
DE ZATERDAG VAN JAAP EN JANET VAN DER MOLEN

Alweer acht jaar geleden verhuisden Jaap en Janet van der Molen (nu 66 en 58) van Meppel 
naar Ruinerwold, naar een woonboerderij uit 1861. Gelijk vanaf het begin hadden ze het plan 
een B&B te beginnen, in het voorhuis van de boerderij. Janet: ‘Eigenlijk was het onze droom 
naar het buitenland te vertrekken, maar omdat we toen nog twee schoolgaande kinderen 
hadden, hebben we ervoor gekozen onze droom dichterbij te realiseren.’ Jaap: ‘Het werd een 
bijzondere Kerst. Ik nog in ons ontmantelde huis en Janet in ons nieuwe huis tussen de dozen.’
Achter de boerderij lag een weiland, met een paddenpoel. Jaap: ‘Als service voor de gasten 
hebben we bij die poel een sauna neergezet, in een pipowagen. Maar toen we er zelf een keer 
gebruik van maakten, misten we een relaxruimte. Die vonden we in de vorm van een joert. 
Binnen de kortste keren vroegen mensen: mogen we in de joert overnachten? En daarna: 
kunnen we hier ook koken? Dus toen heb ik een buitenkeuken gemaakt, die ik nog weer later 
heb overkapt.’ Janet: ‘Al twee maanden na de verhuizing zei Jaap: ik wil er planten en struiken 
omheen gaan planten. Ik dacht nog: zullen we het huis niet eerst afmaken? Maar ik ben nu zó 
blij dat hij heeft doorgezet.’

 ▶ Lees in de bijlage Zondag of Jaap en Janet van der Molen nog wel tijd hebben om zélf van 
hun sauna te genieten.
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DE ZONDAG VAN JAAP EN JANET VAN DER MOLEN

Met een B&B heb je zélf in het weekend bijna nooit vrij, ontdekten Jaap (66) en Janet (58) van 
der Molen al snel, toen ze acht jaar geleden ‘De Molenbergh’ begonnen in Ruinerwold. ‘De 
joert wordt het hele jaar door verhuurd, sowieso elk weekend’, vertelt Janet. ‘Maar het is heel 
leuk om onze gasten te verwennen – dat zien we niet als werk’, zegt Jaap. ‘En het is net zo ge-
weldig om hun reactie te horen, als ze het achterterrein met de joert en de sauna voor het 
eerst zien.’ Hebben de gasten ontbijt besteld, dan verzorgen Jaap en Janet dat vaak samen. 
‘Dan staan we dus vroeg op.’ Vertrekken de gasten op zondag, dan moet er die dag ook nog 
worden schoongemaakt. Er blijft wel voldoende tijd over om op zondag een dienst te bezoe-
ken. Ze kerken nog bij de PKN in Meppel, waar ze eerder woonden. Janet: ‘Noaberschap, dat 
heb je bij ons binnen de kerk nog. Als er iemand ziek is, staan we met ons allen klaar om te 
helpen.’ Hun rust nemen ze op een andere dag in de week en dan pakken ze ook nog weleens 
een saunaatje, inclusief afkoelen in de paddenpoel en overnachten in de joert. Jaap: ‘Dan zijn 
we er even uit op ons eigen terrein.’ Janet: ‘Dat is het ultieme ontspannen, dan voelen we ons 
zó rijk. Ik kan me niet voorstellen dat het ooit zal gaan vervelen.’

 ▶ Lees in de bijlage Zaterdag waarom Jaap en Janet van der Molen hun B&B begonnen.
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