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L O GIE STE S T

Doen en zien
Zee. Op tien minuut
jes sta je op het strand
van Nieuwpoort.
b Stad. Ook vlakbij:
Brugge, Oostende, Ie
per, Veurne.
b Golf. Golfliefhebbers
kunnen terecht in
Oostduinkerke in Golf
ter Hille.
b WOI. Wie geïnteres
seerd is in de Eerste
Wereldoorlog kan het
bezoekerscentrum
Westfront Nieuwpoort
bezoeken en het slui
zencomplex De Gan
zenpoot.
b Uitwaaien. Wandelen
kan behalve aan zee
ook in het natuurdo
mein De IJzermonding.
b Fietsen. Tal van uit
gestippelde fietsroutes
doorkruisen de regio.
b
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prima uitvalsbasis. Zeker oorlogs
toeristen zijn er aan het juiste
adres. Het Groot Noordhof kwam
zelf tijdens de Eerste Wereldoor
log helemaal onder water te staan,
nadat de sluizen aan de IJzer wa
ren opengezet om de polders te la
ten onderlopen en zo de opruk
kende Duitsers tegen te houden.
Na WOI werd het hof steen voor
steen weer opgebouwd. En in de
Tweede Wereldoorlog stortte op
28 juli 1944 vlakbij de hoeve een
Britse
Halifaxbommenwerper
neer.
Maar vandaag heerst er vrede op
het Groot Noordhof, dat intussen
bijna opnieuw volledig gereno
veerd is. ‘We hebben nog veel plan
nen’, zegt Marianne. ‘We willen
nog een atelier inrichten waar we
onze producten uittesten. En ik
zou het geweldig vinden, mochten
we nog een bodega kunnen instal
leren, de ruimte leent zich daar
toe, en ver hoeven de gasten niet te
gaan mochten ze een glaasje te
veel op hebben.’
www.grootnoordhof.be

Praktisch
 Guesthouse Groot
Noordhof telt momen
teel twee studio’s:
Blauwe reiger en Koe
koeksnest, waar tel
kens tot vier personen
kunnen verblijven.
 Elke studio heeft een
slaapkamer voor twee
personen, een ruime
badkamer, een keuken
en een leefruimte met
sofa die kan worden
omgebouwd tot twee
persoonsbed.
 De kamers beschik
ken ook over een pri
véterras.
 Wij betaalden 110 eu
ro voor één overnach
ting zonder ontbijt.

Zo landelijk de stijl
van de hoeve aan
de buitenkant,
zo trendy en
hedendaags ziet het
interieur eruit

Oordeel
Ideale locatie voor wie houdt
van rust, ruimte en esthetiek.
De vloer en sommige muren werden afgewerkt in Terra Dolce, een verfijn
de kalktechniek.

