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Huis van Nijman
Sfeervol, geheel gerestaureerde stadsboerderij gelegen aan de markt in Bredevoort.
Deze voormalige boerderij en timmerwerkplaats biedt ruimte aan 6 (8) personen.
De woning is eind 1500 gebouwd net buiten de toenmalige stadsmuur van Bredevoort.
De kelder met kruisgewelf als ook de achtergevel dateren nog uit die tijd. Het huis is een
gemeentelijke monument.
In 2006 is Huis van Nijman geheel gerestaureerd en biedt een comfortabel woongenot.
Indeling en inrichting
Begane grond:
Hal met monumentale trap waarop een koninklijke loper, gerieflijk ingerichte woonkamer
met zithoek en tv. Eetkamer met eethoek, tv en erker met uniek uitzicht over de markt.
Aparte grote keuken voorzien van alle moderne apparatuur zoals: vaatwasmachine, oven,
magnetron, keramische kookplaat en koelkast. In de keuken bevindt zich de toegang tot de
gewelfde kelder, een uitstekende koel- en provisieruimte.
De zitkamer, eetkamer en keuken staan via een open ruimte met elkaar in verbinding.
De voormalige ‘deale’ is ingericht als vrijetijdsruimte met zitje, poolbiljart, dartbord en
audio apparatuur. Achter in deze ruimte bevindt zich een 2e trap naar boven. Ook bevindt
zich hier het toilet.
Verdieping:
Overloop, 3 slaapkamers, waarvan één met zitje en een “platje” met uitzicht op de markt.
Iedere slaapkamer beschikt over twee eenpersoons boxspringbedden en een ruime kast.
Grote badkamer met ligbad, dubbele douche, dubbele wastafel en 2e toilet, voorzien van
vloerverwarming en design radiator.
Grote zolderruimte, waar 2 eenpersoons slaapbanken staan, met een balkon gericht op het
zuiden. Het balkon, ongeveer 6 m2 groot, is voorzien van een zitje en een elektra
aansluiting voor oa barbecue.
Voorzieningen ed:
Draadloos internet, wasmachine, droger en vrieskast. Gehele woning gestoffeerd met
linoleum met uitzondering van zolder en badkamer, totale oppervlakte 250 m2.
Bakker 10m; postkantoor/apotheek 20m; literair café 75m; restaurant 180m; supermarkt
180m; cafetaria/café 220m, fietsverhuur 350m, Slingeplas 500m.
Map met informatie omgeving aanwezig, zie ook www.bredevoort.nu.
Overige informatie:
De auto kan niet bij de woning geparkeerd worden maar er is voldoende parkeer
gelegenheid op loopafstand, laden/lossen wel toegestaan.
Huisdieren niet toegestaan.
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