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Au revoir et bon voyage 

 

Op woensdagochtend, 24 augustus 2016, 

even na half tien, op het gezellige terras van 

“Le Bonheur”, raak ik aan de praat met 

Wilco, samen met partner Manon sinds juli 

2012 uitbaters van charme hotel-restaurant 

“le Bonheur” in Sy. Maar aan hun verblijf in 

Sy zal binnenkort helaas een einde komen 

omdat zij begin oktober 2016 gaan verhuizen 

naar het Spaanse Competa (gelegen in de 

regio Andalusië) om daar een eigen bed & 

breakfast accommodatie te openen en te 

runnen. 

 

Begonnen in zomer 2012 

Gevraagd naar hoe het voor hen ooit 

begonnen is in Sy, steekt Wilco meteen van 

wal: “Je moet je voorstellen dat we (Manon 

en ik) medio 2012 via een marktplaats-

advertentie op “Le Bonheur” gestoten zijn en 

we waren destijds bij ons eerste bezoek aan 

Sy, al meteen verkocht. Het was voor ons beiden echt een soort van ‘liefde op het eerste 

gezicht’. We zijn, omdat we toen al midden in het zomerseizoen zaten, ook meteen 

opengegaan. De eerste weken waren trouwens best hectisch, maar daar hebben we ons 

prima doorheen geslagen”. 

 

Waarom dan toch naar Spanje? 

“Kijk”, mijmert Wilco, “onze beide zonen zijn inmiddels volwassen twintigers en staan 

goed op eigen benen. Er zijn dus geen privéredenen meer die ons tegenhouden om onze 

vleugels nog eens wat verder uit te slaan. Bovendien hebben we de afgelopen jaren een 

steeds duidelijker beeld gekregen van wat we het liefst zouden willen.  

En dat is: 

- Een eigen bed- & breakfast accommodatie met 4-6 slaapkamers; 

- ergens in een zonnig gebied van Spanje; 

- en het liefst in een omgeving met een gemiddelde jaartemperatuur van rond  

de 25 graden (zodat je eigenlijk geen laagseizoen meer hebt). 

 

http://www.tukhut.nl/
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 “En geloof het of niet, maar een derge-

lijke accommodatie hebben we tijdens 

het afgelopen najaar, na ruim 13.000 km 

toeren door Spanje uiteindelijk gevonden 

in Competa, een fantastisch plaatsje, 

gelegen in de regio Andalusië op circa 60 

km (uurtje rijden) ten noordoosten van 

Malaga. Ons nieuwe onderkomen ligt op 

circa 600m hoogte en het terras biedt bij 

helder weer een fantastisch uitzicht op de 

Middellandse Zee. Je kunt zelfs de toppen 

van het Rif-gebergte in Marokko zien 

liggen. Bovendien bevindt zich vlakbij een van de grootste nationale parken van Spanje”. 

 

Manon vult Wilco aan: “Het is een 

gebouw dat ooit een hotel geweest is 

en dat later een tijdje als woning heeft 

gediend. Juist vanwege die vroegere 

hotel-functie, zijn tal van faciliteiten al 

aanwezig. Wat dacht je bijvoorbeeld 

van een overdekt zwembad waarvan 

het water m.b.v. zonne-energie wordt 

verwarmd en van een aantal slaap-

kamers die reeds van alle moderne 

gemakken voorzien zijn? Wij kunnen 

eigenlijk niet wachten om ermee aan de slag te gaan”. 

 

Manon en Wilco willen in Spanje echter geen 

restaurant meer beginnen, Manon licht dit 

voornemen toe: “Als je een nieuw restaurant 

begint, dan ben je echt 24 uur per dag, 7 dagen 

per week in touw. En aangezien Wilco en ik niet 

leven om te werken maar werken om te leven 

en we allebei de 50 alweer enige tijd geleden 

gepasseerd zijn, willen we voldoende tijd over-

houden om samen te kunnen genieten van al  

‘t moois dat de regio Competa te bieden heeft”.  

 

http://www.tukhut.nl/
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Koken blijft mijn passie 

Overigens wil Wilco ook nog even nadrukkelijk het 

volgende vermelden: “Koken was, is en zal altijd 

mijn passie blijven. Dus desgevraagd ben ik graag 

bereid om in Competa exclusief voor onze B&B 

gasten ‘s avonds een heerlijk maal te koken en te 

serveren, een kookcursus te organiseren of samen 

met hen een aantal prachtige wijnhuizen en dorpjes 

te bezoeken. En last but not least: gasten kunnen 

bovendien onze camper huren als ze het prachtige 

Andalusië eens wat beter willen leren kennen”. 

 

Even voorstellen: Jeroen en Thera 

Nu we iets meer weten over de toekomst van Wilco en Manon, is het ook wel leuk te 

vernemen hoe het in de naaste toekomst zal verdergaan met charme hotel-restaurant 

“Le Bonheur”. Gevraagd naar wie hun opvolgers, en dus de nieuwe buren van de Tukhut 

zullen zijn, gaat Wilco er nog eens goed voor zitten, en vertelt: “Nou, zoals je inmiddels 

weet, zijn we vorig najaar onze zoektocht naar een geschikte accommodatie in Spanje 

gestart. En die locatie hadden we eind december 2015, na in 8 weken 13.000 km met de 

camper afgelegd te hebben, al te pakken. Dus toen we tijdens de kerstdagen en Oud-op-

Nieuw weer in Sy waren en ons voornemen,  om in het najaar van 2016 te gaan 

vertrekken naar Competa, deelden met een tweetal gasten die de jaarwisseling bij ons 

hebben gevierd, bleek dat zij (Jeroen en Thera) juist op zoek waren naar een soortgelijke 

locatie als de onze”.  

 

“En geloof het of niet”, vervolgt Wilco, “eigenlijk was het toen qua intentie binnen een 

paar dagen al helemaal rond. Jeroen en Thera gaan het pachters-stokje van ons 

overnemen en zij zullen “Le Bonheur” dus vanaf 1 oktober 2016 gaan exploiteren. En ook 

niet onbelangrijk, Milo, onze 3-jarige New Foundlander, blijft gewoon als vanouds waken 

over Le Bonheur want Jeroen en Thera hebben een passie voor honden en zullen onze 

trouwe 4-voeter met alle liefde van ons overnemen. Zij zullen overigens een paar dingen 

aan het “Le Bonheur”-concept gaan aanpassen. Zo zal het hoogstwaarschijnlijk op korte 

termijn mogelijk worden voor vakantiegangers om hun trouwe viervoeter(s) mee te 

nemen. Vakantie voor hond en baasje samen, om het zo maar eens uit te drukken. Er is 

namelijk heel nadrukkelijk behoefte aan dergelijke arrangementen.  
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Manon en Wilco: heel veel succes gewenst! 

De Patrons van de Tukhut willen Manon en Wilco nog bedanken voor de prettige 

samenwerking gedurende de afgelopen 4 jaren en we wensen hen heel veel succes  

met het realiseren van hun volgende droom: het vanaf maart 2017 openen en runnen 

van een mooie Bed & Breakfast accommodatie in het Spaanse Competa. Meer weten  

over het nieuwe stekje van Manon en Wilco? Check dan even de volgende informatie. 

 T: + 34 603 430 559 

 M: + 31 6 2316 9395 

 E: info@fincalassierras.com 

 W: www.fincalassierras.com 

 F: www.facebook.com/fincalassierras 

 

Een leuke geste van de nieuwe uitbaters van “Le Bonheur de Sy”. 

Voor de inmiddels 55-jarige Jeroen voelt Sy een beetje als “thuiskomen”. Want bergsport 

is door de jaren heen altijd zijn passie geweest en gebleven. Hij heeft medio jaren ‘70 als 

jongeman namelijk heel wat keren in de “oude” Tukhut overnacht. En ook medio jaren 

‘80 heeft Jeroen regelmatig op de rotsen langs de Ourthe geklommen en in de “nieuwe” 

Tukhut overnacht. 

 

Nieuwsgierig naar de nieuwe uitbaters 

van 'Le Bonheur de Sy'? Kom gerust eens 

langs om kennis te maken met Jeroen & 

Thera van Schaik, Rue de Luins 3, 4190 

Sy, Ferrières. Als je dit interview even 

meeneemt en aan hen laat zien, staat er 

gedurende de hele maand oktober 2016 

een gratis lekker welkomstdrankje voor 

je klaar.  

 

Au revoir au Bonheur de Sy !!! 

 T: +32 (0)86 366 047 

 E: info@lebonheurdesy.be  

 W: www.lebonheurdesy.be 

 F: www.facebook.com/lebonheurdesy 
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