
De Vinkenhof: een gastvrij onthaal
Tekst: Carolien Beaujean

Verscholen in het groen, tussen de Limburgse heuvels in Mechelen, ligt De Vinkenhof. Een ideale vakantie-

bestemming bij de boer, met een eigen camping, gezellige vakantiewoningen en groepsaccommodaties. 

Lekker dichtbij en toch even weg van alles…

Disclaimer: Meander eXtra is niet verantwoordelijk voor fouten in de inhoud. 
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We ontmoeten eigenaresse Marie-José 

in de keuken. In de verte zien we de 

camping, de koeienstal en de eindeloze 

weilanden. Af en toe loopt een gast 

binnen om iets af te geven of iets te 

vragen. ‘’We willen dat gasten zich gelijk 

thuis voelen hier. Die gastvrijheid vinden 

wij enorm belangrijk. Wij krijgen er 

energie van als mensen na hun ver-

blijf tevreden naar huis gaan’’, zegt 

Marie-José. ‘’We hebben families die al 

jaren terugkomen. Voor de kinderen is 

er genoeg te spelen en te doen, vooral 

het helpen op de boerderij met boer 

Hans en Nick vinden ze erg leuk.” De 

gasten die komen zijn met name lief-

hebbers van wandelen, fietsen, paard-

rijden of jonge gezinnen. U mag zelfs 

uw paard meenemen. Lekker weg in 

de natuur, maar tegelijk dichtbij ste-

den als Maastricht en Aken. Op loop-

afstand bevinden zich genoeg restau-

rants, winkels en gezellige kroegjes. 

Houdt u van kamperen, dan bent u van 

harte welkom op onze kampeerboer-

derij. Houdt u meer van comfort, dan 

zijn er de ruime en gezellige ingerichte 

vakantiewoningen. 

Of het nu gaat om de kleinere gezins-

woningen of de groepsaccommodaties 

tot 28 personen, ze zijn allemaal sfeervol 

ingericht en voorzien van alle luxe. 

Waar u ook verblijft, u wordt steeds 

getrakteerd op een waanzinnig uitzicht. 

“’s Avonds zie je de dassen hier lopen. 

En vanaf het overdekte terras kun 

je ook regelmatig wild spotten’’ ver-

telt Marie-José die daar zelf ook nog 

steeds van geniet.

Wilt u tijdens uw verblijf ontzorgd 

worden dan kunt u terecht bij Down 

South Events, de dochter van Hans en 

Marie-José.

Sinds de coronacrisis kiezen veel 

mensen voor een vakantie in eigen 

provincie. En waarom ook niet? Kom 

genieten van de Zuid-Limburgse 

Toscane met de bourgondische ge-

zelligheid!! •

Van der Biesen Travel

Al sinds 1911 is Van der Biesen Travel 

dé touroperator gespecialiseerd in 

excursiereizen per bus. Zij organiseren 

touringcarreizen en riviercruises door 

Europa. Zuidelijke gemoedelijkheid is 

hun motto; u reist met mensen uit uw 

eigen omgeving en kunt opstappen 

in heel Limburg. Het aanbod van be-

stemmingen is zeer divers en jaarlijks 

ontdekken zij nieuwe en unieke be-

stemmingen voor u! 

In de luxe Comfort Class touringcars 

Méér dan zorg alleen

045 - 574 88 00 I meanderextra
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mgzl.nl I www.meanderextra.com

met deskundige buschauffeurs geniet 

u op een ontspannen en veilige manier 

van de mooiste excursiereizen.

Abonneevoordeel: Diverse kortingen, 

dit verschilt per reis, zie voor meer 

informatie www.meanderextra.com.

Meander eXtra is er voor iedereen, ook als u (nog) geen hulp of zorg nodig heeft. 

Jaarlijks kunt u flink wat euro’s besparen bij diverse bedrijven zoals zwembaden, 

dagjes uit, zorgverzekeringen en diensten aan huis. Voor meer informatie en 

voorwaarden zie www.meanderextra.com.

U kunt bij ons kiezen uit drie abonnementen:
• Basisabonnement € 11,- per kalenderjaar

• Plusabonnement € 14,- per kalenderjaar

• Homeservice abonnement €25,- per kalenderjaar

Nieuwe leveranciers 

045 - 820 09 00 | info

�

biesen.nl | www.vanderbiesen.nl/meander

Korting op uw verzekeringen bij Univé

Net als Meander eXtra stelt Univé het 

belang van haar leden centraal. Als 

abonnee van Meander eXtra kunt u 

eenvoudig profiteren van onze samen-

werking met Univé. Want als u een of 

meer verzekeringen bij Univé afsluit, 

krijgt u een mooie collectieve korting.

Abonneevoordeel: 5% collectieve 

korting op deze verzekeringen:

•  woonverzekeringen (inboedel en opstal),

•  auto-, motor-, fiets- en bromfiets-

  verzekering,

•  caravan- en doorlopende reis- en  

  annuleringsverzekering,

•  aansprakelijkheids- en 

  rechtsbijstandverzekering. 

Maak een afspraak voor een persoonlijk 

advies of bereken eenvoudig online uw 

premie via www.unive.nl/meanderextra 

en sluit de verzekering(en) van uw 

keuze af.

088 - 600 23 00 | www.unive.nl/meanderextra
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Volg ons op:

Als abonnee van Meander eXtra kunt u  

van maandag 28 september t/m zon-

dag 4 oktober 2020 extra voordelig een 

dagje ontspannen bij Thermae 2000 

in Valkenburg. Geniet van de warme 

thermale binnen- en buitenbaden 

met water uit eigen bron, bubbel in 

de whirlpools en ontspan in de vele 

sauna’s en stoombaden, vernieuwde 

Ledenweek Thermae 2000

ligweide met een prachtige panora-

ma view over de Limburgse heuvels 

en maak kennis met het Infinitum; een 

sauna belevingsgebouw waar 7 verschil-

lende ruimtes belevenissen in actieve en 

passieve rust bieden. 

U kunt voor de ledenweek (maandag 

28 september t/m zondag 4 oktober 

2020) een dagentree voucher aan-

schaffen voor € 17,50 i.p.v. € 37,50 

per stuk. Bij een dagentree voucher 

heeft u maximaal 7 uur toegang tot 

de faciliteiten, inclusief deelname 

aan gratis activiteiten en gebruik van 

shampoo en scrubzout. Reserveer uw 

verblijf vooraf online of telefonisch met 

de boekingscode: spa20ml. Maximaal 4 

vouchers per persoon. 

043 - 609 20 00 I www.thermae.nl/vouchercodes Abonneevoordeel: €20,- korting per voucher (geldig in de ledenweek)


