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Logeren in eigen dorp klinkt misschien 
gek, maar deze adresjes kunnen mega 

handig zijn om achter de hand te 
hebben. Denk bijvoorbeeld aan een 
overwachts bezoek van familieleden  

met de feestdagen, schoonouders die  
je liever niet een heel weekend in huis 

hebt of een verbouwing in je eigen huis.  
Allemaal goede redenen om een  

nachtje dichtbij huis, maar niet thuis  
te spenderen. In dit artikel drie leuke 

Bed & Breakfasts om de hoek.

Logeren
in eigen dorp

tekst: Kiona - Schinkelshoek Communicatie

Genieten,  
tot rust komen,

schuilen,  
inspireren en 

opladen.

Bijzonder buiten
in de etalage

overnachten 
 om de hoek  
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“Gasten een  
onvergetelijke  

ervaring geven,  
dat is ons doel.” 

Wilhelminas Cottage in Ridderkerk
Het Terphuis in Portugaal

Het bruidshuys in Rhoon
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Het Bruidshuys
Gelegen in Rhoon vind je het idyllische  
Bruidshuys van Het Kasteel van Rhoon, gelegen 
aan een vijver en aan de rand van het  
kasteelbos. Dé plek om even tot rust te komen 
met je geliefde, vrienden of familie. ‘s Ochtends 
kun je genieten van een heerlijk champagne-
ontbijt en dineren kan in het tegenovergelegen 
Wapen van Rhoon.

Activiteiten
Het Kasteel van Rhoon biedt een gevarieerd 
cultureel programma aan met rondleidingen, 
lezingen en exposties die het verhaal van het 
kasteel vertellen. Door deel te nemen aan deze 
activieiten kun je een bijdrage leveren aan de 
instandhouding van dit mooie cultureel erfgoed. 
Zo houden zij het onderhoud en de 
verduurzaming van het kasteel mogelijk. 

Dorpsdijk 63 | Rhoon 
www.hetkasteelvanrhoon.nl

Wilhelminas Cottage 
De naam van de Bed & Breakfast is afgeleid 
van Wilhelmina Douglas Hawley, een 
Amerikaanse kunstenares die meer dan vijftig 
jaar met haar Rijsoordse echtgenoot in dit huis 
gewoond heeft. In 2020 heeft Margriet Schuil 
samen met haar man de Bed & Breakfast  
opgericht. Het huis is na uitvliegen van bijna 
alle kinderen een beetje te groot, dus besloot 
het stel om een deel ervan te verhuren. 

Gemeentelijk monument
Margriet en Hans vinden het leuk om Rijsoord 
op de kaart te zetten en sturen gasten 
regelmatig naar restaurants in Rijsoord.  
“Gasten waarderen de historie van dit huis, 
wat een gemeentelijk monument is, maar ook 
de tuin oogt veel lof”. Tuinieren doet het stel 
veel, zodat alles er netjes en verzorgd uitziet, 
maar dit doen ze ook met veel plezier. 

Rijksstraatweg 66 | Ridderkerk-Rijsoord
www.wilhelminascottage.nl

Het Terphuis
“We willen een plek zijn waar je gastvrij  
ontvangen wordt, er even tussen uit bent,  
kunt genieten, tot rust kan komen, kan schuilen 
en geïnspireerd en opgebouwd weer je weg  
kan volgen.” 

De Bed & Breakfast is gevestigd in een 
monumentale boerderij in een landelijke 
omgeving in Poortugaal. De boerderij is  
volledig gerestaureerd met behoud van  
de historische elementen. De twee kamers  
bieden plek voor twee, vier of zes personen.  
De B&B heeft uitzicht op het open weiland waar 
de boerderijdieren rondlopen.

Diverse functies
Op de boerderij, is tevens een 
woongemeenschap gevestigd. Samen met  
de medewerkers dragen ze bij aan een veilige 
en gezonde plek voor (jong)volwassenen. 
De boerderij fungeert als proeftuin voor  
herstellende landbouw. De dieren op  
de boerderij vormen ook een belangrijk  
onderdeel van Het Terphuis.

Je bent welkom om tijdens je verblijf deel te 
nemen aan het leven op de boerderij en aan 
te sluiten bij onze vrijwilligers, in de moestuin, 
op het land of elders. Maar ook is er natuurlijk 
ruimte om een eigen invulling te geven aan je 
verblijf en enkel te overnachten, de omgeving te 
ontdekken, te rusten en inspiratie op te doen.

Kerkstraat 25 | Portugaal
www.hetterphuis.nl 


