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K l e i n  e n  f i j n
TINY HOTEL, NISTELRODE
Voor wie de stad deze zomer wil 

ontvluchten is dit houten huis perfect. 

Omringd door niets anders dan natuur,  

zit je op dit acht hectare grote, biologische 

landgoed in Brabant helemaal goed. Er  

is een enorme tuin om in te ravotten, 

compleet met skelters en schommels, maar 

ook de echte dierenvrienden komen aan 

hun trekken, want het staat er vol met 

paarden en er zijn konijnen om te aaien  

en te verzorgen. Wat ook zeker de moeite 

waard is: picknicken en wandelen tussen 

de alpaca’s bij Alcapafarm in Vorstenbosch. 

”Als jij ontspannen bent, is de alpaca het 

ook. En dat is heel goed voor de mens,“ 

aldus Leonne van Tiny Hotel. 

V.a. € 109 per nacht in het hoogseizoen, 

instagram.com/tinyhotel_nl 

Vo o r  j e  r u st
FOR-REST GLAMP, EIBERGEN 

In de categorie pop-upcamping komt 

For-rest Glamp met stip op nummer één 

binnen. Deze Achterhoekse adults only- 

glamping in festivalstijl is de perfecte 

accommodatie voor rust, genieten van de 

natuur en elkaar. Yoga of bootcamp in het 

weiland, op ‘boevenpad’ met de e-brommer: 

alles kan, niets moet… Ultiem chillen? Boek 

een coronaproof well-nestje à € 150 per 

dagdeel: een heerlijke barrelsauna (sauna  

in een houten ton, red.) in combinatie met 

een hottub, praktisch midden in het bos. 

Klinkt dit perfect, maar heb je kinderen? 

Blijf je in Nederland 
dit jaar? Deze plekken
bewijzen dat je echt 
niet ver hoeft te vliegen 
of te rijden voor een
geslaagde vakantie. 
Flair vond geweldige 
oer-Hollandse
accommodaties waar
je zo naartoe rijdt. Ook
fijn voor de kinderen.

Gelukkig wordt For-rest van 24 juli t/m  

7 augustus tijdelijk ‘For-rest Family’. In die 

twee weken zijn gezinnen ook welkom. 

Een andere aanrader is Natuurlijk Glamping 

in de bossen bij Zeewolde. Ook bij dit 

pop-uppareltje kun je de hele zomer met 

zowel groot als klein terecht. Met de code 

FLAIRGLAMPING krijg je tot € 150 korting. 

• For-rest Glamp: v.a. € 100 per 2 nachten 

voor de bedstee, v.a. € 219 per 2 nachten voor 

de tiny tiny house en v.a. € 13 p.p. als je komt 

met je camper of caravan, forrestglamp.nl. 

• Natuurlijk Glamping: natuurlijkglamping.nl

S t a d  e n  st r a n d
DELVERS DUINHUIS, EGMOND
Delvers duinhuis is een knap ingericht 

vakantiehuis voor maximaal zes personen 

en echt perfect voor dat ultieme zomer- 

vakantiegevoel. Het interieur? Helemaal 

van nu met een eyecatching surfboard 

boven de bank en hebberigmakende kunst 

van Cate Adriana. En dan de tuin: een fijn 

terras op het zuiden midden in het 

helmgras. Je hebt het gevoel alsof je de zee 

bijna kunt aanraken. Wandel ’s ochtends 

met de bolderkar naar de supermarkt en 

de warme bakker voor het ontbijt en fiets  

’s middags naar een van de vele stranden 

in de buurt. Wat dacht je van Egmond aan 

Zee op nog geen tien minuten fietsen met 

de ontzettend fijne strandtent De Jongens? 

Maar ook Castricum, Schoorl en Bergen 

zijn vlakbij. 

V.a. € 114 per nacht, delversduinhuis.nl, 

bolderkar en fietsen inbegrepen

Er zijn paarden en 
konijnen om te aaien 
en te verzorgen→

Stay 

De tipi van For-rest Glamp.

Tiny Hotel: logeren in 

de Brabantse natuur.

Delvers Duinhuis: de

zee op fietsafstand.

with me
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De slaapkamer van 

Buitenhuis op

de Veluwe.
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Marielle Leenen ontwierp en bouwde 

eigenhandig drie tiny houses (én nog een 

in aanbouw), met plek voor vier tot zes per-

sonen. Ze richtte ze met zo veel liefde in dat  

je nooit meer naar huis wilt. In ieder laatje 

dat je opentrekt vind je wel een spelletje  

of speelgoed, en in de keuken ligt zelfs de 

pasta klaar, zodat je geen boodschappen 

hoeft te doen. Ieder huisje is anders en 

heeft z’n eigen karakter. Onze favoriet?  

Het glazen huisje met een hoog boho-

gehalte. Van daaruit heb je zicht op een  

uitgestrekt weiland en ben je bij mooi weer 

getuige van de prachtigste zonsondergan-

gen. Wat er te doen is? Genoeg. En neem  

je zelf geen genoegen met een zandbak, 

schommel of grote trampoline, dan zijn  

de mooie Noord-Hollandse steden Hoorn 

en Alkmaar, én het strand in de buurt. 

V.a. € 145 per nacht (minimumverblijf van  

2 nachten), familiebuitenhuys.nl 

D r o o m p l e k
BUITENHUIS OP DE VELUWE @ 
DROOMPARK DE ZANDING, 
OTTERLO 
De plek waar binnen en buiten één worden, 

zo luidt de reclameslogan van deze 

vakantievilla, en tja, dat kunnen wij alleen 

maar beamen. Het huis ademt warmte en 

natuur. Vanuit het huis zijn er talloze 

wandel- en fietsroutes en als je dan weer 

huiswaarts keert, eet je natuurlijk gezelllig 

in de buitenlucht en sluit je de dag af met 

een knisperend kampvuur met lekkere 

marshmallows en wijn. Voordat we het 

vergeten: Buitenhuis op de Veluwe staat  

op Droompark de Zanding, letterlijk en 

figuurlijk een park van je dromen. Er is  

een zwembad, een meertje, er zijn diverse 

speeltuintjes én een wellness. Voor een 

dagje weg kun je naar Zorgboerderij de 

Jachthoeve, Nationaal park de Hoge Veluwe 

en Koningin Juliana Toren. Zonder je je 

liever met z’n tweeën af? Boek dan een 

fotogeniek Tinyhouse op de Veluwe, ook  

op Droompark de Zanding. 

V.a. € 160 per nacht, buitenhuisopdeveluwe.nl, 

v.a. € 135 per nacht, tinyhouseopdeveluwe.nl

K a s m a k e r
TINY HOUSES VAN FAMILIE 
BUITENHUYS, VENHUIZEN 
Trotse eigenaar en binnenhuisarchitect 

uitkijkend over  
een weiland zie je  
de prachtigste 
zonsondergangen 

De glazen tiny houses 

van Familie 

Buitenhuys.

Camping Lolotte in 

de Achterhoek.

Bij Strandhotel Cadzand 

word je ook culinair in de 

watten gelegd. 

Ba c k  t o  n a t u r e 
CAMPING LOLOTTE, NEEDE
Dit is een grote kindercamping met vijftien 

kampeervelden, elk met een centraal speel-

terrein en kampvuurplaats. Het vermaak is 

net als de camping: zonder al te veel poes-

pas, maar de modderstormbaan zullen je 

kinderen niet snel vergeten. ’s Avonds wor-

den de allerkleinsten voorgelezen in de 

zandbak, terwijl de oudere kinderen zich 

opmaken voor een avontuurlijke zoektocht 

naar vleermuizen. Andere activiteiten? 

Workshop kampvuurtje stoken of een trip 

naar de nabijgelegen boomkikkerkolonie. 

En mocht de camping ietwat gaan vervelen: 

de Achterhoek heeft genoeg moois om – op 

de fiets – te ontdekken. Sla vooral het schil-

derachtige Geesteren niet over (pas op, daar 

zijn er twee van; zegt je navigatie dat je drie 

kwartier moet rijden, dan zit je niet goed) en 

fiets de zes-kastelenroute door Diepenheim. 

Goed nieuws voor single moeders en vaders: 

er is ook een veld voor eenoudergezinnen. 

Kijk voor de prijzen op campinglolotte.nl

Le k k e r  l o b b ye n
STRANDHOTEL CADZAND-BAD, 
CADZAND-BAD 
Op zoek naar iets tofs aan zee? Zoek niet 

verder! Strandhotel Cadzand-Bad, midden 

in de duinen van Zeeland, is precies wat je 

nodig hebt. Een plek waar je je echt een 

beetje buiten Nederland waant en die 

werelds aanvoelt. Niet zo gek natuurlijk, 

want België met het leuke Knokke ligt op 

een steenworp afstand. Kinderen zijn in dit 

hotel trouwens meer dan welkom en er is 

zelfs een familiesuite. Hadden we al gezegd 

dat je hier door de enige echte Sergio 

Herman culinair in de watten wordt gelegd? 

Dit is proeven en genieten van Zeeland op 

zijn allerbest. Met kinderen is een uitstapje 

naar Speelboerderij Pierewiet een aanrader: 

een avontuurlijke, grote speeltuin. 

V.a. € 150 per nacht, strandhotel.eu/nl
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slapen tussen de 
wilde dieren, met de 
speeltuin vlakbij

Safaripark

Beekse Bergen.

Hoofdredacteur Marije 

verbleef met haar gezin

in Baayvilla's, een klein-

schalig vakantiepark in

Lauwersoog.

“Soms zijn er van die 

plekjes waar je pas  

echt doorhebt hoe fijn 

het is, als je er al even zit. 

Baayvilla’s in het Groningse Lauwersoog  

is zo’n plek. Een rij huisjes recht aan het 

Lauwersmeer waardoor je ’s ochtends, na 

het opengooien van de deuren, meteen 

vanaf de steiger het meer in kunt springen. 

En wanneer je eenmaal met een kop koffie 

op je terras zit, blijf je minstens een uur 

lang als gehypnotiseerd kijken naar alle 

bootjes die langsvaren. Als je hier zit, is er 

eigenlijk maar één ding dat je moet doen: 

het water op. Neem zeilles in de haven,  

ga wadlopen of met een rescueboot de 

Noordzee op. Dat laatste deden wij met 

Jelle Bos, eigenaar van Beleef Lauwersoog. 

We leerden zo veel over Nederland. Op de 

Noordzee tussen alle zandplaten, is het 

alsof de tijd heeft stilgestaan en is de 

wereld nog precies als 400 jaar geleden. 

Heel indrukwekkend. Net als zeehonden 

spotten trouwens, waar er inmiddels 

Ba a y v i l l a ’ s  i n  La u w e r s o o gHOOFD-
REDACTEUR 

MARIJE 
VEERMAN  

TIPT

duizenden van rondzwemmen. Tot grote 

ergernis van de lokale bevolking, die ze  

liever zien gaan dan komen. Ultrahippe 

strandtenten vind je hier niet. Groningers 

hebben vrij weinig met opsmuk, maar als  

je daar doorheen prikt, maakt dat deze 

ervaring in het hoge noorden alleen maar 

leuker. De kibbeling eet je hier namelijk 

harstikke vers, al is het op plastic stoelen 

midden tussen de vissersboten. De oesters 

die je op Ibiza op je bord krijgt, worden hier 

uit de zee geplukt. En heb je trek in kreeft? 

Waddenpaviljoen De Noorman ruilt ze met 

de vissers voor een sixpack bier. Anders 

worden ze teruggegooid. ’s Avonds liggen 

ze op je bord inclusief een sterk verhaal. 

Beter wordt het niet. En o ja, je fietst zo van 

je huisje naar de veerpont die je naar 

Schiermonnikoog brengt. 

Prijzen en beschikbaarheid op dutchen.com, 

en excursies op het water boek je via Beleef 

Lauwersoog, lauwersoog.nl.

Vanwege corona moet de veerpont vooraf 

gereserveerd worden op wpd.nl. ■

Be n  n i e t  b a n g  v o o r …
SAFARIPARK BEEKSE BERGEN, 
HILVARENBEEK 
Op safari in de Afrikaanse Savanne? Bijna 

dan. Maar in vakantiepark Beekse Bergen 

slaap je wel écht tussen de wilde dieren. 

Boomhut, safaritent, vrijstaande loge: 

genoeg te kiezen. Goed om rekening mee te 

houden: er zijn drie verschillende savannes 

met ook weer verschillende dieren. Zo kun 

je kiezen voor baharo beach en zeehonden 

zien (en horen) als je wakker wordt. Ook 

niet overslaan: Karibu Town, het hoofddorp 

waar je een restaurant, een bowlingbaan, 

een klein maar fijn binnenzwembad en een 

speeltuin vindt. Kortom: een heerlijke 

vakantie mét een safaribeleving in een  

bosgebied aan het water.  

Prijzen zijn afhankelijk van periode en van 

accommodatie, beeksebergen.nl 


