Marleen

Column

Marleen Brekelmans (39) is getrouwd met Robert (40) en moeder van Jip (9), Meike (7) en Jetske (6).
Ze is eigenaar van Bijzonderplekje.nl en altijd op zoek naar het bijzondere in gewone dingen.

“Volg je hart,
volg je dromen! ”

Het is heerlijk om dromen te hebben. Om af en toe even
te denken hoe het zal zijn als … Om je hart te volgen en te
doen waar je in gelooft. Ooit wil ik een wereldreis maken
samen met de kinderen, een boek schrijven, in een huis
wonen met een veranda, midden in de weilanden …
Natuurlijk is niet elke droom te realiseren, maar soms is
het hebben van een droom al voldoende om je energie te
geven. Hartsvriendinnen Marjo & Christel hadden een
gezamenlijke droom; het starten van een Bed & Breakfast.
Zij wisten hun droom waar te maken en zijn afgelopen
jaar gestart met Pipowagen Warm Welkom, een B&B in
Noord-Limburg. Wanneer je een nacht gaat slapen in de
pipowagen begint het feest thuis al. Van de leuke bevestiging krijg je al het gevoel welkom te zijn. Bij aankomst bij
de pipowagen wordt dit gevoel nog eens extra bevestigd.
Onze namen op een krijtbord bij de ingang, brandende
kaarsen en verse koffie met huisgemaakte cupcakes, in de
stijl van de pipowagen. Bij elke stap die je zet zie je weer
wat leuks. Ingericht met brocante accessoires, hartjes,
leuke lampen, bloemen. Vrolijke stippen, roosjes, gezellige
ruitjes en veel kussens in de romantische bedstede. Een
heerlijke plek voor mooie dromen …
De aangrenzende knusse slaapwagen was helemaal een
verrassing. Er staat een stoer stapelbed van steigerhout en
een smeedijzeren bed. Speciaal voor ons meidenuitje was
de slaapwagen omgetoverd tot een roze met rood slaapverblijf. Lief, maar toch stoer; een perfecte mix. De pipowagen ondergaat regelmatig een metamorfose. Geheel in
het wit voor een romantische huwelijksnacht, blauw met
groen voor als er stoere jongens komen logeren.
Wat helemaal speciaal is; de pipowagen is rolstoelvriendelijk, dus toegankelijk voor iedereen. Dat gaf mij een extra
warm gevoel. Een bijzonder plekje voor alle seizoenen.
Pipowagen Warm Welkom, Megelsum 31, 5864 CT
Meerlo, pipowagenwarmwelkom.nl
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