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Column

Marleen Brekelmans (41), is getrouwd met Robert (42) en moeder van Jip (10), Meike (9) en Jetske (8).
Als eigenaresse van Bijzonderplekje.nl is ze altijd op zoek naar bijzondere adressen.

Logeren in een
voormalige hooiberg

Het is een grijze, koude dag wanneer ik naar Terwolde
rijd. In mijn hoofd schijnt echter de zon. Ik ben gelukkig
en rijd over slingerde landweggetjes en smalle dijken. Ik
passeer de mooiste boerderijen, kijk verwonderd om naar
de historische buitenplaats Matanze en geniet van de vergezichten over de uiterwaarden langs de IJssel. Ik ben
onderweg naar de monumentale boerderij van Heidi, vlak
bij Hanzestad Deventer. Ze woont samen met haar gezin
in haar ouderlijke huis, waar ze na jaren terugkeerde. Bij
de boerderij staat De Steltenberg, een voormalige hooiberg die verbouwd is tot luxe vakantiewoning. Ook bij
Heidi merk ik niks van de kille dag, binnen is het heerlijk
warm en branden gezellig de kaarsen. We schuiven aan
de lange robuuste eettafel. Heidi vertelt enthousiast over
de verbouwing van De Steltenberg. De hooiberg is onder
begeleiding van een architect verbouwd tot een bijzondere
vakantiewoning. De authentieke elementen zijn prachtig
geïntegreerd. De robuuste gebinten bepalen de sfeer, de
rest van het interieur is erop afgestemd. Ruw hout, een
mooie betonnen vloer, warme grijstinten … De natureltinten passen perfect bij de omgeving. Ik wil graag de
badkamer met sauna tot pronkstuk van De Steltenberg
benoemen. De hardstenen trog die dienst doet als wastafel is een echte blikvanger. Maar, dan doe ik afbreuk aan
de landelijke open keuken en aan de slaapkamer op de 1e
verdieping. Deze slaapkamer heeft een plafond van maar
liefst 4 meter hoog, kunstig gemaakt in de kap van de
hooiberg. Vanuit je bed kijk je uit over het idyllische
Hollandse langs de IJssel. Met een warm gevoel rijd ik
weer naar huis. Blij met deze bijzondere ontdekking en de
mooie ontmoeting met Heidi. Wat is het leven toch mooi,
ook als de zon niet schijnt.
De Steltenberg, Bandijk 21, 7396 NB Terwolde, 0571-291 164,
de-steltenberg.nl
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