Vakantie,
familie en
tiramisu
Wie iets te vieren heeft en een feestje
met zon en vakantie wil combineren, moet
eens aan Italië denken. Het is heel makkelijk:
huur een landhuis in Toscane, zorg voor lekker
eten en geniet van de Italiaanse zon. De familie
Van Groenigen uit Nieuw-Vennep deed hier
een klein schepje bovenop. Zij schakelden
een thuiskok in voor een echt Italiaans diner.
tekst Eline Broekhuizen | fotografie Paul Starink

Ver weg van alle drukte waan je
je hier bijna alleen op de wereld.
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“Samen buiten
eten, dat is ons
favoriete moment
van de dag.”
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“Saluti! Op een heerlijke
vakantie en de familie!”

De tafel vult zich al snel met allerlei
heerlijkheden: bruschetta met tomaat,
antipasti van vlees en een rijkgevulde frittata.

De gerestaureerde boerderij zit vol met karakteristieke
details en staat midden in een prachtige tuin.

H

et Toscaanse landhuis Podere
Caggiolo ligt aan het einde
van een zandweggetje en is
omringd door olijfbomen. De
tuin is enorm en het zwembad ziet er
aantrekkelijk uit. Vlakbij het huis staat
een grote eik. Onder deze boom heeft
de familie Van Groenigen zich verzameld.
Lekker in de schaduw. Opa Jan en oma
Joke vormen het hart van de familie. Ze
gaan al zestien jaar met de kinderen en
kleinkinderen op vakantie. Negen jaar
geleden – toen zij 35 jaar getrouwd
waren – gingen ze voor het eerst naar
Italië. Sindsdien zijn ze verliefd op
Toscane. Oma Joke: “We willen graag
als familie bij elkaar zijn en vinden het
heerlijk om samen weg te gaan. Elk jaar
gaan we op zoek naar een groot familiehuis. En elk jaar is de vakantie weer een
feest.” Aan tafel zitten zoon Gert en
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dochter Marieke die getrouwd zijn met
Yvette en Xander. Iets verderop doen
Bente (8) en Linus (4) samen met hun
neefjes Bas (10) en Max (8) een spel
letje. Mila van zeven zit binnen een dvd
te kijken en Sanne van drie slaapt.
Het is een bijzonder samenzijn. Zowel
Mila als Bente zijn deze vakantie namelijk jarig én vieren opa en oma hun
44-jarig huwelijk. Maar het echte feest is
dat de hele familie bij elkaar is. En wat
hoort er bij een feestje? Juist. Een feestmaal. Uiteraard ga je op vakantie niet
zelf in de keuken staan. Daarom komt
mangiAcasa langs om voor de familie te
koken: een Nederlands stel met passie
voor de Italiaanse keuken.

Eerst nog even zwemmen
Maar voordat het zover is, moet er eerst
gezwommen worden. Het spelletje is

Spelen in het zwembad is
favoriet bij de kinderen.

klaar en nu willen de kinderen met opa
Jan het water in. De meute verplaatst
zich naar het zwembad, inclusief flippers, zwembandjes en duikbrillen. Zelfs
Mila heeft haar K3-jurk verwisseld voor
een bikini. Sanne wrijft de slaap uit
haar ogen. Bente is heel duidelijk over
zwemmen: “Ik vind zwemmen het allerleukste, maar soms gaan we naar een
stadje toe. Dat is ook leuk hoor, want
dan krijgen we vaak een ijsje. Ik kies dan
smurfenijs.” Haar neef Bas zwemt ook
graag, maar hij moet eerst iets regelen.
Met een groot schepnet rent hij naar
de andere kant van het zwembad om
een wesp uit het water te vissen, zodat
niemand wordt gestoken. Maar mocht
het toch een keer gebeuren dan heeft
hij een tip: “je moet meteen het gif
uitzuigen.” Vastbesloten haalt hij de
wesp uit het water en gooit het beestje

op de kant. En nu? “Bommetjes maken!”
En hij doet meteen voor hoe het moet.
Terwijl de kinderen zich uitleven in het
water, vertelt Xander iets meer over het
huis. Het blijkt een gerestaureerde boerderij te zijn, waarvan veel karakteristieke
details bewaard zijn gebleven. Zo zit er
onder de stenen buitentrap nog een
echte pizzaoven. Het huis heeft twee
verdiepingen met elk een eigen opgang.
Er zijn twee woonkeukens, zes slaap
kamers en drie badkamers. Binnen word
je verrast door de vele hoekjes, trapjes
en antieke kasten. “Inderdaad, hier wordt
elke dag verstoppertje gespeeld.”

Samen eten
Aan het einde van de middag arriveert
mangiAcasa met alle ingrediënten voor
het Italiaanse feestmaal, helemaal bereid

in de keuken van het landhuis.
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MangiAcasa: thuis
eten in Toscane

Wilt u ook op vakantie naar
een luxe villa in Europa?

Bert Jonasse en Marieke Hermans zijn mangiAcasa,
dat is Italiaans voor ‘thuis eten’. De hele zomer
wonen zij in Italië en rijden ze door Toscane om
voor families echt Italiaans te koken. Ze koken voor
groepen tot twintig personen. Zo kunnen ze hun
kwaliteit hooghouden en zelf het eten uitserveren.

Villa degli Ulivi

en schoonheid. Het landgoed bestaat uit een

Het hele diner wordt bij de familie verzorgd en

Umbrië, Italië

villa voor 8 personen en een huisje voor 4 per-

uiteraard hoeven zij geen boodschappen te doen.

De villa ligt op een prachtige locatie in Umbrië;

sonen. De villa heeft verder een overdekt terras

Marieke en Bert zorgen voor alles. Kijk eens op

een ideale plek om met vrienden of familie te

met pizzaoven en barbecue. In de tuin ligt een

www.etenintoscane.nl.

verblijven. De villa heeft vijf slaapkamers en

zwembad met panoramisch uitzicht.

is voorzien van veel luxe, inclusief een

Internetcode: I-53024/2

Maison Gaspard is ideaal voor kinderen.

fitnessruimte en een sauna. Daarnaast is er een
privézwembad, waar u al in het voorjaar gebruik

Villa Romantica

van kunt maken. U verblijft niet ver van de

Costa Brava, Spanje

Maison Gaspard

charmante stadjes Todi, Assisi en Perugia, waar

Rustig gelegen villa met de stranden van de

Ardennen, België

u heerlijk kunt eten en winkelen. Een perfecte

Costa Brava op slechts 2,5 kilometer. Vanuit

Dit traditionele Ardenner huis biedt ruimte aan

locatie voor een heerlijke vakantie!

de villa heeft u een prachtig uitzicht over de

16 personen. Het vakantiehuis is onlangs volle-

Internetcode: I-06059/7

zee en bergen. U vindt hier alles voor een heer-

dig gerestaureerd en smaakvol ingericht. De

lijke vakantie: een privézwembad, een terras met

maar liefst 10.000 m2 omheinde tuin is ideaal

barbecue en een ruime keuken. Heerlijk luieren

voor een vakantie met kleine kinderen.

kunt u hier afwisselen met uitstapjes in de

Verder beschikt het huis over acht slaapkamers,

omgeving, zoals een dagje naar Barcelona.

een mooi houten terras met tuinmeubilair en

Internetcode: S-08398/3

een barbecue.

Bert Jonasse en Marieke Hermans maken
gerechten om je vingers bij af te likken.

Internetcode: B-6997/3

Het menu voorspelt veel goeds: ver
schillende antipasti zoals bruschetta
met tomaat, gevolgd door drie soorten
pasta – spaghetti al ragù, tagliatelle
al salmone en trofie al pesto – en als
hoofdgerecht een zalmpakketje uit
de oven. Uiteraard sluit tiramisu het
lijstje af. Regelmatig loopt iemand van
de familie naar de keuken. De geuren
zijn onweerstaanbaar en er moet toch
iemand voorproeven, of niet? De tafel
wordt mooi gedekt en de familie gaat
zich omkleden. Alles is klaar: de tafel,
het eten, de wijn. Met twaalf mensen
aan tafel zitten, is een drukke bedoening. De papa’s en mama’s scheppen
op, de kinderen eten en oma geniet
van haar drankje. “Die plakjes worst
lust jij wel hoor, Mila.” Maar Mila schudt
heftig van nee. Dan eerst maar een
Hollands appelsapje. Tussen de gangen
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De luxe villa’s hebben
een eigen privézwembad.
Het interieur van Villa degli Ulivi.
Schoondochter Yvette verdeelt
de spaghetti al ragù.

door spelen de kinderen in de tuin; de
volwassenen nippen aan hun wijntje,
opa rookt een pijp. Bente vertelt hoe
de avonden eruitzien: “Opa Jan zet
’s avonds vaak een speurtocht uit. Dan
gebruiken we walkietalkies. Hij verstopt
zich ergens in de tuin en geeft aan
wijzingen. Wij moeten hem dan zoeken.
Vooral als het donker wordt, is dat heel
spannend!” Maar vanavond gaat het
anders. Vanavond geniet de familie van
het eten. De zon zakt wat lager en werpt
een prachtige, zachtgele gloed over de

Villa Casanova
Toscane, Italië
Deze zeer luxe villa – een volledig gerestaureerd
landhuis – ligt in de schitterende Val d’Orcia

heuvels. In de verte klinkt een kerktoren.
Er wordt getoost. “Saluti! Op een heerlijke, zonnige vakantie en de familie.” n

Villa Oliveto

in Toscane. De villa is stijlvol ingericht en wordt

Toscane, Italië

omringd door een tuin met rozenstruiken, wijn-

Het landgoed Oliveto ligt ten zuiden van Siena

ranken, en heeft een overdekt terras en een

in de glooiende heuvels van Toscane. Omgeven

privéz wembad. Villa Casanova is de ideale plek

door 25 hectare wijngaard van de beroemde
Brunellowijn, kunt u hier genieten van rust

om bij te komen en beroemde kunststeden

Domaine de Fayence

als Florence, Siena of Pienza te bezoeken.

Côte d’Azur, Frankrijk

Internetcode: I-53026/6

Domaine de Fayence is een prachtig, exclusief

Wilt u ook naar Toscane?

domein dat opgezet is als authentiek Proven

Vacanceselect.nl biedt
vele accommodaties aan
in deze regio. Ga naar
www.vacanceselect.nl/
toscane of scan
deze QR-code met
uw smartphone.

çaals dorpje. De recent gebouwde huizen en

Villa Casanova is luxe en
stijlvol ingericht.

villa’s zijn comfortabel en verzorgd ingericht
en liggen in een zeer goed onderhouden park.
Het pittoreske en oude dorpje Fayence is een
Vanaf het zwembad heeft
u een panoramisch uitzicht.

ideale uitvalsbasis om de badplaatsen aan de
Côte d’Azur te bezoeken.
Internetcode: F-83440/2
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