
In eerste instantie hadden Marcel en Heidy van den 

Beuken hun zinnen gezet op een chambres d’hôtes in de 

Languedoc, bij nader inzien werd het een Gasterie in eigen 

land. Maar dan wel een met een duidelijk Franse signatuur. 

Gasten voelen zich er als God in Limburg.

Frans Limburg
B&B met mediterraan karakter
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DDe uitdrukking ‘leven als God in Frankrijk’ 

kennen we allemaal. Hij snijdt ook hout, 

want een rustig, zonnig en weids leven op 

het Franse platteland is voor veel landgenoten 

een diepgekoesterde wens. Ook Heidy en 

Marcel van den Beuken droomden van een 

verhuizing naar ‘la douce France’. 

Elk jaar ging het tweetal met hun drie  

kinderen op vakantie naar de Zuid-Franse 

regio Languedoc, waar de ouders van Heidy 

woonden. Naarmate ze er vaker kwamen, 

werd het plan om zich er definitief te vestigen 

steeds concreter. Het leven in Nederland,  

met drukke banen als vestigingsmanagers 

van twee Multivlaai-zaken en het dagelijkse 

gereis tussen hun woonplaats Sevenum en 

hun werkstad Nijmegen, vonden ze té hectisch 

worden. Boven aan hun verlanglijstje stond 

‘wonen en werken op dezelfde plek’, zodat  

ze als gezin meer samen zouden kunnen  

zijn. Een B&B onder de Franse zon, ja, dat 

leek hen wel wat.

Het tweetal verdiepte zich in de wijnen en 

culinaire geheimen van de streek, bekeek 

boerderijtjes en informeerde bij mensen die 

de stap al hadden gemaakt. “Tijdens onze 

vakanties spraken we met mensen die naar 

Frankrijk verhuisd waren”, vertelt Marcel. 

“Mooie verhalen van mooie mensen met een 

droom. Maar op hun gezichten lag toch 

soms een zweem van teleurstelling. Vaak 

had de verhuizing niet gebracht waar ze op 

gehoopt hadden. De zomers met gasten 

waren waanzinnig druk, terwijl de winters 

juist ongelofelijk stil en eenzaam voorbij 

sloften. Het leven op het Franse platteland is 

prachtig, maar vaak ook heel afgelegen en 

geïsoleerd. Daar schrokken we van. Dat was 

toch niet wat wij voor ogen hadden.” Het plan 

om naar Frankrijk te verkassen, verdween 

naar de achtergrond. Daarvoor in de plaats 

diende zich een nieuwe kans aan. 

Knoestige platanen
De droom van Marcel en Heidy is uitgekomen, 

maar veel dichter bij huis dan ze ooit hadden 

durven denken. Tamelijk snel vonden ze 

namelijk een geschikte plek in Sevenum,  

op nog geen steenworp afstand van hun 

woonhuis. Zo’n drie jaar geleden kochten ze 

een typisch Limburgse boerderij aan de rand 

van het dorp. “De vorige bewoners waren 

boeren. Ze hadden het keurig achtergelaten. 

De kippen en koeien konden zo de stal in”, 

grapt Marcel. “Maar dat was natuurlijk niet 

onze bedoeling.” 

Het oorspronkelijke plan, een B&B in de  

Languedoc, kreeg in het Limburgse dorp een 

vervolg. De boerderij uit 1885 werd door 

Marcel en Heidy omgetoverd tot ‘Gasterie 

Lieve Hemel’, een soort B&B in Franse sferen. 

Heidy: “Tijdens onze vakanties hebben we  

in Frankrijk altijd flink gehamsterd op  

brocantemarkten. Al die spullen kwamen  

nu opeens goed van pas.”  

Al meteen bij het oprijden van het terrein 

overvalt een prettig Frans gevoel de bezoeker. 

De fraaie, smeedijzeren toegangshekken 

komen uit Toulouse. Op de parkeerplaats  

liggen grote Franse wijnvaten opgestapeld. 

De ramen van de boerderij hebben  

blauwgekleurde Franse luiken en aan de 

gevel hangt een krullerig uithangbord dat  

op kousenvoeten is weggeslopen van een 

pleintje in om het even welk departement. 

Om het grensoverschrijdende gevoel nog  

een beetje aan te zetten, pootte het tweetal 

lavendelstruiken aan de straatkant en  

knoestige platanen op het erf. Limburg  

lijkt plots mijlen ver weg. 

Koffie met Luikse wafels
Ze zien er nog een beetje slaperig uit, deze 

ochtend. Marcel en Heidy hebben het gisteren 

‘nogal laat gemaakt’. In Roermond vond de 

verkiezing plaats van de Meest Markante 

Horeca Ondernemer van Limburg.  

“Uiteindelijk hebben we niet gewonnen”, 

zegt Marcel zonder een spoortje teleurstelling. 

“De nominatie vonden we al een eer. We 

stonden tussen allemaal gerenommeerde 

bedrijven. Het is in elk geval een bevestiging 

dat we goed bezig zijn.” 

Op tafel verschijnen koppen koffie en stevige 

Luikse wafels, die de lichte vermoeidheid  

bij het tweetal verdrijven. We zitten in de 

voormalige woonkamer van de boerderij. 

Kroonluchters hangen als doorzichtige  

wolkjes boven een vloer van natuurstenen 

tegels, die Marcel eigenhandig verouderde. 

“De verkoper verklaarde me voor gek”, lacht 

hij. “Ik vond ze te nieuw en heb ze daarom 

met een hamer bewerkt.”

Aan stevige, houten tafels kunnen zowel 

logees als bezoekers die niet in de Gasterie 

overnachten, aanschuiven om te proeven van 

de kookkunsten van Heidy. Onder het genot 

van gekonfijte eend, een kaasplankje of een 

streekgerecht met asperges ontstaat er hier  

’s avonds een sfeertje dat verbroedert. “Onze 

logees gaan altijd voor”, verzekert Heidy. 

“Maar als er plek genoeg is, dan kunnen ook 

passanten plaatsnemen. Dat levert dikwijls 

geanimeerde gesprekken op tussen mensen 

die elkaar niet kennen. Leuk toch, een 

Australisch echtpaar dat zit te keuvelen met 

een inwoner van Sevenum?”

Pannen op tafel
Op de bruin gebeitste toog ligt een batterij 

wijnflessen. “Allemaal uit de Languedoc”, 

verklaart Marcel. “Het is een visuele wijnkaart. 

Ik weet ook precies welke wijnen ik schenk. 

Tijdens de bezoekjes aan de ouders van Heidy 

ontmoette ik bijzondere wijnmakers. Die 

leveren in Nederland nu exclusief aan ons.  

Op vrijdag houden we een wijnproefavond 

die we ‘Wijn & Amuse’ hebben gedoopt. Jong 

en oud uit de omgeving komt dan een wijntje 

en een hapje proeven. We verkopen daarnaast 

ook wijn in ons winkeltje op het erf. Om het 

wat laagdrempelig te houden, heb ik alleen 

het mooie van marcels platteland: de geborgenheid

“De dorpelingen kopen regelmatig 
een wijntje bij ons en komen  
wat eten. Ik zwaai naar iedereen  
in het dorp; ik ken de mensen  
en de mensen kennen mij”
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wijnen op voorraad die niet te prijzig zijn. 

Gemiddeld kost een f les tussen de vijf en de 

tien euro.” Hij staat op en pakt een f les witte 

wijn uit het rijtje. Een Domaine le Fort, zo 

lezen we op het etiket. “Ik ken het echtpaar 

dat deze wijn maakt goed”, vertelt Marcel 

enthousiast. Om zijn verhaal luister bij te 

zetten, toont hij een paar foto’s waarop  

de Limburgers gebroederlijk naast de  

wijnmakers staan. “Ze verkopen de wijn 

inmiddels aan het Jules Verne Restaurant  

in de Eiffeltoren. Ik ben er best trots op dat 

we hem ook in Lieve Hemel serveren.” 

Marcel en Heidy maken een zeer gemoedelijke 

indruk. Hun bourgondische inslag, een prettig 

sausje met Franse en Limburgse trekjes, 

zorgt voor een gastvrije ambiance. “Borden 

uitserveren vinden we zo stijf. Dat past niet 

bij ons, wij zetten gewoon de pannen op 

tafel”, glimlacht Heidy. “Bovendien hebben  

we op die manier meer tijd voor onze gasten. 

Tenminste, als ze daar prijs op stellen. We 

zullen nooit een rol spelen, we blijven onszelf, 

‘c’est tout!’” 

Druivensoorten
De Gasterie telt vijf ruime kamers die zijn 

ondergebracht op de eerste verdieping. 

Onder de balken, waar vroeger het hooi lag, 

heeft Heidy een sfeer gecreëerd die ze zelf 

als “nonchalant” en “een beetje rustiek” 

omschrijft. We zien badkuipen op pootjes, 

verveloze voetenbankjes afkomstig van  

Franse rommelmarkten en moderne bedden 

van het Franse meubelmerk Blanc d’Ivoir, 

die elegant en tegelijkertijd doorleefd  

ogen. Aan de muren hangen aandoenlijke 

kitschschilderijtjes met zigeunerjongetjes, 

engelen en lammetjes en schilderijen van 

Heidy’s moeder. De kamers lijken op elkaar, 

maar door de verschillende details zijn  

ze toch nét even anders. Ze hebben ook 

allemaal hun eigen naam: Pinot Noir, Vieilles 

Vignes, Sauvignon Blanc, Muscat Petits Grains 

en Rosé de Cabernet. Inderdaad, vernoemd 

naar smakelijke druivenrassen uit het land 

van de wijnchateaus.

Terug naar Sevenum. We zouden bijna  

vergeten dat we ‘gewoon’ in Limburg zijn. 

Voor Heidy kent het dorp weinig geheimen. 

Ze werd er geboren en groeide er op. Marcel 

komt uit het naburige dorp Kronenberg.  

En toch hebben ze Sevenum op een nieuwe 

manier leren kennen. “Door de Gasterie  

is onze rol in het dorp anders geworden”, 

vertelt Marcel. “De Sevenummers zijn blij 

met ons initiatief. Er komen meer bezoekers 

naar het dorp, maar ook de dorpelingen kopen 

of proeven regelmatig een wijntje bij ons en 

komen wat eten. Ik zwaai naar iedereen in 

het dorp; ik ken de mensen en de mensen 

kennen mij. Dat geeft een geborgen gevoel.” 

Heidy is wat kernachtiger: “De dorpelingen 

vinden het keigaaf wat we doen.” 

De mensen uit Sevenum en omgeving zullen 

in de toekomst vermoedelijk nóg meer gaan 

merken van de bedrijvige uitbaters van  

Gasterie Lieve Hemel. Hoog op het verlang-

lijstje van de twee staat namelijk de aanschaf 

van een 2CV, een eend. Marcel: “Het lijkt ons 

leuk om die te verhuren aan onze gasten.” 

Heidy vult lachend aan: “Het moet natuurlijk 

wel een blauwe zijn! Die kleur past het best 

bij ons.”  ❧

Tekst: Leo Alexander Schlangen  
Fotografie: fotolemaire.nl/Inside Homepage  

rondom de gasterij

Fietsen & wandelen

• De Maas en Peelfietsroute  

(40 kilometer voor de fiets, 107 voor 

de auto) voert door natuurgebieden 

in Noord-Limburg. 

• Sevenum werd afgelopen jaar  

uitgeroepen tot ‘Wandelgemeente van 

Nederland’; het padennetwerk ‘Knopen 

Lopen’ beslaat 100 kilometer.

• Gasterie Lieve Hemel heeft een  

bakfiets voor wie met kleine kinderen 

toertochten wil maken.

JeePsaFari

Toeren door de omgeving in een 

Willy MB jeep uit de Tweede 

Wereldoorlog is ook mogelijk.

www.jeeptour.nl

Frans antiek en brocante

• In Broekhuizenvorst, ten noorden 

van Venlo, bevindt zich een winkel  

met antiek, meubels, accessoires en 

tuindecoraties uit Frankrijk.

Lignum Antiquum  

Broekhuizerweg 36  

Broekhuizenvorst, 077 4638090  

www.lignum-antiquum.nl

• Ook in Baarlo is een winkel met 

Franse meubels en accessoires.

D’n Blauwe Pater 

Molenberg 19, Baarlo  

077 4773896 

www.blauwepater.nl

schilderworkshoP

Schilder- of tekenworkshops die in  

het teken staan van de natuur. 

Valise atelier & natuur

De Hees 23, Sevenum

06 12697935, www.valise.nl

verblijfsinformatie
De Gasterie heeft vijf ruime gastenkamers, een 

huiskamerrestaurant/wijnproeflokaal en de 

wijnwinkel Hemelse Wijn. Heidy kookt, Marcel 

schenkt wijn die hij persoonlijk in Frankrijk heeft 

uitgezocht. Ook dagjesmensen zijn welkom.  

In de zomer is er een fraai terras met – naast 

tafels en stoelen – blauwe strandhuisjes. Op 

de site staan speciale arrangementen, zoals 

‘Joie de vivre’ en het ‘Hemelvaartarrangement’. 

Prijs driegangenmenu vanaf € 23,50,  

prijs kamer vanaf € 75,- per nacht.

Gasterie lieve hemel  

de hees 32, sevenum  

077 4673961 

www.gasterielievehemel.nl 

www.hemelsewijn.nl
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