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“ Onze missie?   
 Gasten positief  
 verrassen, 
 zowel zakelijk   
 als privé.”

Koetshuis Anneville ontvangt, onthaast en verbaast
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et maakt niet uit onder welke weersomstan-
digheden je Anneville onder ogen komt. 
Of de hemel nu stralend blauw is of grauw 
en grijs, het landgoed blijft ongenaakbaar 

in zijn eigenheid. Bijzonder aangenaam, 
vanwege de situering die enerzijds serene rust 

ademt en het landgoed anderzijds gemakkelijk 
bereikbaar maakt. Met zijn speciale charmes vormt het 
naast een baken van schoonheid en rust, ook een bijzon-
der aangename én toegankelijke verrassing, op nog geen 
vijf minuten rijden vanaf de afrit Ulvenhout op de A58. 

Oranje tintje 
Extra bijzonder is landgoed Anneville vanwege histo-
rische wapenfeiten met zowel een koninklijk als een 
internationaal tintje. Want wie kan er nu zeggen dat 
wijlen Prins Bernhard  tijdens de Tweede Wereldoorlog 
een poos woonde in zijn ouderlijk huis? Wie kan vertel-
len dat Engelandvaarder, Militaire Willemsorde drager 
en adjudant Peter Tazelaar bij hem thuis op de veranda 
aan Koningin Wilhelmina het verlossende nieuws bracht 
dat de Duitsers zich hadden overgegeven? Wie kan laten 
zien dat de plek waar hij geboren is mede de bakermat 
vormt van de Benelux? Wie o wie mag vol trots uitdragen 
dat hij al zijn hele leven lang met groot genoegen op het 
familielandgoed woont en werkt?
 

Ze denken graag mee, houden het ‘t liefst relatief 
kleinschalig en overzichtelijk. Hun corebusiness? 
Brabantste gastvrijheid leveren omgeven door rust 
en ruimte. En dat op een idyllische en uitermate 
historische plek in ‘hartje Benelux’. De grote sfeer-
volle huiskamer met de imposante openhaard als 
blikvanger is een absolute troef. De broers Jan en 
Wim de Constant Rebecque -beiden baron- ontvan-
gen elk denkbaar gezelschap met alle egards in hun 
even zo geliefde als ludieke Koetshuis Anneville. 

 De ogen van baron Jan de Constant Rebecque begin-
nen te glanzen als hij over leven en werken op zijn 
geboortegrond vertelt. Op dit moment woont hij in de 
buurt op hetzelfde terrein, waaraan veel onderhoud 
in eigen beheer wordt gedaan. Er is geen haar op zijn 
hoofd die er aan denkt om er ooit te vertrekken, zó 
goed bevalt het leven hem hier nog altijd. 

Het hoofdgebouw heeft de familie sinds jaar en dag 
verhuurd, maar met het Koetshuis zijn beide broers vol 
trots volop in de weer. Het vormt dé ambiance op maat 
voor zeer gevarieerde gezelschappen onder de meest 
uiteenlopende omstandigheden. 

Gastvrijheid troef 
Eigenlijk is zijn boodschap simpel, maar duidelijk. 
Niet alleen voor een trouwfeest, (zakelijke) bijeen-
komst, jubileum, uitvaart, maar ook bijvoorbeeld voor 
een gezellige culinaire workshop, training of vergade-
ring vormt het Koetshuis volgens de baron de ge-
schikte plek bij uitstek. Of er nu in klein comité wordt 
vergaderd of door een groter gezelschap feest wordt 
gevierd, de ruimtes in het koetshuis behouden hun 
intieme sfeer van een woonkamer. 

Met gepaste trots gebaart hij in de richting van een 
groot boek dat in een van de ruimtes in het koetshuis 
op tafel ligt. De vele foto’s van heden en verleden 
laten daarin de geschiedenis en hoedanigheden van 
Anneville uitgebreid aan het woord. Hun gasten po-
sitief verrassen, is het ultieme doel van de broers De 
Constant Rebecque. Een rondleiding via de riante zaal 
annex woonkamer en grote professionele keuken naar 
andere ruimten bevestigt dubbel en dwars het verras-
send gastvrije karakter van het Koetshuis. 

Komt het voor dat er tijdens bijvoorbeeld een training 
of vergadering ook behoefte is aan een goedverzorgde 
maaltijd, dan kookt de baron zelf voor zijn gasten. 
Voor grotere bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld een 
huwelijk, uitvaart of productpresentatie wordt de 

inwendige mens verzorgd in samenwerking met een 
cateringbedrijf en fungeren aangrenzende weilanden 
als ideale parkeergelegenheid. De bekoring begint al 
bij de lange oprijlaan. Dát is Koetshuis Anneville.
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Broers Wim (zittend) & Jan (staand) de Constant Rebecque
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Annevillelaan 101
4858 RA Ulvenhout AC
Tel: 076-5653318
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