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Kasteelheer in Sparije

:Zijn vermogen verdiende
bij met de oprichting van
-Beter Bed, inmiddels mag Albert Diks zicb al tien jaar
kasteelheer noemen. In bet
Noord-Spaanse La Bisbal, nabij Girona, kijkt bij met zijn
~rpuw Margo Vereijken vanuit ,zijn CastéU' d'EmpordA uit
over een sprookjesachtig
beuvelIandscbap.

• Chef-kok
Joost Ruiten
... culinair
pa·radijs ...

"In dejaren '70 wilde Salvador Dalihet kasteel kopen,
maar omdat hij met schildeHjen wilde::betalen, ging de
" .koop niet door", vertelde AI:bert Diks¡ "Zoals je begrijpt
• had de voormalige eigenaar
daar latererg veel spijt van."
0,," Dilfs bouwde
het kasteel
úit de' dertiende eeuw om tot
een li.1xeviersterrenhotel.
;;In Nederland was ik in de
gevangerlis beland als ik mu,.ren uit 1400 zou uithakken
,t;;voor grote raampartijen.
Maar wijcwilden het 'buiten
naar binnen halen'." En zo
sluiten moderne elementen
náaélloosaan op het middeleéuwse kasteel. "Wat oudis,
ihebbel:fwe gerestaureerd,- - .
ti:n'áar riiéts is in oude stijl nagebouwd. Het is hier met de
Efteling. '!
tAlle vertre~en
zijn bij~
zonder smaakvol ingericht.
, Albert en Margo kochten tij.pens hun reizen spullen voor
• het mooiste kasteelhotel van
Spanje. "Yroeger woonden
hier zeevaarders die ook van
iules meebrachten van hun
-verre reizen", zei Margo. "De
kleden k()men uit Argentinie,
deNloeruit Marokko en deze
a~tieke Chinese panelen passen'ook
hele~ ' uit de tijd
van
dit kasteel.

• Jazztop·
pers
Francien
van Tuinell
Jeroen
Vierdag,
Jasper Blo
en Joost
Patocka.

ten de beste Nederlandse
jazzartiesten zoals Ruud Ja-

• Albert Diks en Margo Vereijken voor
hun Spaanse kasteel .•~
•.
i
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cobs, Rita Reys, Peter Beets
en Tineke Postma invliegen.
. "Ik ben gek op jazz en deze
muziek past heel goed bij dit
hotel", reageerde Diks, die
met zijn Castell d'Emporda
als eerste buitenlander werd
onderscheiden als beste restaurateur van Catalonie.

t . PETRUS-PROEVJ;:RlJ

Het is moeilijk om niet over geld te praten als je Chliteau'Petrus

inag proeven.

Zo kost een

fles
Petrus
2005 di-ie
omstreeks
2300 euro.
Wijnkoper
Xavier Kat van
wij,nhandel Okhuysen
schonk
er Iiefst
van tijdens
een kapitale
Petrusproevel'Íj
in het,'boofdstedelijke
Amstelpark.
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