WE ZIJN ER BAAI!
Emmy Cleophas, artdirector
Dé plek waar ze weten wat genieten is. Waar de woordgrapjes je
om de oren vliegen. ‘Je loopt er mooi baai!’, ‘Baai zijn is meemaken’. En waar vooral met plezier gezorgd wordt voor de allerheerlijkste sfeer. Zitten op een van de picknickbanken op het zand
onder de priklampjes (heb ik een zwak voor), op de steiger, of
borrelen op een vlot. Nieuw: BAAI night. Een concept waarbij ze
op een Piaggootje wisselende gerechten voor je maken, zoals
paella. Of een oesterman die rondloopt tijdens een vrijmibo. En
proost met Baais eigen biertje, BAAI blond. Je bent er baai toch?!
baaibreda.nl
BAAI

ZEN IN DE
SOESTERDUINEN
Coco Centeno, influencer
Ik kom graag in de Soesterduinen.
Deze plek ziet eruit alsof je even uit
Nederland bent gestapt en in een
prachtige woestijn bent beland. Je
kunt er de stilte opzoeken, wandelen
in het bos met (of zonder) hond, uitwaaien en, mijn favoriete bezigheden:
picknicken en mediteren. Er zijn wat
drukker bezochte plekken maar ook
hele stille gedeelten waar je tot jezelf
kunt komen en kunt genieten van de
natuur en omgeving. Ik voel me in
ieder geval weer helemaal zen als ik in
de Soesterduinen ben geweest.
PLONZEN IN JE NAKIE
Janne Schra, singer-songwriter
Toen ik nog in Nijmegen woonde was
dit mijn favoriete plek: de Bisonbaai in
de Ooijpolder, een meertje tussen de
uiterwaarden van de Waal, omringd
door bomen. Je kunt daar prima in
je nakie het water in plonzen. En er

lopen ook wilde runderen rond.
Ik ben er in de vier jaar dat ik er
woonde heel vaak geweest en afgelopen winter heb ik er op een zondagochtend een ‘Wim Hof’ gedaan in
het koude water... Twee seconden
maar, zo’n held ben ik ook weer niet.
visitnijmegen.com

PERFECTE LANGE
WANDELING
Chatilla van Grinsven, influencer
De zandverstuivingen in Rosmalen
is een van mijn favoriete hotspots in
het zuiden van Nederland. Het is een
bosrijk gebied ten zuidoosten van
Rosmalen, onderdeel van natuurgeSOESTERDUINEN

bied De Hooge Heide. Ik vind het
een fantastische escape om met hond
en/of vrienden een lange wandeling
te maken door witte zandduinen en
bossen. Ook kun je hier in de zomer
heel goed picknicken.
SLAPEN IN DE NATUUR
Elles Beijers, managing editor
Nog op de wishlist, maar o wat lijkt
het me geweldig om hier te slapen. In
een ANNA. Deze houten, duurzame
cabins – ontworpen door Caspar
Schols – zijn uitschuifbaar, waardoor
je bij mooi weer praktisch buiten leeft
en slaapt. De eerste ANNA's staan in
het Holenbergbos in Brabant, maar
binnenkort zullen ook via buitenlevenvakanties.nl (een samenwerking tussen
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) enkele ANNA’s te huur zijn, al
is nog niet bekend waar ze komen te
staan. Maar ongetwijfeld midden in
de natuur. Precies waar een ANNA
voor bedoeld is.
holenberg.com, @holenberg_maashorst,
cabin-anna.com, @cabin_anna
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