
PASSIE VOOR'T PARK
Bed & Breakfast Doornikshof

"Enkele jaren geleden kreeg ik het idee voor een Bed
& Breal<fast. De VUT naderde en il< vroeg me af hoe
ik tegen die tijd nog onder de mensen zou komen. Zo
ontstond het idee voor een gastenverblijf achter in de
tuin", zegt Joop Koopman uit Bemmel. Verscholen tus-
sen de noten- en fruitbomen stond een oud gebouwtje.
Op diezelfde plek staat nu het luxe gastenverblijf van
Joop Koopman en lneke Zaalmink" Vijf bij tien meter
groot, een eigen keuken, alles nieuw en fris en op
ruime afstand van het woonhuis. De aangrenzende tuin
van Joop en Inel<e staat vol rnet bloemen en planten.
ldeaal voor de rustzoeker en ook heel geschikt voor
een langer verblijf.

Joop: "Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar
nu staat hij er eindelijk. Na jaren van ingewikl<elde
procedures kregen we toestemming voor het bouwen
van ons gastenverblijf. Van januari tot en met juli 2009
heeft één man ons huisje gebouwd." De eerste gasten

stonden al snel voor de deur. "Van de fietsenmaker in
het dorp hoorden ze dat wij ons vervallen schuurtje
aan het verbouwen waren. Dus daar stonden ze met de
Vierdaagse, met de verwachting in een oud hok terecht
te komen. Nou, die waren wel verbaasd!,, Joop en
Ineke zijn trots op hun B&8. Bij de indeling en inrich-
ting van het huisje hebben ze vooral rekening gehouden
met hun eigen wensen" "We hebben er over nagedacht:
hoe willen we zelf op vakantie? Dus geen oude spullen
die bij ons op zolder staan, maar een huisje met nieuwe
inrichting."

Joop en Ineke laten bezoekers graag met park Lingezegen
kennismaken. Zo neemt Joop je op aanvraag mee voor
een natuurtocht door parl< Lingezegen. Ook werkt
Doornikshof samen met andere ondernemers uit het
gebied: "Elk seizoen bieden we een ander arrange_
ment voor een gereduceerde prijs. Afgelopen winter
bestond het arrangement uit een overnachting in
B&B Doornikshof, een driegangen diner bij restaurant
Zijdewinde, een bevertocht onder leiding van Joop zelf
en een folder van een cultuurhistorische wandeling in
de omgeving."

Kijk voor meer informatie of het huiclige arrangement
op www.doornikshof.nl of bel Joop en Ineke op
424 - 3221095 of 06 -1 5578928.

In deze rubriek kunt u lezen over mensen die zich inzetten
voor een mooi Parl< Lingezegen. Vrijwilligers, ondernemers en
omwonenden die door hun inspanning een positieve bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van het park. Kent u iemand die
zich inzet voor Park Lingezegen en die u een vermelding in deze
rubriek waard vindt? Neem dan contact op met het projectbureau.


