“Een zegen om
hier te wonen”
Van een kantoorbaan in de dynamische stad naar wroeten
in een moestuin en wonen in sereen groen. Stadsmeisjes
Catharine en Anthonie werden verliefd op de broers Van
Everdingen en vertrokken naar de geboorteplaats van de
jongens: Landgoed Noordenhoek in het dorpje Deil. “Ik dacht
dat je daar afgesloten van de buitenwereld op een boerderij zou
wonen, maar inmiddels weet ik wel beter.”
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Zie jij zo’n botanisch verwenpakket van Catherine
wel zitten? Kijk in de Buitenlevenshop (p. 62)!
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“Hoe leuk de stad ook is, ik ben
heel blij dat ik hier kan werken”

Geschiedenis van
Landgoed
Noordenhoek
In 1668 koopt het echtpaar Van Ham-Van
der Woude het kasteel Palmesteyn. Ten
noorden daarvan ligt het huis de Noordenhoek en ten westen boerderij ’t Geyn. Door
de huwelijken van hun dochters gaat het
huis naar de familie Van Everdingen en
kasteel Palmesteyn met ’t Geyn naar de
familie Verstegen. Na afbraak van het
kasteel, en een gedeelte van de boerderij
met koetshuis, wordt de grond in de
negentiende eeuw weer samengevoegd
met de Noordenhoek. In 1898 wordt ook het
huis Noordenhoek afgebroken, maar weer
herbouwd in neorenaissancestijl.
Landgoed Noordenhoek beslaat oorspronkelijk zestig hectare grond. Ten behoeve
van de boerderij wordt er nog veertig
hectare grond bij gepacht. Op de Noordenhoek worden Franse blonde d’Aquitaine-vleesstieren gehouden op ecologische
wijze. Ook kun je op het landgoed logeren
in een van de twee vakantiehuizen.
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