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SWEIKHUIZEN

Geen enkele
muur is recht.
De kast
loopt ook

scheef ’
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Hemel op aarde

in Sweikhuizen

Een 300 jaar oude
boerderij in ZuidLimburg. Dat is
wonen als God in
Frankrijk.

H

et laatste huis van
Sweikhuizen, daar
moeten we zijn. Een hele
klim trouwens, vanaf de
Rijksweg. Rode wangen
hebben twee wandelaars vlakbij het
pittoreske kerkje. Twee wielrenners
passeren het duo, klimmend in de
kleinste versnelling.
Nog een paar honderd meter, dan
wacht deze sportievelingen een verkoelende verrassing aan de Bergweg. Marléne Satta (50) en levenspartner Twan
van Heeswijck (51) verkopen op de top
van de heuvel in de toegangspoort van
hun bijna 300 jaar oude carréboerderij
Italiaans ijs. De IJspoort heet treffend
de toeristische aanwinst voor Sweikhuizen.

Domein

Terwijl Marléne ijsjes verkoopt, verzorgt Twan de rondleiding. In een houten balk staat het bouwjaar gegraveerd
en de naam van de eerste bewoner:
C.H. Cals, 1721. De binnenplaats is
omzoomd met de boerderijwoning,
enkele bijgebouwen en een schuur, met
daarachter de koeienstal.

Een jaar geleden was de monumentale
hoeve nog het domein van Theo Cals
(68), tweede echtgenote Greta Ermans
(75) en hun koeien. Toen werd Theo
plotseling ziek. Niet meer te helpen.
Greta kon onmogelijk alleen in de
boerderij blijven wonen. Dus kochten
Marléne, de dochter van Greta, en
Twan het monumentale pand.

Knus

Het drukke Limbrichterveld verruilden ze voor de rust van Sweikhuizen.
Meteen voelden ze zich gesetteld. ,,De
koeien hebben we laten ophalen. Wij
zijn geen boeren,” lacht Twan, een
voormalige kruidenier. ,,We dachten;
hier komen zoveel toeristen voorbij.
Laten we ijs gaan verkopen. Dat zie je
op tal van plekken in Zuid-Limburg.
Waarom niet in Sweikhuizen?”

De benedenverdieping, circa 50 vierkante meter, bestaat uit een bijkeuken, douche, keuken en de ‘zondagse
kamer’, zoals Twan zegt. ,,Dat kleine
maakt het zo knus. Geen enkele muur
is recht. Zelfs de kast loop scheef af.”
De boerderij ademt puur Bokrijk met
verder lage plafonds, kleine raampjes,
houten draagbalken, tegeltjesvloeren,
opstapjes en tal van oude landbouw-
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