De Bommelerwaard, een gebied nabij Zaltbommel, is gelegen in het wonderschone
Gelderse rivierengebied. De bekende streek wordt omsloten door de rivieren Waal en
Maas. Pittoreske dorpjes in dit oer-Hollandse rivierlandschap hebben namen als Gameren, Zuilichem, Brakel, Kerkwijk en Bruchem. Het is een gebied, veilig beschermd
achter de dijken, met een rijke historie.

Bommelstein
Iedereen is eregast in Bommelstein
In een van deze dorpjes, Aalst, heeft gastvrouw

tuin kunt genieten van een glaasje huischam-

Marjan Spruit in een minstens zo historische

pagne van Marjan (‘Bommelstein’ vermeldt het

setting sinds enige jaren een uniek gastenver-

etiket), heb je uitzicht op de vriendelijk rond-

blijf. De naam luidt, heel toepasselijk: Bommel-

scharrelende boerderijdieren, zoals raskippetjes,

stein. Wat ooit begon als een aparte accommo-

katten en konijntjes.

datie voor vrienden en bekenden, is uitgegroeid
tot een van de best bewaarde geheimen voor

Romantisch

eenieder die op zoek is naar een romantische

De romantisch-landelijke inrichting van het

plek met grootse allure om er één of meer dagen

verblijf is tot in detail verzorgd. Gastvrouw

tussenuit te gaan.

Marjan heeft met veel gevoel voor styling er
een origineel verblijf van weten te maken.

Boerderij

Vaasjes, decoraties, bed, dressoir, stoffering:

Het gastenverblijf bevindt zich op het terrein van

het is met een schijnbaar achteloze maar bij

de monumentale boerderij van Marjan en haar

nadere inspectie rake precisie tot een harmoni-

man Jan, gelegen in een woonwijk van het dorp-

eus geheel samengebracht. De verse bloemen,

je Aalst. De schitterend gerenoveerde boerderij

een goed gesorteerde leestafel, het Nespresso-

met rieten dak - een zogenoemde authentieke

apparaat voor een goede espresso en een huis-

Gelderse kap - stamt uit omstreeks 1815. Tijdens

bar met mooie flessen cognac en whisky dra-

een uitgebreide renovatie heeft het echtpaar de

gen bij aan het gevoel van ‘thuiskomen’. Naast

Gastenverblijf Bommelstein

boerderij met gebruik van originele materialen in

de warme, landelijke sfeer is het gastenverblijf
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de oorspronkelijke staat terug weten te brengen.

voorzien van alle denkbare moderne voorzie-

5308 KB Aalst

Oude houten balken, origineel metselwerk en het

ningen, zoals airconditioning, een televisie,
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rieten dak geven blijk van de rijke geschiedenis

een cd/dvd-speler, een geluidsinstallatie, een

van dit monument.

computer met internetaansluiting, een riante
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boxspring en een kitchenette met koelkast. De
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Champagne

badkamer is uitgerust met een stoomdouche-

(vraag Marjan vooral naar haar onovertroffen

Het sfeervolle tweepersoonsgastenverblijf staat

cabine en een regendouche. Speciale vermel-

gepocheerde ei, geserveerd in een antiek zilve-

vrij van de woonboerderij en is gelegen op de

ding verdient het ongeëvenaarde ontbijt, dat

ren Engelse eierhouder). Samen met verschil-

bovenverdieping van het bijgebouw. Het is er

de gastvrouw hoogstpersoonlijk ’s ochtends

lende toprestaurants in de nabije omgeving

heerlijk rustig en gasten weten zich verzekerd

op verzoek komt brengen. Een indrukwekkend

(zoals het even verderop gelegen restaurant De

van optimale privacy. De tuin rondom de boer-

plateau met een mand versgebakken warme

Fuik van Marco Poldervaart en zijn vrouw Inez)

derij is een oase van rust. De riante tuin en de

broodjes, homemade jam, boter van Guern-

maakt dit Bommelstein tot een must see-plek

tuinstoelen en bankjes staan ook ter beschik-

sey, boerenyoghurt, een sortering kaas en

voor iedereen die luxe, culinair genot en gast-

king van de gasten. Terwijl je in de ligstoel in de

fijne charcuterie en natuurlijk kakelverse eitjes

vrijheid op waarde weet te schatten.

