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Montesoffio in 2022 
 

Lieve mensen, 
Dachten we in het afgelopen jaar de gevolgen van Covid-19 achter ons gelaten te hebben, niets blijkt minder 

waar… Ook op andere fronten worden we blij en minder blij verrast door onverwachte wendingen van het 

lot. Het jaar 2022 was dus wéér enerverend en bijzonder op Montesoffio. 

 

Montesoffio in ‘post-coronatijd’ 
 

Het jaar begint voor Emile met een leuke en avontuurlijke verrassing, die ook in de komende jaren zijn 

sporen zal gaan nalaten.  

Juni 2021, midden in coronatijd, trekt hij zijn stoute schoenen aan en stuurt een open sollicitatie naar de 

Noorse rederij Hurtigruten, voor een positie als fysisch geograaf / expeditie-gids op een van haar expeditie-

cruiseschepen.  

Dit plan wordt op zijn trektocht door Nieuw-Zeeland al in de winter van 2019 geboren, na een ontmoeting 

met iemand die regelmatig reizen begeleidt voor deze rederij, o.a. naar Antarctica. Na 6 maanden wachten 

zonder antwoord te krijgen, nog een keer aan de bel getrokken en direct daarna krijgt hij het aanbod om 

in februari mee te reizen van Hamburg naar de Noordkaap en terug. Zo aangeboden, zo gedaan. 

 

Na een pittige januari maand van vooral inhoudelijke voorbereiding en ‘PowerPoints’ maken, is het begin 

februari dan zover. Een even enerverende als prachtige reis volgt. Het begint voor de hele crew wel direct 

met een paar dagen isolatie, wanneer blijkt dat er één iemand aan boord positief test. Gelukkig beperkt de 

afzondering zich tot een paar dagen waarna het echte avontuur gaat beginnen. Vier weken reizen en 

genieten van prachtige landschappen, luchten met het Noorderlicht en het onderhouden van gasten.  

Toeval wil dat we in de winter nu allebei op het water te vinden zijn, want Anja werkt al 5 winters lang bij 

rederij ’t Smidtje’, die op de Amsterdamse grachten vaart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin maart – twee weken later dan normaal – reist Emile rechtstreeks vanuit Hamburg naar Barchi.  

Het is daar al volop voorjaar en we zijn net op tijd voor het snoeien van de wijngaard, vóórdat de 

druivenranken gaan uitlopen. Het schuren en schilderen van een volgende set luiken wordt weer opgepakt 

en tussen de bedrijven door krijgen de olijven de jaarlijkse snoeibeurt. 

 

Eind mei hebben we het huis vol met de eerste groep bruiloftsgasten van dit jaar. Het huwelijksfeest vindt 

plaats in de buurt van Montesoffio en het grootste deel van de groep jonge Zeeuwen slapen en ontbijten 

bij ons. Stevig drinken doen ze ook. ‘s Nachts tegen drieën beschonken teruggekomen van het feest op de 

trouwlocatie, besluiten ze om ons zwembad open te maken en te gaan zwemmen. Gelukkig hebben wij alle 

ramen dicht en in onze slaap niets gehoord... De volgende ochtend ziet Emile dat het zwembad er anders 

bij ligt dan hij het had achtergelaten. Gelukkig waren ze zo eerlijk er niet over te liegen en wij hebben er 

geen punt meer van gemaakt. Weken daarna komen we op de raarste plekken nog lege bierblikjes tegen. 
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We gaan richting de zomer. Door tijdgebrek komt het er helaas weer niet van om het parkeerterrein te 

verbeteren en de houten trapleuningen en paaltjes rondom het zwembad te vervangen. Er is een post-

corona bouwhype en ook in Italië sprake van materiaaltekorten. Door de oorlog in Oekraïne zijn, mede 

aangewakkerd door veel subsidie vanuit de EU voor de verduurzaming van huizen, de meeste 

bouwmaterialen schaars en/of veel te duur geworden, Nou ja, 1-2 jaren extra kunnen er ook nog wel bij, of 

zoals ze hier in Italië zeggen: “non preoccupatevi, tutto andrà bene”. 

 

Heel veel geduld moet je in Italië ook hebben, wanneer je iets medisch gedaan wilt krijgen. Voor een wat 

ingewikkeldere diagnose en behandeling moet je gauw maanden uittrekken. En dan maar hopen dat het 

lukt om behandeld te worden, voordat de winterstop ons weer naar Nederland voert. Onze klachten zijn 

dan meestal al voorbij, of we hebben ermee leren leven. Het alternatief is je toevlucht zoeken tot een 

privékliniek of het in Nederland laten doen, maar dat kost weer (onverzekerde) bergen met geld.        

Zo komt een afspraak met een fysiotherapeut na 5 maanden wachten uiteindelijk tot stand, twee dagen ná 

aankomst in Nederland! Hopelijk is er in het voorjaar weer een volgende gelegenheid….     

  

Covid-19 heeft ook hele andere ‘bijwerkingen’. Namelijk van het alsnog doorgaan van uitgestelde bruiloften. 

Montesoffio heeft in 2022 meer bruiloftsgasten dan in alle voorafgaande jaren tezamen! 

Er zijn bruiloften die van A tot Z op Montesoffio plaatsvinden, maar vooral slechts delen van het alfabet. De 

leukste bruiloft voor ons, is die van Monique en Olav die, jaren ná een vakantie op Montesoffio, besloten bij 

ons te gaan trouwen. Het wordt één groot feest. Wie volgt?   

Last but not least, ontkomt ook Montesoffio dit jaar niet aan het virus. Gelukkig blijkt het landgoed goed 

bestand tegen een uitbraak. Iedereen is flexibel en er is ruimte en gezonde open lucht voor iedereen, om 

zonder concessies van zijn en haar vakantie te blijven genieten. 

 

Effecten van de klimaatveranderingen   
 

Ook in Italië merken we de effecten van klimaatveranderingen en de op gang komende energietransitie. 

 

Het zijn warme en droge zomers, met soms een heftige onweersbui of storm. De weerrecords worden 

aaneengeregen. Zeker niet tot ons verdriet, want het is andermaal een heerlijke zomer met weinig regen 

en weinig zorgen voor de wijngaard, doordat de meeldauw weinig kans krijgt in dit klimaat. Wij hebben 

het geluk dat veel vocht uit het voorjaar in de kleigrond wordt vastgehouden en de oude wijnranken en 

olijven lekker diep wortelen. Zo leiden de zomer en het najaar tot recordoogsten voor de druiven en 

olijven. Ook de kersen, abrikozen, vijgen en peren gedijen goed in het huidige klimaat. De pruimen en 

appels laten het dit jaar afweten, maar er blijft genoeg over om ongelofelijk veel heerlijke jams te maken. 
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Minder leuk is het noodweer dat medio september de provincies Ancona en Pesaro-Urbino treft. Tot twee 

keer toe valt er zoveel regen dat de beken en rivieren het niet meer aankunnen en het kolkende water trekt 

een spoor van verwoestingen door de regio. Van de bergen in de Apennijnen tot aan de kust van de 

Adriatische zee, waar ook nog eens een kleine aardbeving overheen komt. Gelukkig zijn we veilig op onze 

kleine heuvel en komt Montesoffio er zonder kleerscheuren vanaf. Het blijft beperkt tot een kleine ravage 

van uit bomen gewaaide takken en alle nog buitenstaande ligbedjes drijven in het zwembad. Waar we door 

de warme nazomers nog tot eind oktober in kunnen zwemmen, dat dan weer wel.     

 

Eerder in augustus verregenen een aantal leuke dorpsfeesten in de buurt, gelukkig is de Tavlata in Barchi 

als vanouds een succes, na twee ‘Tavlataloze’ corona jaren. Het is mooi om te zien hoe in 2022 de draad 

weer wordt opgepakt in Le Marche, met veel gezellig drukke dorpsfeesten. Vooral rond Ferragosto (‘Maria 

ten Hemelvaart’) is het een feestelijke vakantietijd in de regio.        

 

Montesoffio gaat mee in de ‘energietransitie’. We zien een duidelijke toename van het aantal elektrische 

auto’s dat Montesoffio aandoet en die we kunnen faciliteren met onze laadpaal op het erf.  Ons bijna 25 

jaar oude Kia Pregio-busje zal er vroeg of laat toch aan geloven. Wij mogen met onze beide oude diesel 

auto’s sinds januari 2022 al enkele steden niet meer in en wij sorteren voor op het (met subsidie :) inruilen 

van onze bus voor een 100% elektrische bestelauto. Hoewel deze actie – op z’n authentiek Italiaans – 

ingewikkeld is en het nog maar de vraag is of de subsidie gaat loskomen. We hopen dat dit in 2023 gaat 

lukken en dan nemen we afscheid van onze Pregio, die we 21 jaar geleden hebben aangeschaft toen we 

naar Italië gingen.      

 

Alle voorafgaande jaren bleek het financieel niet aantrekkelijk te zijn om geld te investeren in zonne-energie, 

zelfs niet als we een zo duurzaam mogelijk Montesoffio willen nastreven. Door de huidige energiecrisis en, 

een naar het zich laat uitzien, goede subsidieregeling, lijkt deze stap nu haalbaar te gaan worden. Voor een 

degelijke voorbereiding hebben we nu de nodige adviseurs opdracht gegeven om het hele proces in goede 

banen te gaan leiden. Zonder hen zijn we in de Italiaanse bureaucratie hulpeloos. De eerste contracten zijn 

ondertekend en nu hopen dat de subsidieregeling doorgaat en dat er t.z.t. zonnepanelen te krijgen zijn. 

Twintig jaar geleden mochten we géén zonnepanelen op ons dak leggen en alléén in het veld, het is nu juist 

andersom.  

 

Helemaal ‘van het gas af’ gaan, wat ook de Italiaanse overheid wil, blijkt een brug te ver. Het huis is te oud 

om het goed te kunnen isoleren. En we vinden het geen gezicht om overal installaties voor warmtepompen 

aan de muren te hangen. Ze verstoren bovendien de bijzondere rust op Montesoffio. We zijn wel bezig om 

alle appartementen te verduurzamen met energiezuinige (elektrische) keukenapparatuur en ledverlichting 
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Het naseizoen wordt steeds drukker en gaat langer door  
 

In het naseizoen verwelkomen we steeds meer gasten, tot zelfs in oktober. Het is een heerlijke tijd om bij 

ons op bezoek te komen. De ergste hitte is uit de lucht en de kleinere aantallen gasten maken het verblijf 

op Montesoffio nog rustiger en intiemer. 

In september zijn er nog eens 3 bruiloften in de buurt, waarvan de gasten naar Montesoffio komen om in 

alle rust te komen slapen. 

Met een zeer geslaagde schrijfvakantieweek en een laatste pizza-avond voor onze laatste groep 

bruiloftsgasten, sluiten we begin oktober het toeristenseizoen af. Drie weken later en een paar vaten verse 

olijfolie rijker, sluiten we Montesoffio zelf af. Het landgoed gaat in rust, de eekhoorns worden niet meer 

gestoord en wij gaan nieuwe winteravonturen elders beleven.     

 

Wat staat ons te wachten in 2023? 

 
 Het hoogseizoen loopt al aardig vol met boekingen, vooral in het voor- en najaar is er nog volop 

ruimte voor groepen vriend(inn)en, bruiloften, cursussen en wat al niet meer… 

 We blijven fiets- en wandeltochten vanaf het landgoed promoten en iedereen aanmoedigen om de 

lekkerste wijnen, van de mooiste cantina’s in de regio te komen proeven. 

Zoek buiten het hoogseizoen de rust op tijdens een lang weekend of midweek, want in Le Marche is 

het veilig toeven. 

 Als alles naar wens gaat wordt Montesoffio in 2023, inmiddels 20 jaar ná aankoop, nog een stuk 

duurzamer, met zonnepanelen, nieuwe zuinige keukenapparatuur en meer laadpalen.    

 En kunnen we dan eindelijk het parkeerterrein gaan opknappen en (nieuwe) trapleuningen plaatsen 

naar het zwembad? 

 

Geïnteresseerd hoe het verder gaat? Blijf ons dan volgen via onze ‘social media’ kanalen: 

www.facebook.com/Montesoffio5, www.instagram.com/countryhousemontesoffio/ en 

www.youtube.com/user/montesoffio5 en als jullie ons ‘liken’ en ‘delen’ is dat helemaal mooi! 

 

 

 

 

Wij wensen iedereen een hele vrolijke en  

mooie jaarwisseling en een gezond 2023! 

 


