oog voor...
De ronde houten
muur vormt
een afscheiding
tussen de entree
en de keuken.

Zwaargewicht
voelt licht

In de oude hooischuur

V

anuit de slaapkamer boven in de
hooiberg heb je een
weids uitzicht over de
omgeving. Op ooghoogte bevindt zich de dijk,
met daarachter de uiterwaarden, de IJssel, hier
en daar een landhuis en
in de verte de contouren
van Deventer.
Heidi en Berry Bellert
kochten deze rietgedekte boerderij uit 1750
van de vader van Heidi.
Een voor een namen ze
de zwaar beschadigde
gemeentemonumenten onder handen. Als

laatste bouwden ze de
hooischuur om tot bed
and breakfast.
Op de vloeren kwam
gepolijst beton en in de
grote badkamer werd
alles ermee bedekt. Ook
het werkblad en de kastjes in de keuken zijn van
beton. De frontdeurtjes
van eikenhout werden
gemaakt van bomen
uit de tuin. Op de plek
van de oude staldeuren
reiken nu grote ramen
tot op de grond. Een
van de tweepersoonsslaapkamers heeft een
privésauna.

BINNEN ÉN BUITEN
Waarom zou je eigenlijk nog een
tv kopen? Je hebt immers muren,
plafonds en vloeren. Je kunt ﬁlms
of series streamen op elk oppervlak met een draadloze projector.
Thuis én elders. ➺
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Prijs vanaf € 300 voor
een midweek voor vier
personen. De Steltenberg,
Bandijk 21, Terwolde,
de-steltenberg.nl

De Cinemoodprojector (circa
€380) zorgt ervoor
dat je je favoriete
serie liggend in bed
op het plafond of op
een lege muur kunt
streamen. Ook off-

line is-ie bruikbaar,
na het downloaden
van een ﬁlm. Je
kunt er buiten mee
aan de slag, zonder
stopcontact.
Ook de MP-CD1 van
Sony (€400) biedt

De VVV en het
Gilde Deventer
organiseren
iedere middag
(behalve op
maandag) een
wandeling door
de stad met een
ervaren gids.
•
Restaurant
Swinckels in
hartje Twello zit
in een historisch
pand uit 1716.
Aanrader is de
uitgebreide wildproeverij.
•

ik 2000 kilo weegt
de nieuwe Porsche
Cayenne en het is knap
Porsche
hoe hij dat gewicht in
Cayenne,
zijn rijgedrag weet te
prijs
verbergen. De grote
vanaf
SUV stuurt bijna net zo € 111.080
uitdagend als een 911.
Porsche spreekt van
‘4D-Chassis Control’:
een vernuftig systeem
met luchtvering, een actieve stabilisatorstang
en vierwielbesturing.
Razendsnel maakt de
computer analyses om
ongewilde bewegingen
van de carrosserie tegen
te gaan.
In het interieur is
vooral de digitale technologie indrukwekkend. Zwarte, glanzende panelen dienen
als aanraakscherm.
Tegelijkertijd laat Porsche zich niet helemaal
verleiden tot de vooruitgang. Links van de
stuurkolom prijkt nog
steeds een contactslotachtige draaiknop die
als startknop fungeert.

uitkomst als je
uithuizig bent. Deze
miniprojector kan
een beeld van 120
inch produceren
op, bijvoorbeeld,
de buitenkant van
je tent.
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