebrouck bekijken finale in café De Plaetse

Droomkerke grote
winnaar ‘Met 4 in bed’

Q RUISELEDE – Kurt Meulebrouck en Trui Tack wonen al 15 jaar in Doomkerke. Ze bouwden er
de succesvolle B&B Droomkerke uit. Eind juli won Droomkerke het vtm-programma ‘Met 4 in
bed’. Die overwinning werd gevierd in café De Plaetse.

Kurt en Trui vieren de overwinning samen met hun vrienden en familie in café De Plaetse. (Foto WV)

Trui en Kurt staan trots voor hun
B&B Droomkerke met het bordje
van 'Met 4 in bed'. (Foto KVC)

GRAMMENE – Sinds zaterdag 28
juli mogen Ianthe Faes en Ward
Van Poucke zich de trotse ouders
noemen van Joline (48,5 cm;
3,050 kg). Het is het eerste kindje
voor het koppel. (Foto BVB)

Geboorten
..................................................................

Q Joline

RUISELEDE – In aanwezigheid
van familie en vrienden en burge-
meester Greet Deroo gaven Bert
Schoonbaert en Lien Tyvaert op
zaterdag 28 juli op het gemeen-
tehuis van Ruiselede voor eeuwig
het ja-woord. Bert en Lien gaan in
de Velstraat wonen. (Foto WV)

Huwelijken
..................................................................

Q Bert en Lien

RUISELEDE – De uitslag van dui-
venmaatschappij De Reisduif - De
Zwaluw op zaterdag 4 augustus
ziet er als volgt uit:
Fontenay-Sur-Eure (jonge): 1.
Gebr. Van De Walle, 2. M&E Van
De Kerckhove en 3. Julien Engels.
De uitslagen op zondag 5 augus-
tus:
Clermont (oude): 1.2. Julien En-
gels en 3. M&E Van De Kerckhove.
Clermont (jonge): 1.3. M&E Van
De Kerkchove en 2. Marnick De
Neve.
Clemont dubbeling (jonge): 1.
Marc Van Volsem, 2. Ant. & Rudy
De Saer en 3. Daniel Claerhout. 

Duiven
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Q Inbraak en diefstal
Tijdens zondag namiddag 5 au-
gustus werd, tijdens de afwezig-
heid van de bewoner, in de Poe-
kestraat ingebroken in de woning
via het wc-venster. Een tv en ju-
welen werden ontvreemd. De be-
woners genoten van het feest-
maal en feestelijkheden in de
tent op de markt n.a.v. de Molen-
dorpfeesten. (WV)
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