
DAGBLADET Søndag 17. JANUAR 2010

35

Det var vanskelig å finne et sted som lå nær en fly-
plass, ikke altfor langt unna en by, og som samtidig
var attraktiv for turisme og for oppveksten til de to
barna deres, som nå er tre og fire år gamle.

SÅ BLE HALVORSETH CAMPING lagt ut for salg, og en
entusiastisk eier var ivrig til å vise Jeroen rundt da
han kom for å ta stedet nærmere i øyesyn. For eieren
var det viktig at campingen ble videreført. For Petra
og Jeroen var det viktig at de kunne gjøre noe ekstra
med stedet der de skulle skape seg et nytt liv.

– Vi komhit imars i fjor. Dagen før sommerferien
begynte, sto den nye restauranten på campingplas-
sen ferdig. I sommer og i høst har vi bygget de to jur-
tene, og dagen etter de var ferdige, falt den første
snøen, sier Jeroen.

I RESTAURANTEN er stilen en salig blanding av gam-
melt ognytt, av IKEAogdyr design. To lysekroner er
det første som fanger oppmerksomheten. På vegge-
ne er det imidlertid rødrutede «hyttelamper» som
står for belysningen. Typisk norsk. De eneste spore-
ne fra det gamle livet til det nederlandske paret, er en
minimalistisk veggklokke og en praktisk oppbeva-
ringsbenk. Begge fra Vitra. Som i jurtene er uttryk-
ket enkelt og skandinavisk, myket opp av Petras fe-
minine innslag.

Kjøkkenet er likevel stedet der Jeroen liker seg
best.

– Dere bør prøve pizzaen. Den med pepperoni er
den beste, sier han.

Han har rett. Den sterke pepperonien er nydelig.
Vi prøver en med parmaskinke også. Nydelig.

Alle ingrediensene er importert direkte fra Italia.
En italiensk steinovn på to tonn – muret opp av en
tysker med ekspertise på feltet – skjuler seg på kjøk-
kenet.

– Alle jeg snakketmed hermente jeg var gal da jeg
både ville bake pizzaen selv, og bruke penger på en
steinovn. De mente at jeg i alle fall burde nøye meg
med en elektrisk ovn hvis jeg absolutt skulle lage
pizzaen fra bunnen av, sier Jeroen og ler.

BEROLIGENDE SÅPER i lavendel, pinner som sprer en
behagelig duft, små potpurriposer, dempet belys-
ning og myke håndklær hever badet i jurten vår til
den samme standard du kan finne på finere hoteller.
Ellers er det bare å slenge seg på sofaen og skru på tv-
en, eller nyte en god bok. Og når du legger deg i det
knitrende sengetøyet på hemsen, har du hele him-
melen og Karlsvogna som tak. En stor akrylkuppel
sørger nemlig for at utsikten opp fra jurten blir opti-
mal.

– Jeg tror folk blir fascinert av jurtene fordi de er
runde, og fordi de gjengir så lette fotavtrykk i natu-
ren. Disse som vi har bygget, er selvsagt vanskelige å
ta ned på en dag,menmedmange kan du faktisk det.
Jeg liker dessuten veldig godt å ha de tingene jeg
trenger, og ikke mer, og leve på liten plass, sier Jero-
en.

Dessuten har han jo så god plass ute, i naturen.
– Vi byttet ut et firma hvor vi drev med design,

med dette her, sier han og gjør en håndbevegelse
mot de snødekte trærne utenfor.

– Og dette er en mye finere design.
sondag@dagbladet.no

Utedo? Ikke her i gården!Med aromaterapeutiske
såper, vann, varme og dusj, er badet i jurten riktig
så innbydende.

Romantisk: Omgivelsene, den varme vedovnen,
faklene som ønsker velkommen og de mange
telysene innendørs innbyr til kos og romantikk.

Med himmelen som tak: Man føler nesten at
stjernene faller ned i hodet på en når man strekker
på kroppen under glasskuppelen på hemsen.

«Jeg tror folk blir fascinert av jurtene fordi de er runde, og fordi
de gjengir så lette fotavtrykk i naturen.» Jeroen Willemse (36), campingplasseier

DETTE KAN DU GJØRE
h Om sommeren tilbyr Petra og Jeroen Wil-
lemse ka-
noutleie, og
mulighet for å
låne telt og
sove på en av
øyene i områ-
det. Det er
mange fine
fiskevann i
Sigdal.
h Fra Halvor-
seth camping
og jurtene tar
det ca. 40mi-
nutter å kjøre til Norefjell skisenter. Foretrek-
ker du bortoverski, går det langrennsløype
noen hundre meter unna campingplassen.
h Om vinteren samarbeider Petra og Jeroen
med et lokalt firma om hundesledeturer.
h Sigdal kalles gjerne «kunstnerdalen», og
kan by på attraksjoner som Theodor Kittel-
sens hus og en av landets best besøkte attrak-
sjoner, Blaafarveværket.
h Det er mest praktisk å bruke bil til Sigdal,
men det er også mulig å ta buss fra Oslo til
Åmot, og videre til Prestfoss, dersomman rei-
ser via hovedstaden.
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