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B&B In den Roden Schilt

Of In den Roden Schilt 
de beste B&B is in de 
stad van de beste 
burgemeester ter 
wereld, kunnen we, 
wegens nog niet alle
maal getest, niet met 
zekerheid zeggen. 
Maar u én Bart Somers 
mogen gerust zijn: wie 
naar Mechelen komt 
en hier logeert, zal het 
zich absoluut niet 
beklagen. Aafje De Laet

Tienjarenplan
Veel tienjarenplannen blijken soms 
nog langer te duren, maar bij Ruben 
Govaert (39) en Nathalie Devriendt 
(38) klopte het: exact tien jaar gele
den begonnen ze in de Mechelse 
SintKatelijnestraat aan de verbou
wing van een huis waarvan de gedo
cumenteerde roots teruglopen tot in 
1627. Een beschermd monument 
dus, met alle soms vertragende re
glementen van dien, maar het moet 
gezegd: het resultaat mag er nog 
geen klein beetje zijn. En omdat In 
den Roden Schilt toch al op de gevel 
stond en die van de wet vooral moet 

blijven zoals hij is, was de naam snel 
gekozen. De B&B is nu open sinds 
eind januari en wordt gerund door 
Nathalie, met hulp van partner en 
drie zonen uiteraard. “Ruben en ik 
hebben genoeg van de wereld ge
zien”, zegt ze. “Toen er kinderen 
kwamen, vond ik dat de wereld naar 
ons mocht komen.” Mooi.

Drie ‘heilige’ kamers
Gasten kunnen kiezen uit drie 
kamers: Catharina, Rumoldus 
of Alexius. Die namen komen 
niet uit de lucht gevallen, 
maar verwijzen naar de pa
troonheiligen van respectie
velijk de SintKatelijne, 
Rombouts en Begijnhofkerk, 
alle drie in de onmiddellijke 
omgeving van de B&B. Heilig 
zijn de kamers zelf misschien 
niet, zalig was het bij Catha
rina op het gelijkvloers alvast 
wel. Want vergis u niet: het 
huis en de aankleding ervan 
mogen dan historiek uitade
men, achter die barokgevel 
huist hedendaags comfort. 
Voorbeeldje: het hoofdbord 
van het dubbel bed in de Ca
tharinakamer is oud, de boxspring 
onder de lakens is dat allerminst. 
Overigens kunnen in de Rumoldus
kamer, de grootste van het aanbod, 
ook gezinnen met drie kinderen te
recht. 

Breakfast
Over the bed dus niets te klagen, en 
hetzelfde gaat op voor the breakfast: 
Nathalie serveert een heerlijk ont
bijt, tot en met het perfecte zachtge

kookte eitje. Ze doet dat overigens 
terwijl ze meezingt met de radio, 
dus uw ochtendhumeur zou wel 
eens van korte duur kunnen zijn. 
Wie trouwens denkt dat hij in een 
B&B ’s ochtends verplicht moet ver
broederen met alle aanwezigen 
hoeft zich geen zorgen te maken: lie
den die vooral met rust gelaten wil
len worden en de krant verkiezen te 
lezen, krijgen letterlijk en figuurlijk 

voldoende ruimte. En vers geperst 
sinaasappelsap, dat spreekt voor 
zich.

Alles dichtbij
We beledigen de echte Maneblus
sers vast niet als we zeggen dat in 
Mechelen niets echt ver is, maar dat 
neemt niet weg dat deze B&B moei
lijk centraler kan liggen. Op een 
steenworp – logeren in een eeuwen
oud pand, het doet blijkbaar iets met
een mens en hoe hij afstanden aan
duidt – van de Grote Markt en in de 
schaduw van de SintRomboutsto
ren; beter kan niet. En dan moet dat 
groot, groen en op zomerse dagen 
ongetwijfeld heerlijk dakterras dat 
op de planning staat nog komen!

Prijs
Vanaf 70 euro per nacht, afhankelijk 
van de kamer. Internet krijgt u er 
gratis bij.
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www.indenrodenschilt.be

Slaap eens in 
een Mechels 
monument
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