
N O O R D - N E D E R L A N D  8 - 45

O O S T - N E D E R L A N D  46 - 83

Z U I D - N E D E R L A N D  84 - 149

W E S T - N E D E R L A N D  150 - 215

P L A A T S N A M E N R E G I S T E R  224

Met Little Escapes in Nederland kun je, door de 52 kwartetten, elk weekend 
van het jaar vullen. De kids mogen (hoeft niet) mee én je kunt er ook mee 
op zomervakantie! Meer dan 208 vakantieadressen in eigen land: om 
vakantie te vieren, in familiestijl, voor adults only, een weekendje weg  
of/en waar honden welkom zijn. Blader lekker door het boek en enjoy! 
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FAMILIESTIJL 

EILANDHUIS SILKE

Een eigentijds en knus familiehuis op Terschelling, 
in Formerum (zo’n beetje het midden van het eiland, 
altijd een goed idee) voor zes man (oké, daar moe-
ten wel twee kleintjes bij zitten), dat is Eilandhuis 
Silke op Terschelling. Het vrijstaande huisje (alles 
oogt klein maar is opvallend ruim en comfortabel) 
heeft een houtkachel, zowel binnen als buiten in de 
eigen tuin, de hond mag (in overleg!) mee (hoera) 
en de volgende keer dat we gaan, bikken we de ijs-
blauwe tegeltjes die hier en daar terugkomen in het 
huis af en nemen we ze mee naar huis. Als we ooit 
nog een vakantiehuis tegenkomen dat zó tot in alle 
puntjes afgewerkt is als Eilandhuis Silke, dan trak-
teren we alle kopers van dit boek op een biertje. 
Twee biertjes. Nog niet eerder zagen we zoveel liefde 
en zoveel perfect passende details in één huis. Het 
houtwerk zit strakker dan strak in de lak en op de 
nachtkastjes vind je lokale dichtbundels. De kleine, 
met een hekje af te sluiten, zoldervide, waar twee 
of zelfs vier koters kunnen slapen, is ingericht voor 

het kleine spul. Ze kunnen spelen bij een klein dak-
raam (spannend), schommelen (cool), rommelen, 
kleuren en ravotten wat ze willen terwijl jullie bene-
den aan de grote tafel de dag doornemen. De dag 
die vast en zeker begint bij de supermarkt op loop-
afstand van Eilandhuis Silke (handig) in het gezel-
lige kleine dorp. Fietsen huur je bij de buren en 
vanaf dan is alles dichtbij. Op Terschelling dan hè.  

 

Eilandhuis Silke 
Molenweg 18, Formerum 
eilandhuissilke.nl

⇨ Ters�e�ing
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VAKANTIE VIEREN 

IN DE WITTE HANDT

Logeerhuis In de Witte Handt ligt in het hart van 
Terschelling én op slechts tweeënhalve kilometer 
van het strand. Mocht dat je nog niet over de streep 
trekken: een tweepersoonskamer boek je er al vanaf 
67 euro per kamer per nacht (een eenpersoonskamer 
voor 38,50 euro). Die kamers zijn eenvoudig, en dat 
is prima. Het gaat hier immers om de locatie én de 
gastvrijheid van het klassieke pension. Wij vinden 
het er heerlijk. Er zijn zeven tweepersoonskamers 
en vier eenpersoonskamers – sympathiek. Alle ka-
mers zijn voorzien van boxspringbedden en een 
wastafel met warm & koud water. Geen eigen bad-
kamer: douches en toiletten zijn op de eerste ver-
dieping en op de begane grond beschikbaar. Of nou 
ja, er is wel één tweepersoonskamer voorzien van 
eigen douche en toilet, maar dan moet je rap zijn.

 

In de Witte Handt
Westerdam 10, Midsland
indewittehandt.nl

We hebben zo onze adresjes op de Wadden. Meestal 
een huisje, soms een hotel maar zelden een B&B. 
Tot we tegen De Postoari aanliepen, letterlijk. Deze 
bed en ombiten huist in een voormalige pastorie. De 
geboren en getogen Terschellingers schotelen je 
met liefde een dijk van een authentiek ontbijt voor. 
Mocht je een lunchpakketje blieven, dan hoef je 
maar een hand op te steken en ze maken het klaar 
voor je. Flang en Willemijn, zoals je gastheer en 
-vrouw heten, mogen er graag een culinair feestje 
van maken, enkel en alleen met het beste van hun 
eigen eiland, dat spreekt voor zich. Daar hebben ze 
zelfs zoveel schik in, dat ze onder de noemer ‘Flang 
in de Pan’ (haha) kookworkshops en excursies 
geven. Wadlopen (oesters rapen), wildplukken en 
snert proeven. Alles ‘slechts’ verorberen mag ook. 

 

B&B De Postoari 
Dorpsstraat 25, Hoorn
postoari.nl

VAKANTIE VIEREN 

B&B DE POSTOARI

LENL2021_1_noord.indd   15 25/02/2021   15:38



28

VAKANTIE VIEREN 

BOERDERIJ DE KLAPROOS; PIPOWAGEN ELSEBEIN

Een B&B in een pipowagen? Klinkt als een plan. 
Boek je pipowagen Elsebein, dan verblijf je op Boer-
derij de Klaproos, midden in het Hollandse natuur-
gebied Westerwolde, tussen Ellersinghuizen en  
Ter Wupping. Een mond vol ja, dus even voor de  
duidelijkheid: we zijn in Zuidoost-Groningen. De 
wagen staat lekker beschut naast een kapschuur en 
de moestuin achter Boerderij de Klaproos. Een 
boerderij met een naam, dan weet je dat het goed 
is. Dat de dag goed begint, weet je meteen na het 
wakker worden en het oer-Hollandse picture perfect 
uitzicht over het bos en de weilanden zich aan je 
ontvouwt. Ontbijten op je eigen terras, je inner 
Mammaloe naar boven halen in de pipowagen en 
dan het bos in. Of de boerderij op. ’s Avonds wordt 
er gebarbecued op de vuurplaats, of gekookt in je 
eigen wagen voor even. Douchen kan in een apart 
gebouw naast de kapschuur. Die badkamer deel je 
overigens wel met de tijdelijke bewoners van de 
andere pipowagen op het erf. Da’s oké hoor, het 

wijst zich vanzelf en lang ben je daar niet binnen: 
een modeshow lopen we immers echt niet op de 
boerderij. Over delen en this is not a fashion show 
gesproken: claim die ene barbecue ook tijdig! Ham-
burgers en bockworst for president.

 

Boerderij de Klaproos; pipowagen Elsebein
Sluisweg 19, Onstwedde
boerderijdeklaproos.nl

Gronin�n ⇦
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VAKANTIE VIEREN 

MERCKT + HOTEL MISS BLANCHE

In Groningen-stad opende Merckt. Goeie naam, 
goed plan: het giga-gebouw aan de markt werd 
omgetoverd tot een foodhal met verschillende keu-
kens, een bierbrouwerij, ko°ebranderij en een dis-
tilleerderij. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat 
kun je er terecht en de stek is geschikt voor, nou ja, 
gewoon voor iedereen wel eigenlijk. De foodhal telt 
drie verdiepingen en alles binnen de muren van het 
pand is gewijd aan eten (en alles wat daar mee te 
maken heeft). De kers op de taart: een rooftopbar 
met een schitterend uitzicht over Groningen. Sla-
pen in de stad doe je als geen ander bij Hotel Miss  
Blanche, een hotel in een paar panden op een steen-
worp van elkaar (wat niet heel gek is: zo groot is 
de binnenstad van Grunn immers niet). In totaal 
zijn er 46 kamers verspreid over 8 gebouwen die 
allemaal een historische gevel gemeen hebben. En 
in het centrum van Groningen staan dus. Immers: 
locatie, locatie, locatie. O, en een goed ontbijt, ook 
dat is een vereiste. Komt dat even goed uit: een van 

de beste (en meest good looking) bakkers van Gro-
ningen, Bakkerij Blanche, draagt dezelfde naam en 
al hebben de twee niets (meer) met elkaar te maken, 
is het een goed idee om een Blanch-je mee te pik-
ken in de ochtenduren. De kamers van het hotel 
zijn comfortabel en ruim – niks meer aan doen,  
dat idee. 

Merckt
Grote Markt 33, Groningen
mercktgroningen.nl

 

Hotel Miss Blanche
Hoge der A 4, Groningen
hotelmissblanche.nl
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VAKANTIE VIEREN 

BOOMHUT XXL, VAKANTIEPARK WESTERBERGEN

Een heus kinderparadijs is vakantiepark Westerber-
gen. Nu is dit boek niet per se bedacht met het idee 
om hier een pooltje aan kinderparadijzen te delen 
(gets) maar de Boomhut XXL is dus ook écht wel 
wat voor jou. Op het park staan verschillende bun-
galows, chalets, safaritenten, huisjes en villa’s. Voor 
de die hard kampeerders (nogmaals: gets) zijn er 
kampeerplekken. Maar we gingen hier zonder enige 
twijfel voor de Boomhut XXL. Boek die en verzeker 
jezelf van de vipservice. Cause that’s how we camp. 
Bij aankomst zijn de bedden opgemaakt en is er 
een handdoekenpakket voor elke gast aanwezig (je 
kunt er met vier volwassenen en maximaal twee 
kinderen in) en aan alles is gedacht: er zijn spelletjes 
aanwezig en er staat een flesje wijn koud – tsja, dan 
heb je ons wel. Shotgun de slaapvide. Daar heb je 
namelijk een prachtig uitzicht over de landerijen en 
de aanwezige pelletkachel zorgt dat het er het hele 
jaar behaaglijk is. Het ruime balkonterras heeft een 
vijfpersoons jacuzzi; zit je daar mooi een potje warm 

te wezen (met een glaasje) onder de kruinen van 
de bomen. Stuur de kids het park in. Daar kunnen 
ze naar een overdekt en verwarmd zwembad of naar 
het buitenzwembad. Ze kunnen lasergamen, boog-
schieten, midgetgolfen (by night), schatzoeken, een 
balletje slaan op de tennisbaan en meer. Er zijn ook 
een indoorspeeltuin en een buitenspeeltuin met 
kabelbaan en een klimtoren. Honger? Van ontbijt 
tot diner kun je bij het restaurant Westerbergen 
terecht en dat is top: van flammkuchen, pizza’s en 
salades tot lekkere vis- en vegetarische gerechten, 
ribbetjes en tournedos – alles tien punten. De boom-
hut is huisdier- en rookvrij en door de constructie 
en uitvoering is barbecueën en gourmetten niet 
toegestaan. Dat je het even weet.

 

Vakantiepark Westerbergen
Oshaarseweg 24, Echten
westerbergen.nl/boomhutdrenthe

Drent� en �t �er de grens ⇦
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VAKANTIE VIEREN 

DE TUINKAMER VAN PRIONA

Dat je van een knappe – herstel: feeërieke – (tuin)
tafel heus wel eten kunt, en goed ook, bewijzen de 
mensen van zomerrestaurant De Tuinkamer van 
Priona. Sowieso zijn de beeldige tuinen, de Priona 
Tuinen, zo ongeveer het best bewaarde geheim van 
Nederland: een aaneensluiting van spectaculaire 
wilde tuinen, dat waanzinnig goede zomerrestau-
rant waar het hier over gaat én een natuurhuisje 
verborgen in het groen. Het gebied waarin de tuin-
kamer staat en waar de natuur overwegend zijn 
gang mag gaan, werd ontworpen door kunstenaars 
Anton Schlepers en Henk Gerritsen. Die mannen 
creëerden een groen stuk Nederland waarbij alles 
draait om het ecologisch evenwicht van de beplan-
ting. In de zomermaanden is De Tuinkamer geopend 
en dan wordt er in het zomerrestaurant gekookt 
met verse producten uit de Tuinen en de nabije 
omgeving. Eetbare kunstwerken gemaakt van voor-
namelijk bloemen en planten, afhankelijk van wat 
er op dat moment voorhanden is. De Tuinkamer is 

maar drie dagen per week open, alleen in de zomer 
en telt zo’n dertig couverts die eigenlijk altijd wel 
bezet zijn. Succes daarmee. Vinden doe je De Tuin-
kamer van Priona in het Overijsselse Schuinesloot, 
een half uur van Zwolle. 

 

De Tuinkamer van Priona 
Rondweg 1a, Schuinesloot
tuinkamer-priona.nl

LENL2021_1_noord.indd   41 25/02/2021   15:39


