
TOTAAL 8,5
Website 7,5
Ontvangst 9
Kamer 8
Badkamer 8
Service 9
Ligging 8
Ontbijt 8
Uitstraling 9
Prijs-kwaliteit 9

SANSSOUCIS

Buorren 3a 

9081AL Lekkum

058 267 31 72

info@bbsanssoucis.nl 

www.bbsanssoucis.nl

tweepersoonsappartement 

met ontbijt, €85. 

ren op Sulawesi. De praktische badkamer 
met regendouche – alleen voor de gasten – 
is op de gang. In de zitkamer staat naast 
een rekje met informatie over de omgeving 
ook een koelkast met frisdrank, bier en 
wijn. En die drankjes hoef  je niet apart af  
te rekenen: voor Jane hoort dit bij gast-
vrijheid. Dat geldt ook voor de fi etsen die 

-nec teh ni sdnova s’ ew sla negjirk eem ew
trum van Leeuwarden gaan eten.
Het ontbijt, met diverse soorten brood, 
een eitje, versgeperst sinaasappelsap en 
koffi e, is smakelijk. Er is een terras voor 
de gasten en een barbecue, heerlijk bij 
mooi weer. En zelfs zonder ijs kun je het 
Elfstedentraject ervaren: de boot ligt voor 
de deur, maar vertrekt alleen met schipper 
Watse, wel reserveren dus. 
De keuze van de naam Sanssoucis (zonder 
zorgen) is wat ons betreft zeer geslaagd 
voor deze Bed & Breakfast. 

Gastvrouw Jane begroet ons hartelijk. Na 
een kijkje in de kamers zijn we al snel ge-
zellig in gesprek aan de keukentafel zon-
der dat het ongemakkelijk of  opdringerig 
voelt. Zo gaat het de volgende ochtend ook 
bij het ontbijt. Pas als we uitgegeten zijn 
haakt ze aan voor een praatje. 
De Bed & Breakfast bestaat uit een zitka-
mer beneden met een trap naar de slaap-
kamer. Op de slaapkamer onder het schui-
ne dak siert een mooie overtrek met een 
tropisch boeket het bed. Het interieur met 
veel wit is eigentijds. Enkele maskers, 
beelden en een deurpaneel verwijzen sub-
tiel naar de band met Indonesië. Partner 
Watse koopt er hout voor zijn bedrijf  en 
zorgt middels de stichting Amurang voor 
opvang en scholing van gevluchte kinde-
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TEST  HOTEL OF BED & BREAKFAST?

Beste Nacht Friesland
Aan de rand van Leeuwarden ontkom je in het waterrijke landschap niet aan de 

Elfstedentocht, ook al is er geen ijs te bekennen. Maar er is meer dan water: de stadse fratsen 

van Leeuwarden en de landgoederen bij Aldtsjerk (Oudkerk) waar bos voor wat afwisseling 

in het weidelandschap zorgt. Wandelschoenen en, beter nog,  etsen mee dus! 
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