VAN CEL
NAAR SUITE
LUXE VERBLIJF IN HUIS VAN BEWARING
Logeren in een voormalige gevangenis, dat kan in Almelo. Het voormalige
huis van bewaring doet nu dienst als hotel. De kale cellen zijn mooie en
comfortabele suites geworden. Oorspronkelijke elementen herinneren aan
het rauwe verleden.
Een nachtje in de cel, wie wil dat nu niet? Voor

Eigenaren Liesbeth en Jørgen van der Pot

brave burgers die anders nooit een gevangenis

transformeerden de voormalige justitiële

van binnen zien, biedt het Huis van Bewaring in

inrichting stapje voor stapje in een comfortabel

Almelo een mooi alternatief. De voormalige cellen

hotel. In 2004 kocht het echtpaar het kopstuk van

zijn nu luxe hotelkamers en suites. Niet echt

de gevangenis en maakte daar een woning voor

afzien dus, maar wel een unieke ambiance en een

zichzelf van. Na een ingrijpende verbouwing

bijzondere ervaring.

betrok het stel de 2 bovenste verdiepingen.

“ TONGSTRELEND FRIS,

F R U I T I G E G E U R VA N M A N G O ,
K R A C H T I G E S M A A K VA N C I T R U S ,
MET BITTER FLUWEELZACHTE
AFDRONK, GENIETEN!

”

D E E E R S T E S L O K VA N J E R O E N F R E E

Winnaar van de Brand Bierbrouwwedstrijd 2014

7,0%
Met trots voor u gebrouwen - Geen 18, geen alcohol
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De 2 verdiepingen beneden bouwden Liesbeth en

Spiegelraam

Jørgen om tot een bed & breakfast met 5 kamers.

Bij binnenkomst betreden gasten het deel waar

Dit werd zo’n succes dat ze al snel meer vraag dan

zich voorheen de kamers bevonden van de

aanbod hadden.

directeur, maatschappelijk werker en het

In 2009 kochten zij het
originele cellenblok
en in 2010 de
cipierswoningen.
Ze breidden het
gastenverblijf uit met
in totaal 21 kamers en

DE STAD
LIGT OP
LOOPAFSTAND’

maakten de stap van

administratieve
personeel. In de huidige
ontvangstkamer zat
vroeger een spiegelraam
waarachter de cipiers de
gevangenen ongezien
konden observeren.
Liesbeth: “We hebben

B&B naar hotel. De laatste aankoop was de

de originele elementen behouden. Vooral het

directeurswoning in 2014. Daarin maakten zij

cellencomplex met de oorspronkelijke trappen en

3 appartementen voor zakelijke gasten. “Het is

celdeuren ademt nog de sfeer van de oude

een uit de hand gelopen hobby”, vertelt Liesbeth.

gevangenis. Dat is echt uniek.” De hotelkamers

“Door de geschiedenis van het gebouw en de

zijn gemaakt van elk 2 cellen, de suites van maar

perfecte locatie in het centrum is het hotel erg in

liefst 3. Alle kamers hebben een zeer comfortabe-

trek. Het is een mooie klassieker, bovendien ligt

le inrichting. Geen enkele kamer is hetzelfde,

de stad met alle mogelijkheden van openbaar

volgens Liesbeth. “Standaard hotelkamers zijn

vervoer, op loopafstand.”

over het algemeen vrij kaal. Wij hebben de

kamers bewust leuk ingericht en een eigen sfeer

recreatieve gasten een kamer. De meesten komen

gegeven. Veel vaste gasten willen om die reden

speciaal voor een overnachting in de voormalige

een vaste kamer.” De vroegere kapel is omge-

gevangenis en plannen daar een weekendje

bouwd tot een riante eetzaal. Mooi detail: een

Almelo omheen. “Ik wil dat gasten het hotel

muur bevat teksten die gevangenen oorspronke-

ervaren als warme deken, als thuiskomen.

lijk in hun cel op de muur hadden geschreven.

De inrichting doe je maar één keer, dan moet je
het meteen goed doen. Onze gasten reageren
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Warme deken

heel positief. Ze vinden het hotel heel leuk en

Het Huis van Bewaring ontvangt een gemêleerd

bijzonder. Soms geven ze aan dat het nog

publiek, uit Nederland en uit het buitenland.

mooier is dan op de foto’s. Dat vind ik het beste

Doordeweeks overnachten overwegend zakelijke

compliment.” De beslissing om geen restaurant

gasten in het hotel. In het weekend boeken juist

te beginnen in het hotel, is weloverwogen
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Twenterand
De Beuk
Frans-Nederlands / Tapas / ALC / Lunch / Diner
Beukenootjes: je kunt genieten van meerdere gerechten in
minivorm. Laat je verrassen door verschillende smaaksensaties
achter elkaar en combineer het geheel tot een complete maaltijd.
Beleef de ouderwetse gastvrijheid in een ontspannen omgeving.
All-you-can-eat-restaurant, maar ook voor lunch, brunch, diner
of à la carte.

Keuken / Activiteiten:
Frans-Nederlands / Tapas /
ALC / Lunch / Diner

Openingstijden:
Maandag
Gesloten
Dinsdag
Vanaf 11.00 uur
Woensdag Vanaf 11.00 uur
Donderdag Vanaf 11.00 uur
Vrijdag
Vanaf 11.00 uur

DE BEUK

Dorpsstraat 7, 7683 BG Den Ham
(0546) 67 16 02, www.debeukdenham.nl

genomen. “Mijn man verzorgt het ontbijt, verder

pand hebben verricht. “Wij hebben het hotel

kan ik het hotel alleen runnen. Voor een restaurant

grotendeels zelf verbouwd. Dat is onze hobby.

moet je een keuken en divers personeel hebben.

Vroeger kochten wij woningen op, die we

Café / Restaurant / Zaal

Je krijgt dan meer aan je hoofd en gaat nog

verbouwden en vervolgens doorverkochten.

langere dagen maken. Bovendien zitten wij op

Binnenkort gaan we weer aan de slag. Wij verhuizen

In ons café-restaurant geniet je van de lekkerste gerechten van
onze koks, drink je samen met je vrienden een biertje of goed
glas wijn, speel je een stevig potje biljart of dart, geniet je van
goede muziek tot in de late uurtjes en vergader je of vier je jouw
feestje in de sfeervolle zaal boven het café.

namelijk uit ons

3 minuten loopafstand van
verschillende
restaurants in het
centrum. Goed voor
de horeca en voor de
stad, dus.”

Zelf verbouwen
In 2014 ontvingen
Liesbeth en Jørgen

HET CELLENCOMPLEX ADEMT
NOG DE SFEER
VAN DE OUDE
GEVANGENIS

van der Pot de

woongedeelte en
maken daar nog 6 of
7 hotelkamers van”,
vertelt Liesbeth.
plannen voor het
hotel zijn er
voorlopig niet.

Het Wapen van Vriezenveen

Graag tot ziens in Het Wapen van Vriezenveen!

Keuken / Activiteiten:
Café / Restaurant / Zaal

Openingstijden:
Maandag
Vanaf 18.00 uur
Dinsdag
Vanaf 12.00 uur
Woensdag Vanaf 12.00 uur
Donderdag Vanaf 12.00 uur
Vrijdag
Vanaf 12.00 uur

Het Wapen van Vriezenveen

Westeinde 6, 7671 CC Vriezenveen
(0546) 56 20 72, www.hetwapenvanvriezenveen.nl

“Wij maken nooit
plannen voor de
lange termijn en

gaan mee in de flow. Het komt wel op ons pad.

Restauratiefonds waardeerde hiermee al het

Kansen die ons worden gegeven, grijpen wij met

werk dat zij eigenhandig aan het monumentale

beide handen aan.”
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Vanaf 11.30 uur
Gesloten

Meer concrete

Pieter van Vollenhovenprijs. Het Nationaal
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Zaterdag
Zondag

Zaterdag
Zondag

Vanaf 12.00 uur
Vanaf 16.00 uur
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