
 _ 131130 _ Liefde & leven

Een paar dagen of een weekje weg met vrienden. 
Van een landhuis met een hot tub in de tuin tot 
een plek in de stad waar je met z’n allen op één 
kamer slaapt: fijne ruime plekken op een rij.

XXL-HUIZEN

It Flinkeboskje in Friesland
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LANDELIJK
1. Leenderstrijp, Leende en Sterksel 
(Brabant)
In drie dicht bij elkaar gelegen Brabantse 
 dorpen zijn negen landelijk gelegen panden 
(zoals een boerderij of schapenstal) omge-
bouwd tot vakantiewoningen. Honden mogen 
ook  gewoon mee. 
Max. 17 personen, 
Dorpswoning.nl

2. Vijlen (Zuid-Limburg)
Dit huis staat op een heuvel met beneden 
de Lombergbeek. De koeien kijken er zo 
naar binnen. Bij mooi weer kun je barbe-
cueën in de tuin en in de winter spelletjes 
doen bij de houtkachel. 
Max. 14 personen, 
Deheerlijkheidvijlen.nl

3. De Lutte (Twente)
Hier staan verschillende groepshuizen met 
zo’n Pippi-achtige veranda, een sauna en 
een groot kookeiland. Je slaapt er tussen 
de weilanden. 
Max. 36 personen, 
Keampke.nl

4. Teuge (Gelderland)
Geen rijen voor de badkamer, want die heeft 
iedereen voor zichzelf. Alle kamers hebben 
een eigen thema en om het helemaal af te 
maken, kun je een ontbijtje voor jezelf boeken. 
Max. 24 personen, 
Deslaapfabriek.nl 

AAN ZEE
5. Schiermonnikoog
Strandhuis 53° Noord ligt aan de rand van 
de duinen en heeft een mooie veranda, een 
infraroodsauna en een speelkamer voor de 
kinderen. 
Max. 12 personen, 
123schiermonnikoog.nl

6. België (Knokke en Blankenberge)
Verschillende vakantiehuizen die allemaal 
vlak bij het strand liggen. Ideaal als je  
met elkaar van lekker eten houdt: in de  
omgeving van Knokke regent het sterren-
restaurants. 
Max. 20 personen, 
Zaligaanzee.be

7. Noordwijk (Zuid-Holland)
In deze strandvilla’s, vlak bij de Amster-
damse Waterleidingduinen, hoef je je  
geen zorgen te maken dat je wat te veel  
op elkaars lip zit. 
Max. 14 personen, 
Strandvillas.nl

NET EVEN ANDERS
8. Haarlem
Ga je met meerdere gezinnen op pad?  
De kinderen zullen dit vast geweldig  
vinden, met z’n veertienen op één kamer 
slapen in hartje stad. 
Max. 14 personen, 
Helloimlocal.com >
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9. Bemmel (Gelderland)
Dat wordt loten: wie mag er in de pipo-
wagen slapen? De rest slaapt in tipi’s en  
’s avonds kom je samen bij het kampvuur. 
Max. 13 personen, 
Inhetwijland.nl

OVER DE GRENS
10. België (Sint-Martens-Lennik,  
bij Brussel)
Maar een paar kilometer van Brussel kom 
je uit bij een hoeve in het Pajottenland, die 
is verbouwd met natuurlijke materialen. Er 
wordt een biologisch ontbijt geserveerd en 
op verzoek geeft gastheer Hugo yogales.
Max. 18 personen, 
Hetverblijf.be

11. Frankrijk (Creuse)
Vinden jullie het leuk om samen te koken? 
Bij L’Abbaye du Palais (Midden-Frankrijk) 
kun je met z’n allen op kookvakantie, 
 inclusief workshops en wijnproeverij. 
Max. 8 personen, 
Abbayedupalais.eu

OOK VOOR GEZINNEN
12. Baarlo (Limburg)
De kinderen hebben een speeltuin voor de 
deur en ook jij hebt even vrijaf, want er 
komt een kok aan huis. 
Max. 16 personen, 
Douffenhoff.com

13. Eesergroen (Drenthe)
Dit landhuis ligt aan een natuurpad midden 
op de Drentse Hondsrug. Er is ook een 
apart gastenverblijf en in de tuin staat een 
hot tub. 
Max. 14 personen, 
Villauitzicht.com

14. Hemelum (Friesland)
Tot laat in de avond met marshmallows bij 
de buitenkachel samen genieten van de 
Friese sterrenhemel. 
Max. 24 personen, 
Itflinkeboskje.nl

ZOEK JE VAKANTIEHUIS
Het is soms best een hele speurtocht, 
een huis vinden voor een grote groep 
mensen die allemaal hun eigen  
wensen hebben. Waar je op kunt 
 letten: zijn er aparte slaap kamers of 
slaapzalen? Hoeveel badkamers zijn 
er? Is er een gemeenschappelijke 
ruimte waar iedereen lekker kan 
 zitten? Is het huis kindvriendelijk? 
Wat is er te doen in de omgeving? 
Kom je er niet uit, kijk dan eens op 
Jezoektietsleuks.nl, een site waarop 
mooie en bijzondere groepsaccommo-
daties zijn verzameld.  
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