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is er allemaal. En dan alle lekkernijen 
waarmee de kamer vol staat en die bij 
het arrangement inbegrepen zijn. Neem 
vers fruit, een kaasstengel, borrelnoot-
jes of kies uit de bonbons en koeken die 
verspreid in schaaltjes door de kamer 
staan. Wil je al het lekkers wegspoelen, 
dan vind je in de koelkast drankjes mét 
en zonder alcohol.

DENNENGEUR
Na een hapje en een drankje is het tijd 
om met de handdoeken onder de arm 
richting de sauna in het naastgelegen 
pand te gaan. Over coronakilo's of ha-
mertenen hoef je absoluut niet onze-
ker te zijn. Hier heb je alle ruimte én 
well nessfaciliteiten voor jezelf. Richard 
zorgt dat de sauna op temperatuur is, 
dus geef vooraf even aan dat je de warm-
te wilt opzoeken. Naar wens besprenkel 
je de kachel zelf met naar dennenbomen 
geurend water. Een zacht muziekje vult 
de ruimte. Ontspanning eersteklas.

KIKKERS EN SALAMANDERS
Als de zweetdruppels door je poriën 
naar buiten piepen, is het tijd om af te 
koelen. Dat kan onder de douche naast 
de sauna, maar ook in de buitenlucht 

of in de natuurvijver. In tegenstelling 
tot de andere faciliteiten heb je de na-
tuurvijver niet helemáál voor jezelf. In 
het slib huizen talloze kikkers en sala-
manders. Opwarmen doe je vervolgens 
in het bubbelende water van de jacuzzi 
terwijl de krachtige jetstreams je rug 
en voeten masseren. Dan komt Richard 
aanlopen. “Nog iets drinken?” 

DRIEGANGENDINER
Na al dat relaxen beginnen de magen 
te knorren. Je kunt – wanneer ze open 
zijn - bij een van de restaurants in de 
omgeving gaan eten, maar de kookkun-
sten van Richard doen daar zeker niet 
voor onder. Met de ondergaande zon die 
door het glas van de veranda schijnt en 
de smakelijke driegangenmaaltijd die 
schitterend is opgemaakt, zijn alle in-
grediënten voor een romantisch diner 
aanwezig. 

ZEN
Een ontspanningsmassage sluit de well-
nessdag af. Het  akkerende kaarslicht, 
de geur van lavendel en sfeervolle mu-
ziek zorgen voor totale ontspanning. 
Richard neemt ruim de tijd om alle 
spieren onder handen te nemen en het 

‘Hier heb je 
alle ruimte 
en wellness-
faciliteiten 
voor jezelf’
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Nu we even niet als vanzelfsprekend een sauna-
complex binnenlopen, zoeken we alternatieven 
voor een blootnodig oplaadmomentje. Een 
overnachting bij een bed and breakfast waar je 
au naturel mag ontspannen, zoals B&B Huis het 
Einde, is een goede optie om je eigen wellness-
weekend te creëren.
TEKST MARIANNE VAN DE WERKEN – BEELD B&B HUIS HET EINDE
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Het terrein van B&B Huis het Einde 
ligt tussen de weilanden. Als hij het 
toegangshek op afstand opent, roept 
eigenaar Richard nog een waarschu-
wing door de intercom: “Pas op voor de 
treinen!” Geen overbodige opmerking, 
want om bij het landgoed van de B&B 
te komen, moet je eerst een onbewaak-
te spoorwegovergang over. Het ritmi-
sche geluid van passerende treinen op 
de spoorbielzen is heerlijk rustgevend, 
blijkt al snel.
Op de overdekte veranda ontvangt Ri-
chard ons met een drankje. De terras-
verwarmers verspreiden een aangename 
warmte en achter de glazen panelen 
voelt het zwakke lentezonnetje bijna 
zomers aan. Het uitzicht is adembene-
mend - “in die boom zit een buizerd-
nest” – en het is een komen en gaan 
van vogeltjes op zoek naar zaadjes in de 
kippenren. 

SMULLEN
De royale gastenverdieping – die Ri-
chard eigenhandig bouwde - is een bele-
ving op zich. Niets meenemen naar een 
B&B waar je uit de kleren kunt, neem 
je hier gerust letterlijk. Badjassen, hand-
doeken, slippers en toiletartikelen: het 

Wellnesst(r)ip 
op de Veluwe
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kost moeite om niet in slaap te vallen. 
Na anderhalf uur is het tijd om volko-
men zen het boxspringbed in te duiken 
en voorzichtig te plannen wat je morgen 
nog wilt doen. Fietsen misschien? Voor 
gasten van de B&B staan er kosteloos 
 etsen klaar. Of wandelen? Het Omme-
tje Spankeren, een rustige wandelroute 
van zo’n zeven kilometer, kronkelt langs 
de erfgrens van de B&B en vanuit de 
jacuzzi kun je zwaaien naar passerende 
wandelaars. Routekaarten voor  ets- en 
wandeltochten liggen in het apparte-
ment.  
Als we wakker worden, nemen we een 
douche en verzamelen we onze spullen. 
Na het uitgebreide en overdadige ontbijt 
– “maak gerust een lunchpakketje”–  is 
het tijd om de omgeving te verkennen. 
Een stadswandeling door het historische 
centrum van Zutphen of verder ont-
spannen op het naaktstrand van Bussloo 
(20 kilometer verderop): het is allemaal 
mogelijk.

Landgoed de Weldaed
Ruimte te over bij Wellnessvilla de 
Schoppe in de Achterhoek. Op het 
privélandgoed vind je een verwarmd 
binnenzwembad, Finse sauna, infra-
roodsauna, jacuzzi en zonnebank. 
blootkompas.nl/schoppe

Es Vedra 
Relax in de houtgestookte hottub en 
snuif een portie heilzame boslucht op. 
Het Holtense huisje, verbouwd in 2020, 
voorziet in alle moderne gemakken. 
Vanuit de woonkamer heb je 
panoramazicht op het bosperceel. 
blootkompas.nl/esvedra

Veluwe 4all
In de omheinde tuin van circa 100 
vierkante meter lig je de hele dag 
ongestoord bloot in het zonnetje. 
Het ruime appartement in Wezep 
voorziet in al je behoeften en ligt 
op de begane grond.
blootkompas.nl/veluwe4all

NOG MEER BLOTE OVERNACHTINGEN
Wil jij ook relaxen in je blootje bij een B&B in de omgeving van de Veluwe of de 
Achterhoek? Kijk eens naar deze adresjes:

‘Voor gasten 
staan er 
kosteloos 
 etsen klaar’




