10 jaar Country house Montesoffio;
never a dull moment….
Pffff, wat vliegt de tijd!
We zitten inmiddels alweer in Nederland voor de winter en op Montesoffio is alles opgeruimd
en afgesloten voor de Italiaanse winter. Het jaar 2015 is voorbij gevlogen. De tijd lijkt steeds
sneller te gaan…. Komt dat doordat wij ouder worden, of doordat het ons steeds makkelijker af
gaat in Italië en we ná 10 jaar steeds minder ergernissen en andere Italiaanse stroop hoeven
te overwinnen? Beiden zullen het geval zijn, hoewel….
Om te beginnen…
Half februari vertrekken we - zoals inmiddels gebruikelijk naar Montesoffio, om als eerste actie van het jaar de
wijngaard te snoeien. Zo heerlijk dat we ook dit jaar weer
geholpen worden door een leuke groep familie en vrienden.
Hoewel het weer in de week van het snoeien niet echt
fantastisch is, klaren we de klus in slechts een paar dagen.
Als bijna iedereen weg is, kunnen we zowaar nog een dagje
gaan skiën op de Monte Catria! Op amper ¾ uur rijden van
Montesoffio, zijn we bij een ‘bakjeslift’ die ons één voor één
naar boven brengt. Voor ervaren skiërs is het niet erg
uitdagend, maar toch mooi en zeker de moeite waard voor
een dagje. Voor beginnende skiërs en vooral voor kinderen is er wel heel veel te beleven, met
mooi aangelegde ‘skispeelplaatsen’, enkele hele blauwe pistes en een gezellige skihut.
Terug op Montesoffio, een dag voor vertrek naar Nederland, lopen we nog even een rondje
door de wijngaard om het laatste snoeihout op te ruimen en wat losse ranken beter vast te
maken. Achter in de wijngaard, waar de olijfbomen beginnen, struikelen we bijna over wat
oneffenheden aan het oppervlak. Wat kleine scheuren langs de helling. We besteden er verder
geen aandacht aan, want dat komt wel vaker voor en we kunnen er nu toch niets aan doen….
Wanneer we een maand later op het punt staan om vanuit Nederland terug naar Montesoffio te
rijden, voor de aanvang van ons jubileumjaar, krijgen we een e-mail van Roberto, onze
buurman. Hij schrijft dat er zich een ‘frana’ (verzakking) heeft ontwikkeld in onze wijngaard….
Niet echt ongerust, want dat zie je her en der altijd wel in het landschap, rijden we uitgerust
en voorzien van nieuwe energie naar ons landgoed. Daar bijna aangekomen, zien we al vanaf
de weg naar Barchi dat het echt menens is.
De wijngaard is zwaar getroffen door een grote
aardverschuiving! De wijnstokken staan, hoewel op
sommige plaatsen over meters verplaatst, wonder
boven wonder nog wel overeind. In de laatste 10
rijen is het onmogelijk nog met de tractor te rijden
en zelfs lopen is gevaarlijk, door de diepe schuren in
de grond en de loodrechte breuklijnen die zijn
ontstaan. Na rijp beraad met een paar deskundigen
en een paar slapeloze nachten, beslissen we het hele
aangetaste stuk wijngaard op te ruimen, ongeveer
een achtste deel van de totale wijngaard. We maken
het begaanbaar en doen geen investeringen in
nieuwe aanplant. Als we niets doen, wordt dit deel
van de wijngaard in een jaar tijd een ontoegankelijk ‘oerwoud’ en een potentieel broeinest
voor meeldauw en andere parasieten…
Een fikse morele en financiële tegenvaller dus, naast ons tuinhuisje dat in de wintermaanden
voor de derde keer aan stukken is gewaaid en nu echt niet meer opnieuw in elkaar te zetten is.
We zijn het seizoen nog niet eens begonnen!
Oké, wat kunnen we anders doen dan onze wonden likken en gewoon doorgaan?
Helaas blijft het hier niet bij…
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En wat nog meer…
In de weken en maanden die daarop volgen, krijgen we nog een paar andere tegenslagen te
verwerken…
Tsja, allemaal inherent aan het runnen van een bedrijf als Montesoffio, maar toch..
Even in het kort een opsomming en dan houden we er ook over op, want 2015 heeft ons ook
veel leuke, nieuwe mooie gebeurtenissen en ervaringen gebracht.
Naast de frana die gerepareerd wordt, ronden we in het voorjaar ook de ‘make over’ van het
naast het grote huis gelegen losstaande huisje (onze ‘bungalow’) af. Dagenlang brengen
Tineke en Emile op de te vochtige binnenmuren van het huisje een dikke laag leem + stro aan
en daaroverheen komt fijne leemstuc en leemverf. Allemaal aan laten slepen uit NL met een
transportbedrijf... Samen met de aanleg van een klimaatbeheersingssysteem en een
houtkachel, is het in het voorjaar goed toeven in het huisje
Een ander projectje is onze oude Pregio bestelbus, in 2002 aangeschaft bij ons eerste vertrek
naar Italië. Van de sloop in NL nemen we op weg naar Italië twee tweedehandsportieren, een
motorkap en een achterdeur mee. Net op tijd want de originele achterklep valt letterlijk en
figuurlijk uit elkaar op het moment dat we bij Montesoffio aankomen. Het lijkt een raar idee
om met een paar oude deuren in je bus naar Italië te rijden, maar hier kunnen we het voor de
helft van het geld dat je in Nederland betaalt, laten monteren en afwerken.
Helemaal opgepimt en als nieuw presteert Emile het om 2 dagen later, tegen de voorband van
de tractor aanrijdend, vrijwel direct al een flinke deuk in de rechterportier te forceren…
Ook een behoorlijke uitgave is de nieuwe trampoline en het (weliswaar gefaseerd in de
komende jaren) vervangen van alle matrassen, die we uit Nederland laten komen. Een andere,
vaker terugkerende kostenpost, is het jaarlijkse onderhoud aan de CV’s, die klaarblijkelijk niet
blij zijn met een winterstop…

Tevens vraagt de weg naar ons parkeerterrein ieder jaar een opknapbeurt. Dit jaar pakken we
het extra goed aan, met het laten aanbrengen van een nieuwe toplaag op de weg (die eigenlijk
van de gemeente is!). We leggen een nieuwe regenwaterafvoer aan en nemen ook de kosten
op ons van het door laten spuiten van een oude afwateringsput van de gemeente, die
klaarblijkelijk niet van plan zijn iets te doen aan hun weg. Zelfs niet na jaren vragen en
vriendelijk aandringen… Ook onze eigen riolering blijkt te zijn dichtgeslibd, gelukkig komen we
er op tijd achter, voordat de gasten komen!
Last but zeker not least, krijgen we halverwege het jaar de onaangename verrassing te
verwerken, dat onze BTW-vordering op de staat (in Italië is het ‘onmogelijk’ je BTW terug te
krijgen, anders dan door het te verrekenen met je eigen belastingen..) tot het nul-punt is
genaderd. Eindelijk ons geld terug, zou je kunnen zeggen, maar nu krijgen we ‘opeens’
regelmatig vette aanslagen van de belastingen om te betalen, waardoor onze balans nu uit
evenwicht is. We wisten natuurlijk allang dat dit eens zou gaan gebeuren, maar door het terug
te laten vloeien in de exploitatie, konden we de afgelopen jaren onze prijzen wat lager houden.
Voor volgend jaar hebben we daarom een kleine prijsstijging moeten doorvoeren.
Genoeg over onze (financiële) perikelen and now for something completely different …
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Zooo leuk!
Aangekomen in april, beginnen we met het op orde brengen van ons WiFi en
dat lukt! Later in het jaar breiden we het bereik nog wat uit, zodat we ook op
de terrassen vóór en naast het huis kunnen internetten.
In april krijgen we een bijenvolk op bezoek, dat neerstrijkt in de wijngaard!
Blij zijn we ook met onze nieuwe folder die van de persen rolt en er fantastisch
uit ziet! Met het zelfgemaakte overzichtskaartje in de hand kan iedereen nu
nog makkelijker zijn weg vinden rondom Montesoffio!
In de meivakantie komen Eva en Lars met hun saxofoons en vullen het
knusse en charmante theater van Mondavio en een kerk in Pergola met hun
betoverende klanken en prachtige spel. Wederom voor herhaling vatbaar!
Het laatste weekend van mei is er weer Cantine Aperte, óók een feest om
heen te gaan: een weekend lang lekkere wijnen en lokale kazen en worsten
proeven in de tientallen cantina’s die open huis hebben.
Wie doet er mee in mei 2016?!
Eind mei komt ook de gemeente eindelijk een keer snel in actie met het repareren van de weg,
na een stortbui op zaterdag, waardoor onze gasten alleen ‘in konvooi’ door de modder het huis
kunnen bereiken… ook over de vuilnisophaal hebben we in 2015 niet meer te klagen; de
gemeente komt keurig regelmatig het vuil ophalen en rijdt geen fruitbomen meer omver.
Het seizoen komt langzaam op gang, maar eenmaal op stoom hebben we dit jaar een
geweldige bezetting tot ver in september en met heel veel ‘terugkomers’! Nadia komt weer
helpen en andere hulp komt en gaat. De ‘bungalow’ komt mooi op tijd af en is om door een
ringetje te halen; alles werkt!
Een van de hoogtepunten in de zomer is de Tavlata in Barchi. We wandelen met zo’n beetje al
onze gasten naar dit eetfestijn in het dorp, waar we samen met nog een paar honderd
Italianen, aan een hele lange tafel in de hoofdstraat van een heerlijke maaltijd genieten. Met
de organisatie filosoferen we over het exporteren van dit feest naar een mooie plaats in
Nederland. Wie heeft er goede suggesties?
Dit jaar sponseren we de Tavlata met het aanbod er een
filmregistratie van te maken. Maarten en Bobbie, twee studenten
aan de filmacademie, strijken voor een kleine week neer op
Montesoffio en filmen alles wat los en vast zit. Ze combineren de
film over de Tavlata met het maken van een film over ‘een week
Montesoffio’. De ruwe montages zien er heel geslaagd uit. De
eindresultaten hopen we begin 2016 te kunnen presenteren.
Ook ons boerenbedrijfje heeft een goed jaar, met name door de zeer warme zomer met weinig
regen, waardoor de druiven en olijven mooi gezond blijven. Geen meeldauw en olijfvliegjes dit
jaar, waardoor we ook geen flessen met ‘ammoniak en visdarmen’ in de olijfbomen hoeven te
hangen (schijnt hèt middel te zijn tegen de olijfvlieg..?!). Ook de fruitbomen leveren veel
mooie kersen, pruimen, appels, peren, vijgen en abrikozen, die grotendeels in onze jams en
taarten worden verwerkt.
Wat een jubileum feest!
Ondanks de frana in de wijngaard, hebben we grote verwachtingen van de druivenoogst. De
stokken hangen goed vol en de druiven zien er prachtig uit. Wie schetst onze verbazing
wanneer we na de oogst te horen krijgen dat het maar zo’n 3800 kilo is! We lopen de
wijngaard nog eens door en we vragen Guerrieri, onze wijnboer, of hij niet toevallig een
aanhanger is vergeten te wegen….. Helaas, meer zit er niet aan…! De trossen zijn prachtig
maar door de droogte zijn de druiven èn de trossen kleiner dan normaal en is het gewicht
minder.
Gelukkig smaakt de wijn weer opperbest en hebben we genoeg flessen ingeslagen om in de
zomer uit te schenken bij een Limoncello taart als afsluiter van een gezamenlijke maaltijd.
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De olijvenoogst daarentegen, overtreft juist onze verwachting. Op het
eerste gezicht zien we er niet veel hangen, maar tijdens het oogsten
blijken de olijfbomen propvol te hangen. Uit de persen komt maar
liefst 145 liter pure biologische olijfolie lopen, daar worden we blij van.
Ook worden we verrast door onze ‘nare’ buurman, die dan toch nog
een financiële bijdrage levert aan de hoge kosten die we hebben
moeten maken om het betwistte terrein her in te richten. En daarmee
kunnen we dit hoofdstuk definitief afronden.
Ons seizoen op Montesoffio eindigt in een opperbeste stemming met een geweldig 10–jarig
jubileumfeest. Bruno, de slager uit het dorp, zwaait de scepter over de oude houtoven. Als wij
zorgen dat zijn glas gevuld blijft, houdt hij het vuur aan en draagt zijn steentje bij aan het
welslagen van de maaltijd, samen met zijn vrienden uit Barchi. We hebben volop zon, muziek
en bijna 60 blije gasten over de vloer, die ons zonder uitzondering in de afgelopen 10 jaar
hebben bijgestaan, Italianen, vrienden en familie.

What’s next?
In 2016 gaan we natuurlijk niet stil zitten, want daar hebben we nog teveel ambities voor…
Om te beginnen willen we de komende maanden de film van de Tavlata èn Montesoffio (laten)
afmaken en deze winter wordt ook onze website gemoderniseerd en nog beter geschikt
gemaakt voor mobiele apparaten. Ook op het sociale media front willen we meer actie en
graag het aantal ‘likes’ van onze Facebook pagina (https://www.facebook.com/Montesoffio5/)
de 500 laten overstijgen, nadat we in 2015 al door de grens van 300 ‘likes’ zijn gegaan!
Nog veel belangrijker natuurlijk is het verhogen van de bezettingsgraad in het voor- en najaar,
want Montesoffio is ook buiten het hoogseizoen gewoon - of juist - een fantastische plek om je
vakantie te komen vieren!
En als slagroom op de taart gaan we ook in 2016 ons best doen om weer wat mooie
concerten op Montesoffio te krijgen en de moestuin beter te gaan benutten.

Wij wensen iedereen
hele vrolijke feestdagen
en een
mooi, rijk en gezond
2016
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