
Woensdag 5 augustus 2020 Reis&Co8

Voor wie nog een groene,
rustgevende en originele plek
zoekt om te kamperen, kan
overwegen naar het bosrijke
Slovenië af te reizen. Slovenië
telt verschillende glampingre-
sorts waar je prima kunt
onthaasten. Verscholen in
een dennenbos met uitzicht
op de Vipava-vallei bijvoor-

beeld (Theodosius Resort). Of
tussen de kruiden in Ljubno
(Herbal Glamping Resort).
Avonturiers boeken een
zwevend bed of een houten
platform tussen de boomtop-
pen in Vace (Bivanje v Krosn-
jah). Alsof je alleen op de
wereld bent.
slovenia.info

Glamping in Slovenië
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Vorige week was de Franse
stad Nantes nog in het
nieuws vanwege de brand in
de eeuwenoude kathedraal.
Desondanks is het feest in de
stad aan de Loire. Deze zomer
vindt voor het negende jaar
op rij het festival ‘Le voyage à
Nantes’ plaats. Van 8 augus-

tus tot en met 27 september
2020 is de stad in Bretagne
omgebouwd tot een open-
luchtmuseum met straat-
kunst en cultuur in elk park
en op bijna elke hoek van de
straat. 

levoyageanantes.fr

Voyage à Nantes
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Niks lekkerder dan tijdens je
vakantie wegduiken in een
boek. Ook deze zomer is de
online vakantiebibliotheek
open. Naast e-books heeft
deze gratis bieb ook luister-
boeken. De Vakantiebieb
bevat diverse genres boeken

voor kinderen en volwasse-
nen en is tot en met 31 augus-
tus 2020 open. De app die je
nodig hebt is downloadbaar
via de App Store en Google
Play. 

onlinebibliotheek.nl

Gratis lezen/luisteren
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Frankrijkvirus
Twintig jaar geleden werd
Hieke de Boer (1961) door het
Frankrijkvirus gegrepen: “Ik
was toen al een tijdje aan het
mijmeren over een ander
leven, een leven in Frankrijk.
Weg van het gejaagde leven
in Nederland. Minder stress,
meer genieten van de natuur
en ruimte voor de paarden en
honden, dat was het doel. In
2000 ging ik voor eerst op
ontdekkingsreis naar een
leven in Frankrijk”. De jaren
daarna volgen vele tripjes en
bezichtigingen. Een wijnboer-
derij in de Dordogne, een
manoir in de Bourgogne en
tientallen chateaus. Nergens

was er een klik en de huizen-
jacht ging een tijdje de koel-
kast in. 

Oud jachtslot
In 2013 vond De Boer de
droomplek: de Creuse, een
departement in het midden
van Frankrijk, genoemd naar
de gelijknamige rivier: “Een
heuvelachtig landschap met
bossen en groene weiden en
prachtige Limousin-koeien.
Met meren, beekjes en bron-
nen, met de keien van Asterix
en Obelix en de schoonste
lucht van Europa. Prachtige
natuur, met kronkelweggetjes
waar je heerlijk kunt fietsen,
wandelen en paardrijden”. In

2014 ging ze terug naar de
Creuse, nu om op zoek te
gaan naar het droomhuis. En
dat vond ze, net buiten het
dorp Vallière: een oud jacht-
slot uit 1896, Château Sourlia-
voux. “Er moest heel veel aan
gebeuren, maar het is een
geweldig pand op een gewel-
dige plek”, vertelt De Boer. 

Droom uitgekomen
De jaren erop werden besteed
aan het verbouwen en op-
knappen van het chateau en
het naastgelegen gardeniers-
huisje. “Het was wel even
wennen aan de Franse menta-
liteit, maar over het eindre-
sultaat ben ik zeer tevreden”,

stelt de kasteelvrouwe. In het
oude jachtslot zijn drie gas-
tenkamers (chambre d’hôtes)
en in het ‘tuinmanshuis’ is
een complete gîte ingericht.
Gasten kunnen ook het hele
kasteel huren, er is plaats
voor acht personen. Eigenlijk
zou Château Sourliavoux op 1
april 2020 de kasteeldeuren
openen voor gasten, maar de
coronacrisis verhinderde dat.
De allereerste officiële gasten
werden 23 juli door De Boer
verwelkomd: “Dat was een
spannend moment, maar wat
ik heb ernaar uitgekeken.
Mijn Franse droom is uitgeko-
men”. 
chateausourliavoux.com
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Dromen van een Frans chateau
Menigeen droomt ervan, Hieke de Boer uit Bantega maakte haar Franse droom
waar. De Friezin kocht in 2014 een heus chateau in Frankrijk, was jarenlang aan het
verbouwen en kon eind juli 2020 eindelijk de eerste gasten in haar chambre 
d’hôtes ontvangen.

Sinds kort is het Afsluitdijk
Wadden Center (AWC) bij
Kornwerderzand weer open.
In het markante gebouw, dat
met een beetje fantasie op
een schuimkraag lijkt, is een
informatie- en beleefcentrum
gehuisvest. Hier kom je alles
te weten over de Waddenzee,
de vernieuwingen van de
dijk, het IJsselmeer en de
vismigratierivier. Nieuw is de
interactieve maquette van de
Afsluitdijk. Het AWC is van-
uit Friesland met de auto,
fiets of wandelend te berei-
ken, vanaf Noord-Holland
alleen met de auto. Wel even
vooraf reserveren.
afsluitdijkwaddencenter.nl 

’Schuimkraag’ weer open
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