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Het jaar 2017
Tijd voor vernieuwing!
Beste lieve mensen,
Wat leuk en fijn dat jullie de moeite nemen om onze alweer 12e nieuwsbrief te lezen! Veel van jullie volgen
ons al vanaf het prille begin van Montesoffio. Jullie zijn bij ons geweest, komen naar ons toe en/of maken
reclame voor ons en dat stellen wij zeer op prijs!
Naast deze nieuwsbrief hebben we een ‘YouTube kanaal’: (www.youtube.com/user/montesoffio5), een
’Instagram account’: (www.imgrum.net/user/countryhousemontesoffio/3473736148) en doen we geregeld
verslag van onze belevenissen op onze ‘Facebook pagina’: (www.facebook.com/Montesoffio5)
Je kunt ons op ieder moment volgen en we waarderen het enorm als jullie ons ook ‘liken’.
In deze nieuwsbrief doen we verslag van enkele hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Onze nieuwe website www.montesoffio.com

In de winter nemen we tijd om al onze administratie weer op orde te brengen. Zo hebben we de vorige
winter een nieuwe site gemaakt die nu ook compatible is voor je smartphone, met dank aan Kata!
Zwembad

Twee jaar lang hadden we al een donkerbruin vermoeden. Bijna dagelijks voegen we water toe om het op
het juiste niveau te houden. Ligt het aan alle bommetjes die de kinderen doen? Verdampt het water dan
zo snel? Na lang aandringen komen ze eindelijk de leidingen doormeten, en ja hoor, lek!
Alle buizen onder het zwembad zijn te bros geworden en een paar al doorboort met steentjes in de grond.
Bij de aanleg van het zwembad zijn niet de juiste materialen gebruikt en voorzorgen genomen. Garantie?
Dus niet. Het zwembad is inmiddels meer dan 10 jaar oud, of er is wel een andere moes te bedenken.
Dit voorjaar hebben we de enorme klus geklaard. Onze vaste grondwerker Stefano is gelukkig
beschikbaar en het is perfect weer. Het hele terras
wordt opengebroken en het gras rond het
zwembad weggegraven. Het is één grote kleivlakte.
We besluiten het goed aan te pakken en kiezen
voor een zoutwaterbad. Dus ook de pompinstallatie
wordt vernieuwd. Een zoutwaterbad is een stuk
vriendelijker voor het milieu en de mens. Er zijn veel
minder chemicaliën nodig om de waterkwaliteit
goed te houden, in zoutwater krijgen algen en
bacteriën minder kans. Geen rode kinderogen meer
na een dag in het water en mensen met een
gevoelige huid kunnen nu nog meer genieten.

Lekker en goed slapen

Ook als je op vakantie bent, wil je goed slapen. Een goede matras is daarom een vereiste. Na 10 jaar
vinden we het tijd om onze matrassen te vernieuwen. Natuurlijk zijn er matrassen in Italië te koop, maar
Italianen zijn kleiner dan Nederlanders en als je bij ons in Barchi rondloopt, zijn ze zelfs een kop kleiner
dan wij. De standaard lengtemaat voor een matras in Italië is 1.90 meter en wij willen 2.00 meter, dus
kopen we ze in Nederland. We kiezen voor een iets stevigere variant, wederom met pocketvering. Alles
gaat op transport en een grote vrachtwagen arriveert begin april op Montesoffio. Gelukkig kunnen we de
oude matrassen schenken aan een Italiaans hostel. Echt slecht zijn ze nog niet. Ook de hoofdkussens
worden vervangen. We kunnen een goede deal sluiten met Papilio en kiezen voor een ergonomisch kussen
van gelfiber. Goed wasbaar, wel zo prettig.
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Krachtige hulp

Veel mensen zijn enthousiast om ons te helpen op Montesoffio. Van jong tot iets ouder…
In april zijn Susanne en Xander bij ons, soms samen, soms de één of de ander. Ze hebben een sabbatical
genomen, hun huis voor een jaar verhuurd en een paar weken op Montesoffio meedraaien komt mooi uit.
Voor Xander is geen klus teveel en alles zonder gemor. Legendarisch is de kersen-ontpit-klus.
Is de kersenoogst vorig jaar nog geheel in de maag van de Vlaamse gaai verdween, dit jaar is de oogst
overvloedig, omdat wij zo slim zijn geweest om de boom te overspannen met een net. De opbrengst, drie
emmers vol, is handmatig door Xander ontpit. Tijdens de collectieve borrel, biertje erbij en gezelligheid.
Xander vertelt en vermaakt en de pitten schieten uit de kers. Susanne helpt mee om alle lunches en diners
op tijd te serveren tijdens de schrijfcursus. Iedere dag willen we toch iets verrassend anders op tafel
zetten.
Ruud en Marianne zijn in juni bij ons. Eerst houden ze zelf een week vakantie en daarna zijn ze
beschikbaar voor alle hand- en spandiensten. Leuk om te zien hoe ze alles met liefde samen doen,
overleggen en afstemmen met elkaar. Ook als je wat ouder bent, kom je helemaal tot je recht op
Montesoffio.
Marijke komt net als vorig jaar helpen in het hoogseizoen, als vanouds werken we lekker samen. Met
Anjes, een nicht van Emile, sluiten we het hoogseizoen af. Een horecabeest ten voeten uit. Kan zingen,
roken, vermaken, drinken en héél hard werken. De abrikozenchutney is van haar hand. Echt zo lekker.
Laat je het ons weten als je een enthousiaste hulp voor ons weet, of misschien zelf aan de slag wilt?

Schrijfvakantie
Na de succesvolle lancering van de schrijfcursus met Marlen www.marlenbeekvisser.nl vorig jaar, zetten
we het ook dit jaar weer op de kaart. Gelukkig vindt ze het zelf zo leuk om te doen, dat ze altijd weer tijd
maakt in haar drukke agenda voor de schrijfweek op Montesoffio. Inmiddels heeft ze een mooi contract
afgesloten bij Prometheus voor twee nieuwe thrillers.
We hebben een volle bak in mei met negen deelnemers. De één heeft al heel wat ervaring en bijna een
compleet boek af. De ander moet nog een onderwerp bedenken. Het maakt niet uit. Aan het einde van de
week is iedereen gedreven en gestimuleerd in het schrijven. Niet in de laatste plaats door Marlen.
Naast de cursus moet het ook een ontspannen week zijn en zelfs een beetje vakantie. Het staat ieder vrij
zijn eigen invulling te geven aan de week.
We schrijven en discussiëren over schrijven,
er wordt uitgebreid getafeld, lekkere wijntjes
geproefd en gescrabbeld! Vanaf dag één
staat het spelbord op tafel. Gelukkig hebben
we er twee. Het wordt een dagelijks
terugkerende ontspanning vol spanning. Eén
spel met vier koppels spelen. Ook de andere
gasten komen af op de reuring en sluiten
zich aan.
Yvke, één van de deelnemers, zegt het mooi:
“We zijn als vreemden hier op Montesoffio samen gekomen maar gaan als familie uit elkaar”.
Drie deelnemers van de schrijfweek hebben inmiddels hun boek uitgegeven! Zie, wat een goede stimulans
de schrijfweek geeft en wat een mooie zaken eruit de schrijfweek ontspruiten..
Wil je er bij zijn volgend jaar? Zet de week van vrijdag 4 tot 11 mei in je agenda!
Voor meer informatie zie: Schrijfcursus 2018. De eerste aanmeldingen hebben we al binnen!
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Cantine Aperte

Een vast onderdeel in het voorjaar is inmiddels de ‘Cantine
Aperte’. Dit jaar hebben we een arrangement samengesteld.
Geheel verzorgd een weekend door de Marche kruisen. We
gaan op zoek naar mooie wijnhuizen die vaak op de
prachtigste plekjes te vinden zijn. Er zijn veel reacties op
onze aanbieding. We huren een bus en gaan met een groep
van tien proevers op pad.
Om alles uit het weekend te halen, gaan beide dagen
‘s morgens om half tien op pad en vertrekken bij de laatste
cantina met de laatste aanwezigen.
Wie wil volgend jaar mee naar de Cantine Aperte? In het weekend van 26 en 27 mei 2018 is het zover.

Fietsmaatjes

Aansluitend aan het weekend van de Cantine Aperte hebben we een grote groep fietsers te gast. Dat is
even druk op de ketel om alle appartementen en kamers op tijd schoon te krijgen en om ‘s avonds ook het
diner voor de mannen klaar te hebben.
Oud-studiegenoten van Emile zijn naar Bologna gevlogen en daar op de fiets gestapt voor de eerste
etappe van hun reis door Italië: Montesoffio. Ze moeten er nog wel even inkomen. Iets later dan verwacht,
moe gefietst, arriveren ze. Eerst maar even een duik in het zwembad voor de nodige ontspanning en dan
aanschuiven aan de lange tafel om met z’n allen van het diner te genieten. De volgende dag trekt de
karavaan weer verder na het ontbijt. Leuk om oude vrienden terug te zien in Italië.
Voor wie de fiets niet zelf mee wil nemen, we hebben 3 goed onderhouden Stevens cross-over fietsen en
gedetailleerde fietskaarten met diverse routes in de omgeving.

Triggerpoints

Al aan het begin van het seizoen zit Anja met pijn in haar arm. Nek en schouders op slot en dan straalt
het door, tot aan het topje van haar pink. Tijdens een borreltje met een paar gasten op het terras in de
zon, krijgt ze een massage van een van de gasten, als Mirjam langsloopt en vraagt wat er aan de hand is.
“Nou dat kan ik wel oplossen voor je” en ze gaat aan de slag. Triggerpointmassage heet dat. Het is een
geluk dat Mirjam twee weken blijft, ze geeft zes behandelingen en helpt Anja van haar pijn af. Tijdens de
sessies raken we aan de praat en ontstaat het idee om hier iets mee te doen op Montesoffio.
Mirjam Zwerink is oefentherapeute Cesar en biedt een totaalprogramma aan waarin de onderdelen
Bewegen, Ontspannen en Slapen aan bod komen in de vorm van workshops. Door jarenlange ervaring en
scholing is Mirjam gespecialiseerd in het geven van bewegingslessen.
Wie heeft er interesse? We hebben de week van 12 mei 2018 gereserveerd voor deze workshop. Met
vragen kan je natuurlijk altijd bij ons terecht en binnenkort ook op onze website.

Het Weer
Vanaf begin mei hebben we al lange avonden met de tafels buiten en genieten van de gezamenlijke
diners onder de sterrenhemel.
De heerlijke warmte en de zon laten zich veel voelen en zien in een prachtig voorjaar. De zomer is heet en
droog. Soms snakken we echt naar een onweersbui. Een enkele keer zien we de lucht betrekken en
worden blij als we denken dat de regen komt. Ja, zo erg is het… En dan toch trekken de zwarte wolken
weer langszij weg, richting de bergen. Tsja, we hebben echt ons eigen microklimaat in onze kleine vallei.
Het is echt extreem lang heet en droog. Wat ook weer zijn voordelen heeft. Weinig muggen en andere
vliegende stekers. De olijfbomen hangen al vol met kleine groene bolletjes. Een voorteken van een goede
oogst.
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Wijngaard

Dankzij het mooie weer heeft de wijngaard minder behandelingen nodig. De druiven zijn eerder klaar en
van topkwaliteit. Onaangekondigd staat de controleur voor de poort. Hij neemt twee zakken druiven mee.
Een om te controleren en de ander voor de contraexpertise indien nodig. Of we geen verdachte, niet
biologische middelen gebruiken in de wijngaard. Daarnaast moeten we ook nog een verzegelde zak in
onze eigen koelkast bewaren. Voor het geval er met de andere twee zakken iets mis is. Het zal wel,
denken wij… en horen er verder niets meer van.
Ook Guerrieri, het wijnhuis die voor ons de wijn maakt, houdt onze gaard in de gaten. Hij geeft eind
augustus het sein dat er in het weekend geplukt gaat worden. Een maand vroeger dan andere jaren.
Tja, net als vorig jaar, begint het dat weekend te regenen. We blijven het niet begrijpen, dat zien zij toch
ook op het weerbericht?
De druiven blijven hangen en hangen er 3 weken later
nog… Inmiddels heeft Guerrieri besloten een passito
te gaan maken van onze druiven. Het suikergehalte is
hoog, goed voor een echte dessertwijn.
Op een dag eind september worden we wakker met
een hoop gekwebbel vanuit de wijngaard. Ja hoor, het
is zover. Ze zijn aan het plukken. Normaal worden de
trossen met de hand geknipt en verzamelt ieder zijn
emmer vol, die wordt vervolgens omgekieperd in een
aanhanger. Nu gaat het zorgvuldiger. Door de hele
wijngaard staan grote vierkante lage bakken van één
bij één meter. Iedere tros wordt losgeknipt en
voorzichtig uitgespreid op het rooster van de bak. Zo
krijgt straks iedere druif tijdens het droogproces voldoende ventilatie en vindt er geen rotting plaats.
De hoeveelheid van de oogst is een stuk minder dan wij graag hadden gezien. Dat is te begrijpen omdat
ze een maand langer aan de struiken hebben gehangen. Met een oogst van 2700 kilo, komt dit jaar op de
laatste plaats van de lijst met opbrengsten. De smaak van de passito zal veel goed maken, maar we
zullen moeten wachten tot het einde van het nieuwe jaar. Dan pas is hij klaar.

Ons vloeibare goud

Een olijvenoogst is nooit van te voren te voorspellen. Veel bloemetjes in het voorjaar kunnen er, met een
behoorlijke wind op het verkeerde moment, allemaal uitwaaien. Regen en een lage temperatuur vormen
een broeinest voor eitjes van de olijfvlieg, die ze in de olijf legt. Door de groeiende larven gaat de rijping
sneller en valt de olijf vroegtijdig uit de boom. Of erger nog, je hebt een ziekte in de olijfboom waardoor
hij gerooid moet worden. Het luistert allemaal heel nauw.
Het weer is dit jaar fantastisch voor de groei en gezondheid van de olijven. In oktober komen vrienden en
familie helpen met de oogst. De olijven worden met de hand geplukt en opgevangen in grote netten die
onder de bomen liggen. Oppassen dat we er niet op gaan staan. Als de boom olijfvrij is, worden de netten
samengepakt en de olijven in kratten verzameld. Binnen drie dagen brengen we ze naar de perserij.
De opbrengst is 185 liter superieure kwaliteit olijfolie. Bij een aantal van jullie staat hij al in de keuken.

Jaarafsluiting

Als de olie in het vat zit gaan we Montesoffio gereed maken voor de winter. Alle gasten van het afgelopen
jaar krijgen een e-mail bericht of ze nog wat lekkers willen bestellen van Montesoffio.
Ook dit jaar rijden we met een volle (nog steeds die oude Pregio bus) terug naar Nederland. Vijftig dozen
vol met wijn, olie en jam. Daartussen staat ook nog een Miele droger, die beter dienst doet in het natte
Nederland.
Anja wil Marijke gaan helpen in het hotel in Dokkum als daar Sinterklaas op zaterdag 18 november
aankomt. Er wordt een enorme drukte verwacht in de Abdij van Dokkum. Daarom willen we de donderdag
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daarvoor overdag gaan rijden. We vertrekken om negen uur in de ochtend en de reis verloopt
voorspoedig. Tot we tegen de avond in Zuid-Duitsland aankomen….
Het is inmiddels donker en het begint naar radiatorvloeistof te stinken. De temperatuur op de meter loopt
op. We gaan de snelweg af en belanden, met rokende motor, in Memmingen. Emile is niet voor één gat te
vangen en pakt de kluskist die standaard in de bus staat. Hij vindt een fietsband en ty-raps en probeert
de radiatorslang te dichten. Het vriest, het is donker en inmiddels zijn de garages dicht. We klimmen weer
in de auto, vullen water bij en al gauw stijgt de rook weer omhoog uit de auto. Dit is geen oplossing. We
gaan op zoek en vinden een 24 uurs garage, of toch weer niet…. Hij is wel open maar kan ons niet helpen.
Er zit niets anders op dan een hotel te zoeken en de volgende dag staan we om 07:00 uur voor de garage.
De man ziet het niet zitten. Dit gaat niet lukken. We blijven staan en zeggen niets. Dan gaat de Pregio
toch op de brug. Vier uur later is hij gemaakt en pikken de reis weer op.
De tomtom wijst ons een short cut bij Würzburg. We nemen de afslag en komen op een drukke 1-baans
landweg. De Duitsers rijden als gekken. Afsnijden en inhalen waar het niet kan.
Dan komt het. We zien het ongeluk al helemaal voor ons gebeuren. Twee auto’s halen in aan de andere
kant van de weg. Wij kunnen geen kant op en remmen kan niet meer. Rechts van ons is een berm van 50
centimeter die verder naar beneden helt. Dat is de enige uitstuurmogelijkheid.
De tegemoetkomende auto kan geen kant op en de Pregio heeft géén kreukelzone of ABS o.i.d. In een
split second is het gebeurd. Emile weet achteraf niet wat hij gedaan heeft, maar een fractie later komen
we slingerend over de andere weghelft, weer terug op onze weg. We hebben het overleeft en de bus staat
nog op zijn wielen. We denken ook dankzij de enorme lading van dozen en de Miele droger achterin, dat
geeft een stabiele wegligging.
We tuffen weer verder met bonkend hart en een onheilspellend aanzwellend geluid onder de auto. Onze
eindbestemming is Felix, een broer van Emile die net naar De Heurne is verhuisd, tegen de grens met
Duitsland. Een kilometer voor we het huis bereiken, horen we weer een nieuw raar geluid. De reis had
geen meter langer moeten duren. Opgelucht blazen we alle emoties uit als we bij Felix aankomen.
Nu moet Anja in de auto van Felix nog doorrijden naar Dokkum met olie en wijn voor het restaurant van
“De Abdij” en om de volgende dag te helpen bij de Sinterklaasintocht. Hoe dat is afgelopen, is een ieder
bekend.
Sinterklaas in inmiddels het land uit. Het nieuwe jaar staat voor de deur en wij beginnen een beetje aan
onze rust.

Wij wensen iedereen hele gezellige feestdagen
en een vrolijk en gezond 2018

