egàstsn die

íoorhet:r'

:

eerst komen bij Wiei
en Marly Geurts Yragen
regelmatig:,,Waar zitten
iullie eigenlijk". Hun monum.enta[9,;boërde*i[ in

Broekhgizen-,

vorst tètt maar liefst vier open haarden
en een veelvoud van plekken waar ie
kult relaxen of tafelen.

S'roe td ,. ' t ' tt, .',1,

.

.t.w,ëqfi{<arner:gèworden, doet de ksel-.
enstal tegenwoordig dienst als winkel,
ís de meíkkamer een stoffenparadijs en
gqbr.uikàh:,
Maily én Wieli de opkamer,'
,'
ooit in gebruik als trouwkamer, als
eetkamer.
Een trouwkamer in een boeiderij?
Marly legt met alle plezier uit hoe
dat zit. ,,Deze boerderíj is in 1863
;, gebouwd i1r opdracht,van de buige,

,lnèe.*ter,van.Broekhuizenvorst,,ln die,
tijd was de burgemeesrer tevens boer
,en was de boer:deiii tevens gemeentehuis. Bij de verbouwing van de keuken
I
kwarn :het raampie,tevoorschiin dat l
diende als loket van de afdeling burgerzaken. De ontvangstkamer is in
dë.iaren dëtltlg: tot keuken]yerböuwd.'
Daarnaast ligt de opkamer, waarin
vr:oeger.dus \rvèrd getrauwd. Hier heb-

Een,behoàrlÍjk ver:qthil met.huqÍóngq,
'Wöning; éan §rflàl hilis ààn,dà rand,van '
de Venlose binnenstad'op eerl postzei
gel van amper honderd vierkante meter.
Daar verkochten Wiel en Marly ook al
brocante, maar ze zochÈen een ruimere woning waar werken en wonen
bii elkaar konden komen. Een plek met
een voorname uitstraling die past bij de
ben drie burgerneesters gewoond. Je
oude Franse meubels en ciecoraties die
kunt er dus van uit gaan dat hier heei
ze in Frankrijk bij elkaar sprokkelen
wat huweliiken zÍjn gesloten."
Marly: ,,We wildèn een huis dat respegt afdwingt. Toen onze makelaar met s
I ragrue
deze boerderijop bijna een hectale
grond op de proppen kwam, dachten
Sinds 2006 is de antiekboerderij ook
Wiel en ik in eerste instantie: statig
huis deí,gernee,nte. Dat bet€kenr r l
is het zekEr.; rnaar té ver van Venlo. '
dàt ër: sindsdien \ Íeer getrouwd kan
Bovendien was een tienjarenplan nodig
worden. Dat is inmiddels ook weer
om het pand op te knappen en te
een zeventigtal tal keer gebeurd. Marly:
verbouwen. Waar beginnen lullie aan,
,,Deze trouwiocatie is vooral in trek bij
vroegen veel mensen ons toen wé toch :r,nensen die deze r.egio voor hun stud,ie
besloten er voor te gaan, maar wij
hebben verlaten en die daarna niet
zagen alleen hoe het kon worden. De
Íneer terug zijn gekomen. Als die later
verbouwing heeft inderdaad tie,n jaar
besiuiten orn te trou\ /en, vinden velen
geduurd, rnaàr. watliiin wè bli}lne deze
van hen het leuk omdat te doen op een
plek. "
bijzondere plek in de streek \ríaar ze
y,q4{atn,komen: Prachtig dat een ioude,
Wiel: ,,Neem alleen al het onbetaalbare uitzicht vanuit de televisiekamer,
traditie op deze manier een vervolg
de voormalige varkensstal. Dat is toch
krijgt."
net een schilderiil"
Vrienden en kennissen verbazen zich
er wel eens over dat op biina alles in
huize Geurts een priisl<aarrje zit. ,Wiel
en ik weten eigenlijk nier beter dan
dat biina alle spullen in ons huis te

Stoffenpa*-adlls
Ook de oór"spronkeliike functies van
veèl à*der"e, ruirrfltsn, zijn d'e,afgefopen
jaren,

ve6nd*d,

Eo: [§,dÈ kalvernstal . ]

,

aï;:l

koop ziin, Wij weten niet beter. Ws
'kopen alleen s§ullen die we zelf mooi

6
É;&ií-+

vinden. Soms hoop ik stiekem dat een
bepaalde tafel of kastje nog even nier
verkocht worden, maar als dat wel
gebeurt, lig ík daar nier van wakker.

Zo komt er weer plaats voor nieuwe
iputte*. Wii bëichsuwen' hÉt-als'àeh "':,,
'
.vöoiièlht.dat wè vanl ioveelr '' ie ', . ..,
dingen mogen genieten, ook al is dat
soms maar heel even."

l§f**rvqr§ '

"f'.,',r''':'

De tuin hebben Marly en Wiel bewust heel rustig gehouden. Marly
ontbreekt het aan tijd en aan zín om
elke week uren in de tuin te werken
,

elr'WiÈt,,wetkt ai§,hovànie r als hij niet. :
in Frankriik is om mooie dingen óp de
kop te tikken. ,,Die ene vrije dag die ik
i* de weèk heb, wi[,ik,nlet p,gf. së:van : ]
alles in de tuin moeren doen. De tuin
is daarom zo ingericht dat die er met
-e€

n -be

pcrkte : hoevee [. aar d,àcht toch

altijd netjes en sfeervol bij ligt. Het belangrijkste wat ik's zomers tussen de
bedrijven door moer doen is het gras
maaien en de hagen snoeien. Dat lukt
nog wel. Er moet ook wat tijd overblijven om te genieten van wat Marly en ik
hier hebben opgqböuwd,!í'r. :r,,,'-..
E* hun fpvqriece,plele lvq4. al.dis, p1ekken:
wàar ze kuhnèn,geníèien f. Mar:Íf ,,rDË,
hebben we eigenlijk niet. We gebruiken
alle ruimtes. ln het vroege vooriaar
en in de nazomer zitten we veel in de
serre. ln de zomer zitten we zoveel
mogelijk op één van de buitenterrassen.
's Winters zoeken we de warmte bii
een open haard op;,bii de-haard ifi de: ,.
televisiekamer ais we tv willen kijken of
willen lezen. lt{et gasten zitten we dan
vooral bij de open haard in de woonkamer. Alle ruimtes zijn ons even lief."
Meer informatie:

www,lignurn*e*ti§uufii.fil',,
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