
De mooiste plekjes van Nederland 

Wil je er even tussenuit, maar het liefst wel binnen Nederland? Voor een weekendje 

weg hoef je echt de grens niet over, want er zijn ontzettend veel leuke dingen in ons 

kikkerlandje te beleven! 

Om er even tussenuit te piepen hoef je absoluut niet in een vliegtuig te stappen. Er 

zijn veel leuke vakantieparken in Nederland waar voor jong en oud plezier te 

beleven is. Ga je voor een rustig weekendje weg of kies je liever voor avontuur? De 

mogelijkheden zijn eindeloos.

1. Vakantiepark Marina Beach in Zeeuws Vlaanderen

Dit vakantiepark is van alle gemakken voorzien. Het ligt direct aan het water en is ideaal 

voor een weekend weg voor waterratten en zonaanbidders. Je kunt er zandkastelen 

bouwen en zwemmen in de recreatieplas met het hele gezin. Ook met minder goed weer 

kunnen de kinderen hun hart ophalen in de nabijgelegen zwembaden met glijbanen. 


2. Vakantiepark De Berckt in Baarlo

Gelegen in het Limburgse dorp Baarlo beleef je een sprookjesachtig weekend in 

Nederland op vakantiepark De Berckt. Dit park is perfect voor het hele gezin. Breng een 

dagje door in het subtropisch zwemparadijs, geniet van de sauna of bezoek de 

nabijgelegen kastelen.
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3. Attractie- en vakantiepark Slagharen in Overijssel

In Overijssel ligt attractie- en vakantiepark Slagharen. Ontdek het attractiepark en zoek de 

dag daarna de rust van de Overijsselse natuur op. Ook kun je een bezoekje brengen aan 

een van de vele shows die het park aanbiedt. Avontuurlijk ingesteld? Ga dan tokkelen of 

waag je aan de 517 meter lange zipline in OutdoorCentrum Drenthe. 


Woordenlijst 

1. er even tussenuit gaan = even weggaan.


2. kikkerlandje = dit is een benaming voor Nederland.


3. er tussenuit piepen = weggaan.


4. eindeloos = waar geen einde aan lijkt te komen.


5. van alle gemakken voorzien = iets dat aangenaam is voor iemand.


6. waterratten = zo noemen we mensen die dol zijn op zwemmen.


7. zonaanbidders = zo noemen we mensen die graag in de zon liggen.


8. hun hart ophalen / je hart ophalen = heel erg genieten.


9. tokkelen = hangend aan een kabel naar beneden of de overkant glijden. 



