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Astrid van Bennekom woont samen met haar gezin op Boerderij De Zalm. Een boerderij die idyllisch
is gelegen tussen fruitbomen en weilanden, aan de voet van de Schalkwijkse Lekdijk. Astrid wil deze
mooie plek graag delen met anderen. Bezoekers zijn van harte welkom ‘to meet, sleep of rebalance’.
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Je mag hier zijn zoals je bent. Dit is voor even
jouw plek.”

Alles zelf bedacht
Wat Boerderij De Zalm bijzonder maakt, is
dat het concept van het bedrijf helemaal door
Astrid en haar man zelf is bedacht. Ze klusten
jarenlang met veel passie en creativiteit om
hun eigen stempel op het gebouw te drukken. En eerlijk is eerlijk: de B&B-kamers en de
vergaderruimte zijn inderdaad verre van standaard. ‘Je kunt bij ons slapen in een bedstee,
in de nok van de voormalige hooizolder of in
een knusse koeienkamer, in het gedeelte waar
ooit de koeien sliepen. En onze kleinschalige
vergaderruimte heeft iets weg van een gezellige woonkamer.

In balans
Even tot stilstand komen bij Boerderij de Zalm is weer in balans
komen. Naast maatwerkarrangementen bieden we een aantal
vaste arrangementen met ver-

Seats4silence
Bij Boerderij de Zalm kun je ook gratis
seats4silence reserveren. Seats4silence zijn
werkplekken in de buitenlucht die een aantal
ondernemers in het Kromme Rijngebied ter
beschikking stellen aan rustzoekers.
Voor meer info: www.seats2meet.com ■
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Boerderij de Zalm in Schalkwijk trekt, zo is
inmiddels de ervaring, een eigen publiek.
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