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Koetshuis ‘t Geyn

Overdag wandelen over de landgoederen langs de Linge. ś Avonds 
ontspannen met warme melk, kaarsjes en een dvd. In Koetshuis ´t 
Geyn in Deil is het ’s winters heerlijk terugschakelen.

Wat een aangename manier om wakker te worden. Geen alarm, maar de 
geur van versgebakken brood die langzaam je neusgaten binnendringt. 
Vers brood uit de twaalf uur eerder ingestelde broodbakmachine: wat 
een uitvinding! 
Dat ze op landgoed Noordenhoek in het Betuwse Deil van verwennerij 
houden, hadden we de dag ervoor al gemerkt, toen er bij binnenkomst 
in Koetshuis ’t Geyn een fles zelfgemaakt appelsap en een appeltaartje 
voor ons klaarstonden. Koffie, thee, vers fruit, een chocolaatje op het 
bed, huisgemaakte rozenscrub op de stapel handdoeken. Alles klopte. 
Eigenaar Diederik van Everdingen leidde ons rond in het huis dat je voor 
twee tot vier personen kunt huren. De liefde voor het 60 hectare grote 
landgoed stroomt door zijn aderen, dat was duidelijk. “Het landgoed 
wordt al sinds 1668 bewoond door de familie van Everdingen. Het is mijn 
taak het zo goed mogelijk te behouden. Neem bijvoorbeeld de hoogstam-
fruitbomen. Die leveren niets op. Maar mijn opa heeft ze nooit gekapt, 
mijn vader ook niet. Dus laat ook ik ze netjes staan.” 
Na het afscheid van Diederik kon onze relaxavond in het herbouwde 
koetshuis beginnen. Pantoffels aan, boekje lezen op de bank onder het 
schuine balkendak, beneden in de keuken een pan stevige erwtensoep 
maken, kaarsjes aan, dvd’tje kijken. lekker nietsen, heerlijk slapen… tot 
die geur van versgebakken brood de energie terug in ons lijf pompte en 
ons naar de woonkeuken leidde. 
Daar zitten we nu. In een fris interieur vol hout en appeltjesgroen. En 
kijken uit over de weilanden van het landgoed. In de verte, aan de andere 
kant van de linge, staan de bomen van landgoed Mariënwaerdt. Je kunt 
er een mooie wandeling naartoe maken via de linge, vertelde Diederik 
ons gisteren. “Maar je moet er wel wat uurtjes voor uittrekken.” Enkele 
uren in de kou. Na zo’n avond vol warmte en rust, klinkt dat opeens heer-
lijk verfrissend. Wolkjes blazend stappen we de veranda op. tijd voor een 
winterse wandeling. 

Koetshuis ’t Geyn is voor een weekend, midweek of week te boeken 

via Belvilla. Buitenlevenlezers die boeken via www.belvilla.nl/

NL-4158-02 krijgen krijgen € 75,- korting op een verblijf. Vul bij 

boeking via de site de actiecode Buitenleven01 in. Deze actie geldt 

voor boekingen vastgelegd vóór 30 april 2013 en voor verblijven die 

plaatsvinden vóór 31 december 2013.

lANDGOED NOORDENHOEK , KROOIWEG 4, 4158 EH DEIl

WWW.BElVIllA.Nl
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RooM Logies en B&B

Direct aan het Drents-Friese Wold ligt ROOM Logies en B&B. Een 
knus huisje mét eigen opgang en openhaard als perfecte uitvalbasis 
voor de mooiste winterwandelingen over de hei. 

Nog voor we aanbellen bij het prachtige huis aan de boerenweg tussen 
het Drentse Wapse en Diever, spot hond Ole ons met luid geblaf en een 
natte neus tegen het raam. De deur zwaait open en eigenares Brigitte 
en Frans heten ons welkom. Brigitte neemt ons meteen mee naar het 
ernaast gelegen B&B gedeelte. Brigitte: “Ik kan vanuit ons huis naar 
de B&B, maar jullie hebben een eigen voordeur, aan de zijkant van het 
vakantiehuisje, dan heb je net even wat meer privacy.” Binnen staat het 
kacheltje al flink te loeien. We zien de gezellige woonkamer, een keuken-
tje met alles-d’r-op-en-d’r-aan, de zolder met groot tweepersoonsbed, 
een bedstee-kamertje met een kleiner bed en een luxe badkamer met 
inloopdouche. Over de inrichting vertelt Brigitte: “Ik heb het ingericht 
met persoonlijke spullen, meegenomen van onze reizen door Indonesië 
en India, maar ik heb ook bij de plaatselijke brocante veel mooie spul-
letjes gevonden. Zo ontstond er al snel een huiselijk sfeertje.” Missie 
geslaagd, vinden wij! We kunnen de neiging onze schoenen uit te schop-
pen en lekker op de bank te kruipen nog maar net onderdrukken. Mede-
logé en ik hebben namelijk gereserveerd in een nabijgelegen restaurant 
in steenwijk (tip van Brigitte), dus we houden de schoenen nog even aan. 
We eten er heerlijk, maar na de koffie haasten we ons terug naar het 
huisje, richting warme haard. De volgende ochtend worden we wakker 
van fel licht dat via het zolderraampje naar binnen schijnt. Is het al zo 
laat? Nee, het is nog geen 8 uur. Ik draai het rolgordijntje naast het bed 
omhoog. “Het heeft gesneeuwd!”, roep ik hard. We springen meteen uit 
bed richting badkamer. snel aankleden! Even later klopt Brigitte op de 
deur en rijdt een karretje vol lekkers binnen: yoghurt met muesli, twee 
soorten fruit, warme broodjes, zoet en hartig beleg, verse koffie en thee. 
Het allerlekkerste zit verstopt in een mandje, onder een rood-wit geblokt 
servetje: versgebakken perenmuffins! We eten natuurlijk veel te veel. 
Maar vandaag deert dat niet, het blijkt de perfecte bodem voor een hele 
lange wandeling, dwars door de verse sneeuw. 

Normaal betaal je per kamer € 95,- per nacht (o.b.v. 2 nachten). 

Buitenlevenlezers krijgen bij een boeking vanaf 2 nachten € 10,- 

korting en een doosje streekchocolaatjes. Geldig tot 1 april 2013. Wij 

aten bij Restaurant de Bovenmeester (www.bovenmeestersteenwijk.

nl) in Steenwijk. Laat Brigitte voor je reserveren, dan krijg je 

een aperitief aangeboden. Thuis blijven? Brigitte kookt zelf ook: 

een 3 gangen-menu voor € 34,- incl. wijn en koffie. Of een pizza-

arrangement: € 17,50 inclusief een karaf wijn en koffie.

KAltEREN 10, 7983 KA WAPsE 

tEl. 0521-550112, WWW.ROOMlOGIEs.Nl
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