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door Vincent Bos

José en Jan Bosch in b&b Doornikshof. foto Erik Yan't Hullenaar

weelingzussen hebben
vaak dezelftle ideeën. On-
aftrankelijk van elkaar
boekten Maria Jacobs en

José Bosch uit Dalfsen een reis
naar de Betuwe. Jacobs trok met
vriendinnen naarbed & breakfast
Buitenwaard in Oosterhout (zie vo-
rige week) en Bosch met haar man
Jan naar Doomikshofaan de Waal-
dijk in Bemmel.
Bosch heeft Doornikshofop inter-
net gevonden. ,,Het was hef eerste
huisje dat ik tegenkwam. Ik was
onder de indruk van war ik op de
website zag", zegt ze. ,,En de wer-
kelijkheid komt overeen met de fo-
to's", vult haar man aan.
Het verhaal van natuurliefhebber
en eigenaar |oop Koopman die er
woont met zijn vrouw Ineke boei-
de José van begin tot eind. ,,We
zijnzo hartelijk onrvangen. We
kregen meteen een rondleiding
door het huis en de tuin met de
prachtige wildbloeiende bloe-
men."
Het huisje in Bemmel is omgeven
door groen. De omgeving straalt
rust uit. Precies wat |osé en ]an
zochten. Ze zijn naar Gendt ge-
fietst en hebben met de pont Mil-
lingen bereikt. ,,Daar hebben we
de Millinger theetuin bekeken. Zo
mooi. We hebben over de dijk ge-
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wandeld en genoten van het uit-
zicht. We hebben het hier heel erg
naar onze zin. De tijd vliegt voor-
bij omdat je niet uitgekeken raakt.
We hebben zelfs de uil in de tuin
al gezien."
In Doornikshofmaken José en Jan
Bosch zelf hun ontbijt. Ze hebben
wel een eitje gekregen van de kip
die buiten scharrelt. Als Koopmán
het ontbijt klaarmaakt voor iifn
galten, zet hij etgen producten op
tafel. Jam en honing van eigen ma-
kelij bijvoorbeeld. lan zorgt zelf
voor de warme maaltijd. Hij draait
er zijn hand nier voor om. Thuis
kookt hij ook graag.
Doornikshofbestaat drie jaar als
bed & breakfast. Koopman wilde
nazijn pensioen wat om handen
hebben. Zijn vrouw huiverde bij
de gedachte aan een bed &. break-
fast. Ze vreesde inbreuk op de pri-
vacy. ,,Maar het valt me reuze
mee", zegtze nu.,,Als de gasten
vertrekken, heb ik ze soms niet
eens gezien.Zo rustig is het hier.
Bovendien is het terras van het
huisje aan de andere kant."
Eigenaar Koopman weet goed hoe
hij zijn bezoekers kan verrassen.
Hij zorgt bij aankomst altijd voor
verse bloemen. Wel zo toepasselijk
voor iemand die van de natuur
houdt.


