Genieten in een luxe gastenkamer bij
Bed & Breakfast Alteveer Buiten
Door Miranda Wolters
Prachtig gelegen, aan de rand van het dorp Alteveer, openden Henk en Reina Boels hun Bed &
Breakfast Alteveer Buiten. De officiële start van de Bed & Breakfast stond eigenlijk begin april
gepland maar de uitbraak van het coronavirus zorgde ervoor dat dit (nog) niet feestelijk gevierd
is. De eerste gasten hebben inmiddels genoten van de luxe gastenkamers en de nieuwe boekingen stromen binnen.
“Tijdens de eerste jaren dat we hier woonden hebben we
zelf eerst in de Bed & Breakfast gewoond.” vertelt Henk.
“De Bed & Breakfast bevindt zich in de oude landbouwstallen waar vroeger de koeien en geiten woonden. Tegenwoordig wonen er in de schuur naast de Bed & Breakfast
nog steeds prachtige kerkuilen. Het oude woonhuis op het
erf werd gesloopt en daarvoor in de plaats werd onze huidige woning gebouwd, ook helemaal in oude stijl en met
behulp van zoveel mogelijk oude bouwmaterialen.”

In de Bed & Breakfast bevinden zich
2 luxe 2 -persoons gastenkamers.
Per nacht ontvangen Henk en Reina
dus maximaal 4 gasten. Het ontbijt is
inbegrepen in de overnachtingsprijs
en het is daarnaast ook mogelijk om
in de riante woonkeuken van Henk
en Reina te genieten van een heerlijk
diner. Henk kookt met zijn ‘Chef’s
Table’ graag een goede maaltijd voor
u en behalve voor een eenvoudige
maaltijd of 3-gangendiner kunt u er
ook nog voor kiezen om zelf uw pizza’s te bakken in de authentieke steenoven in de keuken.
Hiervoor moet wel even gereserveerd worden. Voor het
ontbijt en diner maakt Henk zoveel mogelijk gebruik van
lokale producten. Met brood van de ambachtelijke bakker,
verse melk van de koeien van de buurman en vlees van
de slager uit het dorp waarbij er altijd rekening gehouden
wordt met uw persoonlijke wensen.
Gasten komen over het algemeen naar Alteveer Buiten
om te genieten van de rust en de natuur. Dat kan hier ook
prima, de Bed & Breakfast biedt voldoende privacy en de
Veenkoloniën en Westerwolde zijn prachtige gebieden om
per voet, fiets of auto te ontdekken. Reina: ”Alteveer Buiten
is inmiddels op verschillende websites te vinden en we
merken dat het nu begint te lopen.” Doordat Henk en Reina
de omgeving op hun duimpje kennen weten ze de meest
interessante bezienswaardigheden, de mooiste routes of
de beste restaurants te tippen en kunnen ze u ook helpen
wanneer u bijvoorbeeld graag een fiets wilt gaan huren.

“Ik geniet met volle teugen van ons leven zoals dat nu is.
Ik zorg graag voor onze gasten en heb daarnaast ook nog
genoeg tijd voor andere dingen zoals het onderhoud van
de tuin.” zegt Henk. “Ik ben een perfectionist, ik doe iets
goed of ik doe het niet en voordat gasten aankomen check
ik alles altijd nog eens driedubbel.” Henk en Reina geven
toe dat ze voor aankomst van de gasten altijd een beetje
zenuwachtig zijn want hoe zullen ze het ervaren en zullen
ze bij vertrek ook nog steeds tevreden zijn? Wie Alteveer
Buiten bezoekt of al eens bezocht heeft weet, wie hier
vertrekt na één of meerdere heerlijke nachten logeren is
compleet uitgerust en kan gewoon alleen maar positief
gestemd zijn.
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