
Het vervolg, Januari 2023. 
 
Inmiddels zijn we 12 jaar na de aankoop nog steeds de trotse bezitter van Casa del Porticato. In deze 12  jaren 
hebben veel gasten tot volle tevredenheid gebruik van ons fijne huis en er hun vakantie doorgebracht.  
Sommigen zelfs meerdere keren. Dit resulteerde begin 2023 in 78 reviews op Zoover met een gemiddeld cijfer 
9,8.  Daar zijn we natuurlijk enorm trots op. 
 

Casa del Porticato in Borgo Val di Taro, Italië | Zoover 
 
Ook wijzelf hebben vele van onze vakanties in Italie in ons huis doorgebracht. Inmiddels gepensioneerd 
wonen we zo’n 5 a 6 maanden per jaar in Italie en zijn we de wintermaanden meestal in Nederland. In juli en 
augustus verhuren we ons huis meestal nog steeds en zijn wij deze zomermaanden in Nederland te vinden. 
 
Veel is er in de afgelopen jaren gebeurd en we hebben diverse aanpassingen gedaan aan het huis. Zo zijn alle 
kozijnen vervangen door nieuwe kozijnen met dubbel glas; is er een nieuwe verwarmingsketel aangebracht en 
hebben we de antieke houtkachel vervangen door een nieuwe. De grootste aanpassing heeft plaatsgevonden 
in de voorste kelder, waar een nieuwe, mooie (en in de zomer  vooral koele) slaapkamer en badkamer is 
gerealiseerd.  De verschillende gasten die er inmiddels gelogeerd hebben, zijn vol lof over de authentieke 
sfeer en comfort van deze ruimte.  
 
 
 
 
 

 
 
Oude antieke kachel                           De nieuwe                                         Nieuwe kozijnen met dubbel glas 

https://www.zoover.nl/italie/emilia-romagna/borgo-val-di-taro/casa-del-porticato/vakantiehuis


 
 
De verbouwde kelder 
 

   
 



   
 
Claudio Scarpenti, onze trouwe steun en toeverlaat, voorziet onze oprit en parkeerplaats van nieuw grint. 
 
 
In Memoriam; 
 
Op 5 oktober 2022 is onze dierbare vriendin Aurelia overleden. Aurelia was de moeder van Franca en 
grootmoeder van Ivan van Pizzeria Mimosa, bij ons in de buurt. De pizzeria waar we zulke fijne herinneringen 
aan hebben sloot mede daardoor voorgoed haar deuren. We zullen Aurelia en haar kookkunsten en ook de 
pizzeria enorm gaan missen. We wensen Franca en haar zoon Ivan sterkte en we hopen ze buiten onze 
gezellige maaltijden in hun restaurant nog vaak te zien. De vriendschap blijft. 
 

  


