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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 225 vakantieadressen in eigen land: om va-
kantie te vieren, in familiestijl, voor adults only, een weekendje weg of/en  
waar honden welkom zijn. En nu inclusief een restaurantgids. Check vooral 
ook de QR-codes voor nog meer tips. Blader lekker door het boek en enjoy! 
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HONDEN WELKOM 

LOODS HOTEL

Tsja… Bijna wilden we Vlieland onbenoemd laten 
want het is het eiland waar we, van alle Nederlandse 
eilanden, altijd het meest tot rust komen. Koppie 
leeg enzo, je kent het wel. Het is er simpelweg 
relaxed: zodra je de boot in Harlingen opstapt weet 
je dat de (little) escape begonnen is. En het fijne van 
Vlie (wij mogen Vlie zeggen): er zijn geen auto’s 
welkom op het eiland (anders dan van de eiland-
bewoners zelf – geen paniek, je hoeft je koffer echt 
niet zelf het hele eiland over te sleuren). Als je dan 
op Vlieland bent, slaap dan bij Loods Hotel Vlie-
land. Helemaal vooraan in de Dorpsstraat op num-
mer drie vind je dit heerlijke hotel. Ze hebben er 
zes luxe kamers, sommige zelfs met een knap uit-
zicht over het Wad. Wat? Ja, mooi, mooier, mooist. 
Ook leuk, je trouwe viervoeter is welkom bij Loods. 
En daarmee stal de plek ons hart, u snapt. Al kan 
het ook aan de dorpse gezelligheid, de zee en  
alles wat erbij hoort liggen. Fiets jezelf vanuit de 
Dorpsstraat minstens een keer naar ’t Badhuys. De 

strandtent is vooral wat een strandtent moet zijn: 
opgebouwd uit door de zilte zeelucht vergrijsde 
planken, een brede veranda met tafels en stoelen, 
hangbanken en her en der een strandstoel. In de 
zomermaanden wordt op vrijdagavonden een vis-
markt georganiseerd: oesters en vis uit de noordzee, 
zo uit het water via de barbecue op je bord. Feest. 

 

Loods Hotel
Dorpsstraat 3, Oost-Vlieland
loodshotel.nl

⇨ Vlieland
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VAKANTIE VIEREN 

KAMPEERTERREIN STORTEMELK

Vlie-biza, zo beppen de semihippe types elkaar na. 
Snappen we wel, het kleine eiland is overheersend 
wit en heerlijk relaxed. Onze favoriete stek voor 
een paar dagen per jaar, een paar keer per jaar. Dat 
kan bovendien prima last minute: de boshuisjes van 
Kampeerterrein Stortemelk worden het hele jaar 
door verhuurd. Het kampeerterrein is bedoeld voor 
tenten en ligt zo’n beetje aan zee, maar er zijn ook 
huisjes te huur die je midden in de duinen treft. Al 
hebben vooral de boshuisjes onze harten gestolen. 
Al dat groen in combinatie met het Noordzeestrand 
dat binnen handbereik is, is niets anders dan een 
win-winsituatie. Alle achttien huisjes beschikken 
over een ruim terras en zijn duurzaam gebouwd. 
Altijd goed. De huisjes zijn relatief klein, maar alles 
zit erop en eraan. Let wel even op welk type huisje 
je reserveert, want niet alle slaapkamers hebben 
voldoende ruimte voor een kinderbedje. Ook leuk: 
op maar vier minuten fietsen van het kampeerter-
rein vind je Gestrand Vlieland, een strandpaviljoen 

met uitzicht op zee en een perfect terras om een 
tintje bruiner te worden. Al is in koudere tijden 
warme chocolademelk hier ook geen straf.

 

Kampeerterrein Stortemelk
Kampweg 1, Vlieland
stortemelk.nl
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VAKANTIE VIEREN 

MAISON CRÊPE

Het Groningse (de provincie) Winsum – er zijn 
dagen dat we er niet komen – is het thuis van 
Maison Crêpe. Wat tegenwoordig dienst doet als 
vakantieverblijf was voorheen de woning waar de 
familie Pannekoek opgroeide. Je voelt hem al aan-
komen… In 2020 werd de knoop doorgehakt en 
werd het pand omgebouwd tot vakantiehuis. Over 
de naam werd niet moeilijk gedaan: hopla (of moe-
ten we zeggen: allez), gooi een Frans sausje over de 
familienaam en voilà: Maison Crêpe is geboren. 
Met een inrichting waar Jan des Bouvrie goedkeu-
rend naar zou knikken, zo licht en met weinig poes-
pas. Er is een houtkachel, hier en daar staat een 
plant en vanuit de keuken loop je zo het balkon op, 
waar je uitzicht op het water hebt. Het huis is voor-
zien van drie slaapkamers met plek voor in totaal 
vijf mensen en zowel de badkamer als de keuken 
zijn spiksplinternieuw en modern. Van de Panne-
koeken-geschiedenis van het huis merk je dus niets. 
Het dorp Winsum (in Groningen) ligt vlak bij 

Groningen (de stad) waardoor een kleine city escape 
ook heus niet uit kan blijven. Al is Winsum zelf ook 
lief, probeer maar eens. Laat de dorpsgidsen je alle 
ins en outs vertellen en ga daarna als het even kan 
op een van de terrassen aan het water zitten. 

 

Maison Crêpe
Hoofdstraat Obergum 2, Winsum
maison-crepe.nl

⇨ Groningen
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VAKANTIE VIEREN 

HEMELTJELIEF BIJ CARO

We blijven nog even in het noorden van het land 
waar in het uiterste topje, niet ver van Gronin-
gen-stad, Hemeltjelief bij Caro te vinden is. Klinkt 
als een bed & breakfast, is een bed & breakfast. 
Maar wel eentje die een en al gezelligheid uitstraalt, 
zoals de naam vast al doet vermoeden. Caro (joh) 
heeft haar B&B ingericht met twee kamers: la 
Bégude en de Mazenc. Beide hebben een eigen 
entree en een terras dat uitzicht biedt over de Gro-
ningse weilanden. Paarden en koeien zover als je 
kijken kunt. Het interieur is druk in a good way. 
Behang-galore en vrolijke kleuren overal wat in la 
Bégude vertaald werd naar een zonnig lichtgeel 
geheel terwijl de Mazenc voorzien werd van een 
wild bloemenbehang en roze details. Bloemen  
tellen dus bij Caro, tot het ochtend wordt en je  
aan mag schuiven aan het ontbijt dat wordt geser-
veerd in de salon of, als het weer het toelaat, in de 
tuin. Ah, daar zijn de Groningse koeien weer. Al is 
het lastig je ogen van je bord te houden hoor: het 

ont bijt is tot in de puntjes verzorgd en bestaat uit 
lokale producten van het seizoen, biologische kazen, 
eieren van de eigen kippen, en kruiden en groenten 
uit de eigen moestuin. Mocht dat naar meer sma-
ken (ja!), vraag dan Caro’s table d’hôtes aan, een 
uitgebreid diner met al dat eerdergenoemde en een 
beetje extra liefde. Ook een optie, het houdt niet 
op, is een uitgebreide theeproeverij. Gebakjes, sand-
wiches, scones, seizoensgebonden soepen en uiter-
aard verschillende speciale theeën. Of wijnen, want 
een wijnproeverij met bijpassende seizoensgebon-
den gerechtjes kan ook! Romantiek in de lucht? 
Voor een paar extra rozenblaadjes, kaarsen en een 
fles champagne draait Caro haar hand niet om. 

 

Hemeltjelief bij Caro
Nieuwestreek 89, Ezinge
hemeltjeliefbijcaro.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

Drenthe en net over de grens ⇦
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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

LENL2022_1_noord_final.indd   37LENL2022_1_noord_final.indd   37 01/03/2022   20:0001/03/2022   20:00


