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de overnachting

liggen zomaar ergens langs de kant, gaan pootje baden in Roermond of houden een waterbarbecue.

Op zoek naar een goed logeeradres in eigen land
of net over de grens? AD Reiswereld helpt.

uit & thuis
■ OVERNACHTEN

Hotels langs de Maasplassen
zijn dun gezaaid, maar
campings zijn er des te meer.
Sommige liggen mooi aan het
water, zoals:
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Maasplassen

• Jachthaven en camping
De Rosslag:
www.hollandmarina.nl
• Camping Hatenboer:
www.hatenboerroermond.nl
• Marina Oolderhuuske:
www.oolderhuuske.nl
• Camping de Maashoeve in
Ohé en Laak:
www.maashoeve.nl
• Camping Maasterras Asselt,
bij Roermond.
• Camping Niessen, Barten,
Van Ass en Hermans, allen ge-

Markt. Ook verder langs de
plassen zijn deze verhoogde
muren zichtbaar. Het water is al
vijfien jaar niet meer zo gestegen, maar dat het hier nog
steeds flink tekeer kan gaan, bewijzen de vele ontwortelde
bomen die sinds de meest recente storm, op 14 juli, de oevers
ontsieren.
De zandsculpturen op het Hatenboerterrein
daarentegen
staan wonderlijk genoeg nog
overeind. Zij zijn onderdeel van
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nachtje aan bij het terras van
Mijnheerkens in Roermond.
Toch liever een echt bed en
een eigen badkamer? Twee
prima opties zijn Asselts Bed
& Breudje, www.asseltbb.nl en
hotel De Oolderhof in Herten,
www.oolderhof.nl.
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■ ETEN EN DRINKEN
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legen langs recreatiegebied
De Weerd.
• Watersportcamping Comfortparc aan de Koeweide Plas:
www.comfortparc.com
Wie geen zin heeft in een
reguliere camping, legt een

het Nederlands Zandsculpturenfestival: kunstenaars hebben
de afgelopen maanden hun creativiteit losgelaten op 13.000
ton Maaszand. Tot en met 26
september loop je hier rond tussen taferelen uit de savannes,
tropisch regenwoud en koraalriffen.
Tot die tijd is het zonnebaden
en zwemmen wat de klok slaat.
Drie ietwat gezette studentenmeisjes dobberen ogenschijnlijk
stuurloos rond, op de dag-

Lounge 44 ligt ook in HertenRoermond, www.lounge44.nl.
Lake Sunset loungepaviljoen
(www.lakesun set.nl) ligt in
De Weerd (open juni-aug).
■ MEER WETEN

Extra informatie, over bijvoorbeeld bootverhuur, staat op
www. maasplassen.com en
vvvmiddenlimburg.nl.

strandjes blijkt topless zonnen
nog lang niet passé en kinderen
duiken gillend van surfplanken.
Verscholen in de bosjes zitten
pootjebadende pubers rondom
een barbecue en bij het naturistenstrandje aan de Oolderplas
duikt een bilpartij op in het
gras. Ja, als de hoofden licht
verbrand zijn en de rosé rijkelijk
vloeit bij de pagodetenten van
Lake Sunset, zal iedereen overtuigd zijn: die Duitsers hebben
het hier goed bekeken. ■

Veel te ontdekken rondom het huis
et is ongelofelijk warm,
die dag waarop is afgesproken met vrienden in
Maastricht. En er is nog iets
aan de hand: André Rieu
geeft zijn jaarlijkse concert
voor het thuisfront. In heel
Maastricht geen kamer meer
te krijgen. Er wordt uitgeweken naar Bunde, een dorp op
zo’n 8 kilometer van de stad.
De bed & breakfast ligt op 10
minuten lopen van het treinstationnetje en is gevestigd in
een pand met plat dak, wat
binnen goed te merken is aan
de temperatuur. Aan de voorzijde oogt het wat hermetisch
door de garagedeuren. De
voordeur ligt aan de zijkant
en is een opvallend zilverkleurig exemplaar met decoraties
die de jaren ’60 en ’70 kenmerken. Lem Tillie verwelkomt zijn gasten hartelijk met
water en thee in de gezamenlijke ontbijt- annex ontspanningskamer. De hele dag door
kunnen de gasten koffie en
thee zetten; voor de liefhebber is er een koekje bij.
Het huis heeft twee gastenkamers: de Lelie-kamer en de
Freesia-kamer, met elk een
kast met leenbadjassen. Op
het bed liggen handdoeken
klaar. Beide kamers hebben
een wastafel; de gezamenlijke
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douche en toilet zijn op de
gang. De Freesia-kamer oogt redelijk ruim en heeft twee eenpersoonsbedden, in de Leliekamer staat een smal tweepersoonsbed, want de kamer is aan
de krappe kant. Het enorme
raam kan helemaal open, wat
bij deze hitte een zegen is.
HANDJESMUUR
B&b Bunde verbergt aan de achterzijde een groen geheim: Tillie
en zijn partner Joos Frissen
hebben daar verschillende tuinen aangelegd. In de Japanse
tuin met Boeddhabeelden staat
de ‘handjesmuur’, waarin zo’n
driehonderd porseleinen handen zijn verwerkt. Bijzonder is
ook de graftuin met de verzameling grafstenen van de heren. Er
is een buxustuin en een Engelse,
met een rosarium.
De patio heeft een mediterraan
karakter. Bij warm weer wordt
in een van de tuinen ontbeten.
De b&b heeft nóg een geheim:
op afspraak kunnen gasten gebruikmaken van het binnenzwembad en de sauna. Ook op
afspraak: een verwenmassage.
Frissen runt namelijk een gezondheidspraktijk met diverse
therapieën. Vandaar natuurlijk
dat zwembad! Volgende keer
gaan de zwemspullen mee.
—Annet de Groot

bunde
B&B Bunde
Kloosterweg 12, BundeMeerssen (L), 043 3471685.
2pk €70, 1pk €55 p.n. Toeslag
bij slechts één nacht. www.
bedandbreakfastbunde.nl
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