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REISWERELD 9

de overnachting

Op zoek naar een goed logeeradres in eigen land of

net over de grens? AD Reiswereld helpt.

Kabouterhuisje in een bossige tuin

H
è lekker, een hartverster-

kertje van het huis, dat

gaat er wel in op zo’n

gure avond. Gastvrouw Hen-

riëtte brengt een glaasje rode

wijn met een hapje erbij. Het

huisje in de tuin van de b&b is

gezellig ingericht met veel rus-

tiek meubilair – denk: messing,

donker hout, rood fluweel,

leren fauteuils – en een flink

gevulde boekenkast, mocht ie-

mand zich vervelen. Dan moet

de lezer wel strategisch gaan

zitten, want het is een beetje

aan de donkere kant. Omdat er

gewoon niet zoveel (softtone)

lampen zijn, en doordat om het

huisje het struweel welig tiert.

MUZIEKJE

We draaien een cd uit de ruime

keuze jaren-’80-muziek: Tom

Petty, Queen, de complete col-

lectie Melissa Etheridge en hé,

is dat niet… Jahoor, een cd, vol-

gezongen door de gastvrouw.

Dat Henriëtte zingt, was al op-

gevallen door de postertjes

voor haar volgende concert.

Een artistiek type, dat voor een

verbouwing haar hand niet

omdraait en desgewenst tegen

betaling massages verzorgt.

Het Rycke Leven heeft een

‘hoofdhuis’ met meerdere ka-

mers, waar gasten badkamer

en toilet moeten delen. En dat

Het Rycke Leven

Hoofdvaartsweg 84, Assen,

06 12592283. Kamer voor 2

€35 p.p., huisje voor 2 €45

p.p. (één nacht), ontbijt v.a.

€5. www.hetryckeleven.nl

BEOORDELING

Ontbijt ★★★★✩

Faciliteiten ★★★✩✩

Karakter ★★★★✩

Locatie ★★★✩✩

Prijs/kwaliteit ★★★✩✩

het rycke leven

lollige huisje in de tuin dus, waar

de badkamer een stortdouche

heeft. De reservering moest eer-

der worden afgezegd. Verrassing:

onverbiddelijk werd een deel van

het bedrag in rekening gebracht.

Maar omdat de reservering werd

uitgesteld en niet ‘afgesteld’, werd

het bedrag verrekend. We krijgen

zelfs korting.

De b&b ligt aan een stille vaart

aan de rand van Assen, maar in

de hoogte zien we het verkeer

over de snelweg razen. Daar

merk je binnen helemaal niets

van. Hoe dat ’s zomers in de gro-

te tuin met leuke zitjes klinkt,

blijft raden, maar een beetje

stadsbewoner laat zich daar niet

door afschrikken. Bovendien valt

het ’s avonds wel mee. De aparte

slaapkamer heeft een beetje last

van putlucht en, heel irritant,

maar één leeslampje. Dat wordt

knokken! Stiekem zetten we de

leeslamp uit de woonkamer bij

het bed. Mag eigenlijk niet, meu-

bilair verplaatsen, staat in de

welkomstmap. Mondje dicht dus!

De volgende ochtend geeft Hen-

riëtte een privéconcert als ze zin-

gend het huisje betreedt om het

‘rycke’ ontbijt (à €7, 50) op tafel

te zetten. Als we op de uitcheck-

tijd (11 uur) vertrekken, zitten de

voorverpakte stolletjes van het

ontbijt in de tas. Voor straks in

de trein. —Annet de Groot

Verlicht:De stad heeft monumen-

ten genoeg die in de spotlight kun-

nen worden gezet.

Delft

Terras: Kobus Kuch voor uw beste

appeltaart of een gps-borreljacht.

zou slagen om een origineel

schilderij van de meester in huis

te halen. Sneu in het kwadraat

natuurlijk. Desondanks is aan de

Voldersgracht een mooi educa-

tief museum verrezen waar de

bezoeker via fraaie presentaties

inzicht krijgt in het leven, de

worstelingen en de werkwijze

van Vermeer en van zijn tijdge-

noten, naast reproducties van

alle 37 (Vermeer was waarschijn-

lijk geen workaholic) schilde-

rijen op ware grootte. Ook hier

een vette knipoog naar het

heden: ‘verhalenverteller’ Ver-

meer wordt qua verleidingstech-

nieken in zijn schilderijen verge-

leken met moderne portretfoto-

grafen.

SFEERVOL
Na al dat gewandel is het tijd om

een slaapplaats te zoeken. Delft

heeft meerdere hotels in het cen-

trum, ook in de categorie oud en

nieuw. Sfeervol en veelgeprezen

is hotel De Emauspoort 9 (pal

achter de Nieuwe Kerk). Op een

steenworp afstand van de bin-

nenstad ligt Hampshire Delft

Centre !0 (parkeren in de Koe-

poortgarage) dat eerder dit jaar

de deuren opende. Wie helemaal

in de sfeer wil blijven, legt het

vermoeide hoofd te ruste bij

hotel Johannes Vermeer !1.

KLEUREN
En al dat Delfts Blauw dan, waar

busladingen Aziaten en Amerika-

nen voor komen? Tja, dat is te-

genwoordig niet alleen op bor-

den en schotels te vinden, maar

ook op auto’s, stoelen of zelfs

kaas.

In de Porceleyne Fles @0 kun je

jezelf uitleven om nieuw Delfts

Blauw te schilderen of een rond-

leiding ondergaan. Iets typisch

Delfts aanschaffen, maar in een

andere kleur dan blauw? Struikel

dan naar binnen bij Hypo @1,

een wat aparte kruising tussen

een galerie en ‘kunstsupermarkt’,

waar sinds kort nieuw werk van

Delftse kunstenaars wordt ver-

kocht, van 1,50 euro (!) tot 1000

euro.

Bezoek ook het ernaast gelegen

Toeristen Informatie Punt (TIP)

@3 waar u onder meer stadswan-

delingen, rondvaarten en combi-

tickets kunt boeken. Meer kera-

misch vertier is te vinden in de

Mallemok !9, waar eigenaresse

Ankie Bonnet al jaren eigen

werk draait. Ook Galerie Terra

@2 is populair bij Delftenaren

vanwege eigentijds keramiek

voor grote en kleine portemon-

nees.

STUIVER
‘In Delleft moet alles voor de hel-

left’, zeggen ze hier, maar op het

aanbod aan horeca is niet op een

stuiver gekeken. Altijd goed,

want steevast in de hitlijsten van

de verkiezingen voor ‘het lekker-

ste broodje van Nederland’ zijn

Kleyweg’s Stads-koffyhuis !2 op

de Oude Delft en café-diner

Vlaanderen !3. Ook zeer de

moeite waard is Knus !8 in re-

creatiegebied De Delftse Hout.

Wie ’s avonds echt los wil gaan

op de dansvloer, heeft meer pro-

blemen. Delft heeft op dat ge-

bied weinig bijzonders te bieden.

Gedanst wordt er wel in Belvé-

dère !4 en poppodium Speakers

!5, maar een imposant uitgaans-

paleis voor jongeren ontbreekt.

Eigentijds eten kan weer wel

prima: zo is Moodz !7, mede

dankzij het tv-programma Mijn

tent is top, in korte tijd uitge-

groeid tot een trendy en goedbe-

zette eet- en drinkgelegenheid.

Wie vooral wil drinken en men-

sen kijken, moet toch terug naar

de Beestenmarkt. Op de hoek

met de Burgwal zit Kobus Kuch

!6, waar niet alleen drank en

spijzen worden geserveerd, maar

ook dagelijks een verse spreuk.

En hoewel iedere Delftenaar

weet dat de appeltaart van

Kobus de lekkerste van de stad

is, gaat zelfs deze oud-Hollandse

kroeg vrij innovatief te werk.

Nieuw in het assortiment is de

gps-borreljacht voor iedereen die

het spoor bijster is. Of volgens

de uitbater zelf ‘een strategische

zwerftocht richting borrel’. ■

Parels:Geen Vermeer in Delft.


