Berichten in ons Gastenboek van 2014 t/m 2017

Recensie schrijven
N van de Koolwijk op 09-10-2017
Lieve Aaltje en Bert,
Ontzettend bedankt voor jullie goede zorgen tijdens ons eerste verblijf in Italië. Wij hadden samen
met de tweeling een huisje 1 kilometer verderop, maar konden volop gebruik maken van jullie
faciliteiten! Van de was laten doen, met de poppen mogen spelen, informatie krijgen over de
prachtige omgeving tot het krijgen van een allergie pil 😜 gelukkig weten we nu waar Lisa allergisch
voor is, maar ook om de dag bij jullie ontbijten en in de avond heerlijk genieten van het diner en een
lekkere wijn. Aaltje... jouw heerlijke tomaten tapenade is echt verukkelijk! Nog bedankt voor je
recept op je blog!
Wij komen zeker nog een keertje terug!
Lieve groet, Ngoc, Dik, Lisa en Rosa
P.s. groetjes aan Bram, Jolein en Boris (Bootie)
Dieneke & Peter op 27-09-2017
Wat is Ca'Betania een heerlijke plek! Er wordt alles aan gedaan om je vakantie super te laten zijn!
Heerlijke gerechten uit de keuken van Aaltje. Hartelijkheid en gezelligheid. Rust en ruimte en een
prachtige omgeving in elk jaargetijde. Een plek om vaak naar toe terug te keren! Dank Bert en Aaltje
🌞
Patrick & Wilma op 16-08-2017
Genoten bij Ca'Betania!!! Wat een heerlijk plekje daar! Iedere morgen verwend met een ontbijtje op
de veranda met uitzicht over het dal. Kan je dag nog beter beginnen? Overdag allerlei leuke uitjes
gemaakt.Een hele ervaring om over de Bocca Trabaria te rijden. Om te wandelen door de bergen en
het riviertje richting het dorp Marcatello sul Metauro. Met het diner zelfgemaakte gerechten
gegeten bij Aaltje. Kortom, een toplocatie!
Bedankt, familie Steenbergen!
Arjan van Everdingen op 28-07-2017
Heerlijk genoten van ons verblijf in Ca'Betania...De locatie,prachtige wandelingen,de kookkunst van
Aaltje en de gezelligheid van de famillie,super genoten...écht een aanrader voor een tijdje genieten!
Super bedankt!
Marion en Arjan
Daan en Nanda Galjé op 28-06-2017
Wat was het weer geweldig! Voor de derde keer op rij hebben wij waanzinnig genoten van de
gastvrijheid van Bert, Aaltje, Bram en Jolein. Het ontbreekt ons hier aan niets! Prachtige omgeving,
heerlijk genieten en echt la dolce vita beleven. Tot in je tenen! En dan die heerlijke kookkunsten die
Aaltje ons altijd voorschotelt. Om je vingers bij af te likken. De omgeving is werkelijk prachtig en in de
omliggende dorpen en steden is veel moois te bekijken. Wij kunnen niet wachten tot we weer mogen

neerstrijken op Ca'Betania! Saluti! Voor een verslag van onze top-week op Ca Betania, zie hier onze
blog op Kookjournaaltje, de blog van Aaltje.
Bert en Lydia op 24-06-2017
De gastvrijheid van Bert, Aaltje en Bram hebben ons geraakt. Ze hebben ons meegenomen in het
Italiaanse leven, het dorpsleven met de markt, de gezellige terrasjes, de prachtige natuur en vooral
het heerlijke eten. Aaltje en Bert hebben ons twee onvergetelijke avonden bezorgd met een heerlijke
maaltijd in de prachtige sfeervolle ambiance.
Familie Verhoeff op 05-02-2017
FANTASTISCH! Met het maken van onze plannen voor komende zomer denken we met veel
genoegen terug aan ons verblijf bij Bert en Aaltje in juli 2016. Wat een plek, wat een accommodatie,
wat een gastvrije mensen en wat een heerlijk diner. Echt om je vingers bij af te likken. Geheel
onverwacht stonden wij bij Bert voor zijn neus nadat onze, elders geboekte, camping een aanfluiting
bleek te zijn. Van harte welkom waren we met onze 2 kinderen (7 en 4), kregen een fantastische
accommodatie met 2 slaapkamers en een badkamer. Aaltje verzorgde een heerlijke maaltijd van o.a.
verse zelfgemaakte pasta, groente uit eigen tuin en nog meer zelfgemaakt lekkers. Een genot om hier
te mogen verblijven! Mocht je nou toch zelf willen koken, de accommodatie heeft een
gemeenschappelijke keuken die van alle gemakken is voorzien zodat je toch de gemakken van een
appartement hebt, echt heel ideaal.
Dit jaar gaat onze reis niet naar Italië maar voor de toekomst misschien tot ziens!
Groeten Marian, Marco, Bram en Chris
Trienke op 06-11-2016
In de herfstvakantie konden we genieten van de gastvrijheid van Ca'Betania, naast dat de jongens en
wij heerlijk konden MTB'en en wandelen hebben we genoten van het heerlijke eten, gemaakt van
streekproducten. Ook hebben we zelf een kookworkshop gedaan, dan smaakt het nog lekkerder.
Bedankt voor de gastvrijheid en de openheid van jullie allemaal als gezin. Tot ziens!
Simon, Iris & Linde op 18-10-2016
Wat een magische plek en onwijs leuke familie! Een heel weekend lang hebben we genoten van de
gastvrijheid van Aaltje, Bert, Bram en Jolein. Ca'Betania is een prachtige locatie waar je je direct thuis
voelt. Aan de faciliteiten ontbreekt niets. De omgeving is erg mooi en heeft veel te bieden. Geen
twijfel mogelijk, hier gaan we vaker komen! Bedankt voor een heel fijn weekend vol gezelligheid en
lekker eten.
Annelies op 17-10-2016
De overgang naar het koude Nederland was groot! Heerlijk hadden we het bij jullie! Een prachtige,
rustige plek met wijds uitzicht, een gevarieerd wandelgebied, vriendelijke dorpjes. En zeker ook:
jullie! Perfecte gastheer en gastvrouw! We hebben ons thuis gevoeld, het was genieten (en héérlijk
eten)!
Greetje
10-10-2016

Hillegienus & Anna
09-10-2016

Wat hebben wij een fantastische wandelweek bij jullie gehad. Alles klopte:
het weer, de accommodatie, de gastheer en gastvrouw, het eten, de
kaarten van de omgeving, de prachtige steden op redelijke rijafstand etc. Als
je houdt van een landelijke plek met prachtig uitzicht en je houdt van
wandelen dan is Ca'Betania echt een aanrader.

Prachtig vrienden weekend gehad bij Bert Aaltje, Bram en Jolein. Jullie
hebben het oude huis omgetoverd tot een prachtige sfeervolle B&B in een
supermooie omgeving. Tot de volgende keer!

Clara Jansen
02-10-2016

Bertjan & Hetty
02-10-2016

Brand New
Now/Dianne en
Birgit
30-09-2016
Maarten Vonk
28-09-2016
Elsbeth
28-09-2016

Wieke Wassink
22-09-2016

Yolanda Kriek
18-09-2016

José van Halderen
17-09-2016

Lieve Fam Steenbergen Ook nu hebben wij weer met onze vriendengroep
genoten van een paar gezellige dagen op Ca`Betania. Hele mooie locatie
met prachtig uitzicht. Goede slaapgelegenheden met fijne bedden.
Gastvrouw Aaltje heeft ons weer heerlijk verwend met haar lekkere
ontbijtjes en verrassende maaltijden. Bert,Aaltje,Bram en Jolein hartelijk
bedankt voor jullie gastvrijheid en gezelligheid. Tot een volgende keer. Lieve
groetjes van Johan en Clara.

Bert, Aaltje, Bram en Jolein, We hebben, voor de tweede keer, een aantal
fantastische dagen op Ca'Betania doorgebracht. Een prachtige B&B op een
mooie locatie. Prima plek voor wandelaars/mountainbikers maar ook om
omliggende dorpjes/steden te bezoeken. Ook de geweldige maaltijden,
bereid door Aaltje, mogen zeker genoemd worden. We komen zeker nog
vaker logeren bij deze zeer gastvrije familie. Hartelijke groeten van Hetty &
Bertjan.

Lieve familie, Onze yoga-en mindfulness week van 19-23 sept in jullie Casa
was magisch. Mede dankzij jullie prachtige locatie, geweldige maaltijden en
jullie hartverwarmende aandacht. Hopelijk tot weerziens! Hartelijke
groeten, Dianne en Birgit

Niet langer zoeken, gewoon boeken! Goede bedden, heerlijk ontbijt, lunch
en diner. Totale stilte en prachtig uitzicht. We hebben genoten.
Lieve familie Steenbergen. Bedankt voor de super geslaagde yogaweek in
september 2016. De locatie is waanzinnig mooi, het eten heerlijk en de
gastvrijheid hartverwarmend. Groeten en succes Elsbeth

Een heerlijke yogavakantie week. Het huis en de omgeving prachtig, het
eten fantastisch. De yoga van Feikje super georganiseerd. Bert, Aaltje en
kinderen hartelijk bedankt. Ik kom graag volgend jaar weer

Net als vorig jaar weer een fantastische yoga week mogen beleven bij Ca
Betania. Terecht alom geroemd het geweldige eten, de prachtige natuur en
de gastvrijheid van de hele familie. Heerlijk gezwommen, gewandeld, in het
hangmatje gelegen en natuurlijk yoga gedaan. Erg ontspannen, ik kom zeker
weer!

Familie Steenbergen ontzettend bedankt! Mede dankzij jullie is dit voor mij
een onvergetelijke ervaring geworden. De sfeer, rust, omgeving en jullie
geweldige verzorging met het voortreffelijke eten. In 1 woord geweldig!
Zo'n mooie plek ik hoop er nog eens te komen!

Feikje Reitsma
16-09-2016

Anja Reijnders
15-09-2016

Linda van’t Kruis
04-09-2016

Karin und Willi
Jeschke
03-09-2016

Gerda en Jaap
19-08-2016

Kasper en Janet
11-08-2016

Ton en Ank
21-07-2016

Eva, Sander en Lena
10-07-2016

We hebben in Ca Betania weer een heerlijke yogavakantieweek mogen
beleven!! Wat was het weer een fijn verblijf in de B&B van Aaltje en Bert.
De locatie, de prachtige omgeving maar vooral ook de aandacht en zorg van
de gastvrouw en - heer hebben ons weer een gedenkwaardige week bezorgt
waar we weer heel lang op kunnen teren. Heel erg bedankt lieve mensen!! X

Wat een fantastische yoga-vakantie heb ik gehad met de groep dames. De
gastvrijheid, verzorging en niet te vergeten het eten waren top. Ik heb
zelden zo lekker gegeten. De omgeving is prachtig en de rust die het
uitstraalt is heerlijk. In één woord: genieten! Heel erg bedankt voor alles.

Wat een heerlijke relaxte dagen hebben wij gehad bij Ca'Betania! We
hebben genoten van de gastvrijheid, het heerlijke ontbijt met zelfgebakken
brood, eigengemaakt jams en een vers eitje van de kippen. Samen met de
andere gasten heerlijke pizza's gebakken en genoten van de heerlijke
maaltijden van Aaltje. Tel daar het appartement, de omgeving en het weer
bij op en onze vakantie scoort een dikke 10!

Liebe Familie Steenbergen, bedankt!!! …für Eure Zuwendung, Eure
Herzlichkeit und die kulinarischen Genüsse, mit denen Ihr uns drei Wochen
lang verwöhnt habt! Der Aufenthalt in Ca‘ Betania wird uns unvergesslich
bleiben. - Wir kommen gerne wieder.

1 week waren we te gast bij de fam. Steenbergen in Mercatello sul Metauro.
Een verademing, het appartement, het uitzicht, de rust en natuurlijk de
kookkunsten van Aaltje. En van het ontbijt kan je de hele dag blijven
wandelen in de omgeving. Een absolute aanrader!

Mooie locatie, lekker eten (met dank aan Aaltje), leuke gasten, prachtige
omgeving. Wat wil je nog meer? Echt genoten van ons verblijf hier. Zeker
voor herhaling vatbaar! De zeer gastvrije Bert en Aaltje hebben ons een
heerlijk verblijf bezorgd!

Hebben begin juni bij de hartelijke en gastvrije fam. Steenbergen gelogeerd.
Mooie kamer, prachtige natuur en goede tips voor uitstapjes in de
omgeving. Heerlijk gegeten en genoten van de kookkunsten van Aaltje.
Kortom een aanrader

Ca Betania is een heerlijk vakantieverblijf om te genieten van natuur, lekker
eten, rust en een prachtig uitzicht. De kamers zien er perfect verzorgd uit en
Bert en aaltje staan graag voor je klaar met tips en suggesties. Tip zijn de

huiswijnen en de huisgemaakte limoncello, helemaal lekker voor t
openhaard vuur. Onze kleine meid van 10 maanden heeft er ook genoten.

Henk en Lubby van
Lubek
10-07-2016

Daan & Nanda
25-05-2016

Marcel en Marjan
Scholten
24-05-2016

Bé Hagedoorn
03-05-2016

Ageeth Steenbergen
08-04-2016

We weten dat de wortels van onze gastfamilie Steenbergen niet in de
horeca liggen, hoewel de gastvrouw daarin zeker positieve ervaringen heeft
opgedaan. Kijkend naar onze beleving zou je denken dat de gehele familie
uit de horecasector komt. Een zeer gastvrije ontvangst, een prima ingericht
appartement van alle faciliteiten voorzien en niet te vergeten een
voortreffelijke Italiaanse keuken waren ons deel tijdens ons verblijf in B&B
Ca’Betania. Een verblijf in een volledig in originele stijl gerenoveerd en
gerestaureerd Italiaans boerderijtje op een schitterende locatie met een
prachtige uitzicht op de omliggende bergen. Een plaats om geheel tot jezelf
te komen, te genieten van de natuur en van de Italiaanse keuken, waarin de
gerechten bereid worden met ingrediënten uit de natuur of uit eigen tuin.
Samengevat: van harte aanbevolen. Bert, Aaltje, Bram en Jolein bedankt
voor de fijne dagen bij en met jullie.

Wat een prachtige week hebben wij weer gehad! Enorm genoten bij Ca
Betania. Wat een prachtige locatie en een warm welkom door Bert, Aaltje,
Bram en Jolein. Echt genieten en er even helemaal ''uit'' zijn. Daarvan ben je
verzekerd op deze plek. Je voelt je echt thuis en de kookkunsten van Aaltje
zijn subliem! We hebben al gevraagd of we haar kunnen laten ''invliegen''
vanuit Italië. Want echt waar, een luxe restaurant is er niets bij! Ook de
kookworkshop met zelf pasta maken was geweldig. Eten en drinken en
gezelligheid. Daar gaat het om bij ''la dolce vita''. En dát vind je terug bij Bert
en Aaltje! Wij kijken nu al uit naar volgend jaar! Ciao!

Mensen wat hebben wij genoten van 16-20 mei 2016 bij deze lieve mensen.
Zeer gastvrij, uitstekende verzorging en op een toplocatie. Keurige kamers,
prachtig uitzicht, schitterende terrassen en wat een stilte en rust. Het eten
was perfect en menig kok kan nog wat leren van deze gastvrouw. Wij komen
zeker terug. Rome moet je gezien hebben, maar Ca'Betania ook! Grazie.
Marcel en Marjan Scholten.

Een fantastische overnachting met gastvrije uitbaters. Heerlijke Italiaanse
kookles van gastvrouw Aaltje. Haar echtgenoot Bert zorgt voor de drankjes.
We hebben met ons vieren enorm genoten van een overheerlijke
zelfgemaakte maaltijd. Een echte aanrader op een unieke locatie.
Vriendengroep Hilbert Jan, Koop, Bertus en Bé eten vanaf nu uitsluitend
zelfgemaakte pasta.

Een weekendje samen met mijn vader en broertje bij Aaltje en Bert, Bram
en Jolein. Prachtige omgeving, mooi appartement met lekkere bedden en
veel gezelligheid. Kom snel nog een keertje terug met Henk!

Caroline, Henry &
George
16-09-2015

Linda en Chris
12-09-2015

Cor & Bertha
12-09-2015

Frank Smid
27-08-2015

What a wonderful two weeks with the family Steenbergen as welcoming
hosts! We were very, very sorry to leave and plan to return again. The food
was so good, the beauty of the site and the surrounding villages
breathtaking and the conversation and laughter not to be missed.

Heerlijk tot rust kom plekje daar op de berg boven Mercatello sul Metauro.
De familie ontvangt je zeer gastvrij en de kookkunsten van Aaltje en haar
familie zijn fantastisch! De omgeving is mooi en er zijn genoeg interessante
plekjes en dorpjes in de buurt om je vakantie compleet te maken!

Prachtige omgeving zeer gastvrij ontvangen, en dan..... 1 e dag gewoon bij
de familie eten. Een aanrader, wat kan Aaltje prima koken. De familie
adviseert en neemt je mee in het echte Italiaanse leven. Rust, mooi weer,
onweer, maakt niet uit alles is ok en ze doen er alles aan om het je naar de
zin te maken. Overigens in de buurt hele mooie kleine dorpjes het
bezichtigen zeker waard. P.s ontbijt beneden in het dorpje, kleine wandeling
en heerlijke croissantjes of broodjes.

Moi Bert, Aaltje, Bram en Jolein. Een gewone vakantie is ook maar gewoon.
Dus ik dacht; laten we eens gek doen en niet met de auto of met het
vliegtuig naar Mercatello sul Metauro maar op de fiets. Als je er per slot van
rekening met de auto kunt komen, moet dat op de fiets ook lukken. Na een
korte voorbereiding een mooie route hiervoor gevonden: Reitsma's route
naar Rome. Die loopt toevallig dicht langs jullie huis. Op dinsdag 21-7 de
hele rommel in tassen gepakt, aan de fiets gehangen en vertrokken. In 15
etappes aan één ruk doorgereden naar Mercatello. Via een prachtige route
die grotendeels over autovrije wegen en paden ging. Onderweg mooie
plaatsen bezocht als Koblenz, Speyer, Bruchsal, Tübingen, Lindau, Merano,
Verona, Montagnana, Ferrara en Ravenna. Dinsdag 4-8 Vanaf de Adriatische
kust de Appenijnen ingetrokken en voorbij Novaféltria de route verlaten om
naar Mercatello af te buigen. Om 17.30 uur de Passo Cantoniera
beklommen en toen was het nog een dikke 30 km. Maar toen had ik de kop
al mooi op de stal an staon. Net na achten was ik op Ca'Betania, en dat
voelde als thuiskomen. Het weerzien met Bert en Aaltje was allerhartelijkst
en ik kon gelijk aan de bier en de pizza. Het was namelijk pizza-avond, dus
wat wil je nog meer. De volgende dag kwamen Marga, Annemarie en AlbertJan ook aan en was het feest compleet. Wij zijn 4 dagen gebleven, tot
zaterdag, en hebben een heerlijke tijd gehad. Bijpraten, uitrusten,
zwemmen, sightseeing en vooral ons lekker laten verwennen door Bert en
Aaltje met lekker eten en veel bier. Alles dik voor mekaar dus en wij hebben
de indruk dat jullie het zelf daar ook geweldig naar de zin hebben. En dat
heeft z'n uitstraling op de gasten. Ga zo door, wij hebben er van genoten!
Hopelijk tot snel! Arrevederci! Frank, Marga, Annemarie en Albert-Jan.

Larry Schorr
03-08-2015

Jos en Anne-Petra
van der Wijst
21-06-2015

Ger Bruinsma
14-06-2015

Wendy Molenkamp
22-05-2015

Feikje Reitsma
17-05-2015

Yolanda
14-05-2015

We stayed at Ca Betania for a short 3 nights and felt as if we were at home
from the minute we arrived. this may Have a 4 star hotel rating but it
should! Bert and Aaltje made us feel as if we were family from the moment
we met. The food was wonderful, the ambiance incredible, and their
knowledge of the area, which was shared readily, extensive. One of the
most relaxing times I can recall having. If you are traveling to this area (and
you should - it is one of those treasures you only read about) this is the
perfect place to stay!

Wat een fantastische plek! Het mooie uitzicht, de rust, de gezellige hoekjes
alles is compleet. Een overheerlijk ontbijt met een zelf vers gebakken brood
en eigen gemaakte jam. We hebben ook heel veel genoten van het heerlijke
uitgebreid avondeten wat Aaltje en Bert ons voorschotelden. In al die jaren
dat we Italië bezoeken gaan we niet vaak naar dezelfde B&B terug, maar
hier zouden we graag nog een keer terug willen komen. Als je van
gastvrijheid, rust, lekker eten en fijne gesprekken, tips over de omgeving
houdt, dan is dit een echte aanrader. Aaltje, Bert, Bram en Jolijn, bedankt
voor de fijne dagen! Groet Jos en Anne-Petra

Zo, eindelijk even tijd om in jullie gastenboek te schrijven. Wat hebben wij 4
dagen lang van jullie Ca'Betania genoten...(24 t/m 28 april)..wat een
omgeving, wat mooi opgezet, wat een liefde is er ingestoken. Inmiddels zijn
we bijna 6 weken in "ons land" maar zullen onze tussenstop bij jullie nooit
vergeten, het heeft ons avontuur en reis naar Lesvos compleet gemaakt.
Tiny en ik willen jullie dan ook hartelijke bedanken dat we dit met jullie
mochten delen. Groetjes aan jullie fantastische kinderen. Groetjes Ger

Ook ik nam naast Yolanda en nog 8 anderen deel aan de heerlijke
yogavakantie in de 1e week van mei met Feikje als onze lerares en Aaltje en
Bert als onze fantastische gastvrouw en -heer. Dus alles wat zij al gezegd
hebben, kan ik me alleen maar en volledig bij aansluiten: het was super!
Zoals ik bij het afscheid al zei: doordat jullie jullie droom hebben
waargemaakt, hebben wij een droomvakantie gehad en doordat jullie jullie
hart hebben gevolgd, konden wij dat een week lang ook doen. Grazie e
arrivederci!

Lieve Aaltje, Bert, Bram en Jolein. Wat hebben we een heerlijke week bij
jullie beleefd. Het yoga programma heeft in jullie prachtige locatie, jullie
aandacht, de schitterende natuur, het heerlijke eten ( Aaltje X ) en de goede
zorg (Bert X) een extra dimensie gekregen! Ontzettend bedankt en ik
verlang er naar om terug te komen!!liefs, Feikje

Een week geweest, op yoga vakantie. Het was helemaal geweldig! Wat een
prachtige omgeving, aardige mensen, heerlijk eten -Aaltje is echt een
geweldige kok!- en goede verzorging al met al. Een heel fijne sfeer ook. In

de omgeving kun je prachtige wandelingen maken en het is er heerlijk rustig
(behalve natuurlijk als er 11 vrouwen zitten te lachen;-) Bert en Aaltje weten
heel veel van de omgeving en er zijn allerlei leuke extra's : een heerlijk
terras met een hangmat, speciaal voor onze groep aangeschafte
yogamatjes, heerlijke eigengemaakte jam en likeur, etc. Ik kom zeker eens
terug!

Johan & Hetty
Massier
21-10-2014

Gerda
23-09-2014

Frank & Marga
22-09-2014

Mooie Agriturismo, met een drietal ruime, sfeervolle appartementen.
Gelegen op een prachtige plek met een schitterend uitzicht. Aaltje en Bert
Steenbergen zorgen niet alleen voor een warm welkom maar doen er door
hun ongekunstelde gastvrijheid ook alles aan het je als bezoeker naar de zin
te maken! Wij hebben er een topweek gehad. Veel gezien en beleefd.
Genoten van onze trips naar o.a. Urbino en Assisi. Wij hebben zelfs truffels
gezocht om deze vervolgens o.l.v. topkok Aaltje te verwerken in een
overheerlijke maaltijd. Omdat Aaltje een baas in de Italiaanse keuken
hadden wij er geen behoefte aan 'buiten de deur' te gaan eten.

Van 9 t/m 15 september verbleven mijn dochter en ik in het prachtige
appartamento Uno in Ca Betania. De informatie op de website had ons al
doen vermoeden dat deze B&B een goede plek zou zijn om in alle rust te
genieten van een prachtige omgeving en daarin zijn we zeker niet
teleurgesteld. De omgeving is adembenemend mooi, het appartement ruim,
volledig en smaakvol ingericht en de gastvrijheid is heel bijzonder. Het hele
gezin heeft eraan meegewerkt om ons een fantastische tijd te bezorgen en
we hebben volop genoten van de culinaire hoogstandjes van Aaltje. (En van
de antipasta van Bram!) Ook de kook workshop die we hebben gedaan was
leerzaam en gezellig. (En zeer gezellig ook het daarna nuttigen van de door
ons gemaakte gerechten met het hele gezin) Kortom wij vinden Ca Betania
een absolute aanrader voor iedereen die een ontspannen tijd in mooi le
Marche wil doorbrengen. We hebben nu al een beetje heimwee! Groetjes
aan Aaltje, Bert, Bram en Jolein en wie weet tot ziens. Gerda en Pascalle

Moi Bert & Aaltje, Bram en Jolein, Vriendenweekend houden, dat doen we
altijd in september, zo ook dit jaar. Maar nu eens niet op Ameland, Texel, in
Tecklenburg of langs de Linge maar in Bella Italia! Dan konden jullie er ook
mooi bij zijn :). En uiteraard was daarvoor een weekend te kort en zijn wij
dus de afgelopen 4 dagen met 9 man sterk bij jullie geweest op de Casa di
Riposo. Want zo hebben wij het wel ervaren, wat een aangename rust! Dat
begon overigens wel even wat anders met het ophalen van de auto's in
Bologna. Dat gaf wat gedoe met "dikke Leo" maar na een verder goed
verlopen reis waren wij hartstikke blij jullie weer te zien! Heerlijk om onder
het genot van een hapje en een drankje bij te praten. En wat hebben we die
1e nacht lekker op de Casa geslapen! De volgende ochtend bij daglicht
tijdens de rondleiding pas echt gezien hoe fantastisch de Casa is verbouwd
en ingericht, grote klasse! Op feestboek wel e.e.a gevolgd en de foto's
gezien maar het nu met eigen ogen kunnen aanschouwen. Respect! Ook de
omgeving is prachtig. Jullie hebben ons fantastische plekjes langs de
Metauro laten zien en alle ins en outs van Urbino en San Leo getoond. Ook

Mercatello sul Metauro kent inmiddels geen geheimen meer voor ons.
Gelukkig kon de ATB ook nog even van stal worden gehaald, mooi man!
Voor de volgende keer al even wat routes uitgestippeld naar de Monte di
Montiego, Monte Nerone en over de Bocca Trabária :). Na gedane arbeid is
het goed rusten en dat hebben we ook gedaan. Zeker na een heerlijk
ontbijt, een dito lunch of diner, dik voor mekaar! Het afsluitende pizza-bakfeest was een schot in de roos. Lekker maar ook heel gezellig. Heerlijk de
hele avond buiten vertoeven, lekker eten met je vrienden, drankje erbij,
gezellig kletsen (slap ouwehoeren), wie doet je wat. Met pijn in het hart
zondagmiddag al weer afscheid genomen maar met hele goede
herinneringen en ook met een verlangen om terug te keren (wij zullen
reclame voor jullie maken!). Dank voor dit bijzondere vriendenweekend!
Het ga jullie goed. Arrivederci. Frank & Marga.

Dik en Anne Marie
15-09-2014

Herwin Bauhuis
09-09-2014

Janine

Dag allen, Er is blijkbaar iets misgegaan met het berichtje dat we via de ipad
wilden plaatsen. Hierbij alsnog onze bijdrage. Lieve Aaltje, Bert, Bram en
Jolein, dank je wel voor jullie gastvrijheid en gezelligheid. We hebben twee
heerlijke dagen bij jullie mogen doorbrengen. We hebben genoten van het
weer, de omgeving, het prachtige huis en jullie gezelschap. We waren erg
onder de indruk van het werk dat verricht is en de mate waarin jullie zijn
geïntegreerd in de Italiaanse gemeenschap. Wij gaan reclame maken en af
en toe een berichtje op facebook zetten! Ca'Betania is een aanraden voor
wandelaars, hikers en bikers, natuurliefhebbers, Italofielen, gastronomen en
operagezelschappen :-) We komen zeker een keer terug. Dikke kus en wie
weet tot gauw. Ciao!

Zaterdag 23 augustus zijn wij terug gekomen na een week vakantie in
Mercatello. Het was een fantastische week. Wat hebben wij genoten van de
gastvrijheid, omgeving en de heerlijke gerechten. Voor ons was dit de eerste
keer Italië. Onze dochter Elsa, vriendin van Jolein, was er voor de tweede
keer. Zij was al helemaal onder de indruk toen ze in mei ’14 was geweest.
Als je ziet in wat voor prachtige omgeving Bert, Aaltje, Bram en Jolein zich
bevinden, super mooi. En hoe ze hun huis met de daarbij behorende
appartementen hebben opgeknapt, geweldig en wat een sfeer. Hier kom je
tot rust, kun je genieten van de prachtige natuur, de vele bloemen en het
wild dat je hoort en ziet. Aaltje kan geweldig koken, we hebben heerlijk
gegeten en niet te vergeten de lekkere wijnen en zelf gemaakte likeuren. De
ingrediënten komen veelal uit eigen tuin. Samen doen ze er alles aan om
het je zo goed mogelijk naar de zin te maken. Het is zo bijzonder om te zien
hoe de hele familie al is ingeburgerd in het dorp. Ze maken met iedereen
een praatje, weten erg veel van de omgeving en geven daarin ook tips wat
je allemaal kan bezoeken. Kortom we hebben een geweldige week gehad!
Wij hebben heimwee terug en zullen zeker nog weer terug gaan! Groetjes,
Herwin, Anja & Elsa

We hebben een heerlijke vakantie gehad bij Ca'Batania. Wat een mooie
locatie. Een aanrader als je houdt van sportief bezig zijn (wandelen, fietsen
en hardlopen), maar ook van het Italiaanse leven houdt (heerlijk

27-08-2014

eten/drinken). We hebben knusse dorpjes in de omgeving bezocht, maar
ook waren we na een klein uurtje rijden op het strand. We zijn erg gastvrij
ontvangen en komen zeker weer! Bedankt fam. Steenbergen!

Marian en Andre
Scheers

Hoi Bert, Aaltje, Bram en Jolein, Hierbij willen wij jullie bedanken voor de
ontzettend fijne dagen ( één week lang) die wij met jullie hebben
meegemaakt. Begin augustus zijn wij met de auto vanuit Nederland naar
jullie toegekomen ( een tussenstop hebben wij gemaakt in Como). Wij
hadden geboekt Appartemento Uno en dat zag er prima uit. Wij hadden
inclusief ontbijt en dit was perfect verzorgd onder de luifel en genieten van
de ochtend zon. De ligging van jullie complex is zeer uniek. Ontzettend veel
rust en binnen een half uur tot een uur rijden met de auto kom je terecht in
zeer veel bijzondere plaatsen en natuurschoon. Wij hebben vanuit het
appartement diverse mooie plaatsen bezocht ( mede op jullie aanraden).Wij
zijn onder andere geweest in Assisi, Urbino, Urbania, Perugia en San
Marino. Al deze plaatsen zijn echte de moeite waard om te bezichtigen. Als
wij dan aan de einde van de middag/begin van de avond terug waren bij ons
appartement konden wij daarna erg genieten van de “kookkunsten” van
Aaltje. Wij hebben heel vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het
avondeten te nuttigen bij Bert en Aaltje. Het avondeten was gewoon perfect
verzorgd en van Aaltje kan menig restaurant nog iets van leren ( ook Bram
en Jolein hebben op jonge leeftijd al de” kookkunsten” van Aaltje
meegekregen). Uiteraard ontbrak de Italiaanse wijn niet. Wij hebben tijdens
het avondeten zeer leuke gesprekken gevoerd over jullie drijfveer en de
stap die gezet is naar Italië. Verder hebben Aaltje en Marian ook nog een
dag gezamenlijk gekookt. Het gerecht was gnocchi met konijn. Ook dit was
natuurlijk door Aaltje zeer goed geregeld. Daarnaast mochten wij ook nog
meedoen met een avondwandeling door te bergen ( sterren bekijken) met
de inwoners van Mercatello Sul Metauro. Bij terugkomst van de wandeling (
circa 11 km.) gingen wij met z’n allen ( 250 mensen) gezamenlijk buiten
eten. Ook dit was weer perfect georganiseerd. Ook hebben wij mogen
ervaren hoe Bram en Jolein de draad hebben opgepakt in Italië. Ook onze
bijzondere waardering hiervoor. Wij kunnen nog veel meer over deze week
schrijven maar dan wordt het een heel lang verhaal. Bert, Aaltje en de kids:
wij willen jullie graag bedanken voor deze bijzondere mooi week, wij
hebben ontzettend genoten hiervan en komen zeker terug om jullie
opnieuw te bezoeken ( dan waarschijnlijk met het vliegtuig want dan zijn wij
zo bij jullie). Uiteraard wensen wij jullie heel succes met de verhuur van
appartementen en het realiseren van de camping ( dit najaar). Groetjes aan
jullie allen, Marian en André Scheers uit Neede

10-08-2014

André Oostenveld
10-08-2014

Op aanraden van een collega, de schoonzus van Bert en Aaltje, hebben wij
dit jaar Ca 'Betania bezocht. We hebben hier absoluut geen spijt van
gekregen. De afslag van de grote weg bracht ons, via een prima te rijden
onverharde weg, kwamen in een oase van rust. We werden van harte
welkom geheten met een drankje naar keuze en kregen vervolgens onze
kamer toegewezen in een prachtig opgeknapt bijgebouw. De kamer bestond
uit een zitgedeelte met een aparte slaapkamer en doch en toilet, geheel in
stijl ingericht. Een plek waar je heerlijk tot rust kan komen en waar je mooie

wandelingen kunt maken. En heb je aan het eind van de dag geen trek om
nog te koken maar wel trek in eten: Aaltje weet er raad mee. Aaltje is een
uitstekend kokkin en daar hebben we heerlijk van genoten. Je kunt kiezen
om met het gezin mee te eten of afzonderlijk. Bert, Aaltje en kids, bedankt
voor de fijne dagen bij jullie, zet hem op met de nieuwe ontwikkelingen en
we komen jullie vast nog eens opzoeken. Ciao

Ben en Thecla
04-08-2014

Gijs en Nelleke
28-07-2014

Johan en Rita ter
Weele
06-07-2014

Roelanda en John
24-06-2014

Wat een prachtige locatie met geweldig uitzicht. Alle kamers met een eigen
stijl, alles is schoon en smaakvol ingericht. De eigenaren (Bert en Aaltje)
produceren veel eigen producten met fantastische smaak en een grandioze
wijn. Mercatello sul Metauro is gunstig gelegen in een landelijke omgeving,
niet ver van Arezzo. We namen dagtochten naar Perugia, Siena en
omliggende plaatsjes. Allemaal even mooi en met veel geschiedenis. Bert en
Aaltje (eigenaren) doen alles om ervoor te zorgen dat elke gast speciaal
voelt. Ze schenken veel aandacht voor detail, en doen alles, ook het
aanbieden van een kookles. Ze geven je het gevoel alsof je een deel van hun
familie bent. Een fantastische verrassing. Ca Batania was meer dan we
hadden verwacht. Absolute aanrader voor een geslaagde vakantie. Bedankt
Bert en Aaltje.

Hoi Bert en Aaltje en natuurlijk Bram en Jolein, Wat zijn jullie op een
prachtige locatie neergestreken. Jullie hebben jullie droom gevolgd! Op 22
juli kwamen we aan bij Ca Betania. Een werkelijk prachtige locatie in een
omgeving om stil van te worden. We werden ontzettend gastvrij ontvangen
en voelden ons direct thuis. In de nabije omgeving zijn mooie Italiaanse
steden en dorpjes te bewonderen. Dat hebben we natuurlijk gedaan.
Daarna kiezen tussen een mooie wandeling of lekker relaxen met een
glaasje wijn bij Aaltje en Bert. De dag wordt beëindigd door te genieten van
de kunsten van de master chef Aaltje. Di mama wordt bijgestaan door Bram
en Jolein, die ook een duit in het culinaire zakje doen. Kortom top. Ciao
familia. XXX Gijs en Nelleke

Beste Aaltje, Bert, Bram en Jolein, In de eerste week van juni 2014 hebben
wij een geweldige schildersweek gehad in Ca Betania. Met een groep van 14
personen hebben wij elke dag op een geweldige locatie buiten in de
omgeving van Mercatello geschilderd met olieverf. De lunch en diner,
verzorgd door Aaltje en soms geserveerd door Bert, Jolein en Bram, waren
geweldig! Wij zijn ontzettend gastvrij ontvangen in een prachtig Agriturismo
met perfecte kamers en een geweldige ligging. We hopen zeker nog een
keertje terug te komen. Johan en Rita ter Weele.

Lieve familie. Al bij ons tweede bezoek voelde het toch al weer als thuis
komen We hebben genoten

Frida Voogd
22-06-2014

Janny Kuik
21-06-2014

Marian ten Barge
19-06-2014

Joke Lamberts
15-06-2014

Jenneke
Brunnekreeft
15-06-2014

Ineke Floors
14-06-2014

Lieve Aaltje en Bert, Wij zijn met 14 mensen gekomen, midden in de nacht.
Het was voor ons de volgende morgen een GEWELDIGE belevenis om jullie
omgeving te zien. Er waren zoveel schilder plekjes. Aaltje verzorgde ons tot
en met; een dikke 10!.Bert gaf ons info en tips en mooie verhalen. Jullie
enthousiasme samen met Bram en Jolein heeft mede bij gedragen voor
deze ONVERGETELIJKE reis. Hartelijk dank voor alles. Saluti e arrivederci
Frida Voogd-Maasse van den Brink

Lieve Bert, Aaltje, Bram en Jolein, Wat was het weer fijn om even bij jullie te
zijn. Samen met Hendrieke en Michel heb ik genoten van de prachtige
omgeving, het mooie appartement en het heerlijke eten gemaakt door
Aaltje. Michel heeft lekker kunnen fietsen op de prachtige mountainbikeroutes vlak bij jullie accommodatie. Een zeer geslaagd weekend, wij komen
graag snel weer terug. Liefs Janny.

Hallo fam. Steenbergen. Wat hebben jullie ons verwend tijdens onze
schildersvakantie in Mercatello! Aaltje met haar uitmuntende gerechten,
Bert met zijn uitstekende informatie en tips, jullie enthousiasme waardoor
we het gevoel kregen één grote familie te zijn. De geweldige ligging van
jullie prachtige huis en de sfeervolle appartementen! En de geweldig mooie
omgeving waarin we uitstekend les kregen van Jenneke. Dit alles heeft
bijgedragen tot een onvergetelijke vakantie!

Hallo familie Steenbergen, het was een geweldige week. Heerlijk eten, een
mooie omgeving en goed gezelschap. Bedankt voor alles en wie weet tot
ziens !! Joke Lamberts

Lieve familie Steenbergen, We kijken tevreden terug op een geslaagde
schildervakantie op Ca' Betania in Mercatello Sul Metauro. Het weer was
Italiaans, dus goed. Het landschap was Italiaans, dus prachtig. De wijn was
Italiaans, dus lekker. Het eten was Italiaans, bereid door een Hollandse kok,
dus voortreffelijk! Het gezelschap was goed en dankzij jullie gastvrijheid was
de stemming uitstekend. Thank you very much for your hospitality, we had
a wonderful time at Ca' Betania! Grazie mille per tuti, arriverderci! Jenneke
Brunnekreeft

Al veel vakanties in zoveel landen meegemaakt, maar dit verblijf in Ca
Betania was onvergelijkbaar en onvergetelijk. Het huis en de
gastenverblijven waren koel, comfortabel en met smaak ingericht. Voor ons,
als schilders, waren huis en tuin en omgeving al verrassend. Moe
geschilderd van een dag hard werken op diverse schitterende locaties
kwamen we weer "thuis" waar uitstekende lunches en steeds zulke pure
Italiaanse diners klaarstonden! Wat een luxe. We voelden ons één grote
familie bij Bert en Aaltje en de kinderen! Het was te kort en ik hoop dat we

elkaar weer terugzien. Graag tot volgend jaar? Ontvang warme groet Ineke
Floors

Jaap en Anneke
Broekman
11-06-2014

Geert Roelof en Rita
12-04-2014

Familie Takens
03-03-2014

Janny Soer
23-02-2014

Jan en Gretha
19-01-2014

Na een heerlijke lunch bii Fattoria la Vialla op weg naar Ca' Betania van Bert
en Aaltje. Als je in het stadje Sancepolcro linksaf slaat begrijp je een beetje
waarom de fam. Steenbergen naar Italië is verhuisd. Wat een schitterende
vergezichten en gezellige dorpjes. o.a. Pennabilli bezocht waar een kleintje
oerol plaatsvond (pinksterweekend). Ca'Betania is geweldig. Gezellig
ingericht, gastvrij onthaal en een heerlijke Italiaanse keuken. Bert Aaltje
Bram en Jolein, bedankt voor het gezellige weekend.

In april 2014 een lang weekend genoten van een verblijf in Ca'Betania. Wat
een verwennerij: het appartement, de prachtige natuur en omgeving, maar
vooral de gastvrijheid van de familie. En niet te vergeten de geweldige
kookkunsten van Aaltje. Wat een energie! Voor herhaling vatbaar en dan
wat langer. Wat een geweldige plek. We zien dat jullie er wat moois van
maken. Wij wensen jullie zowel zakelijk als persoonlijk heel veel succes en
geluk. Veel liefs van Geert Roelof en Rita.

Onze Hollandse voorjaarsvakantie 2014 zouden we gaan vertoeven in Italië,
Ca’Betania in Mercatello sul Metauro. Met 5 man sterk zijn we 6 dagen hun
leven “binnengevallen” maar wat een gastvrijheid, warmte, gezelligheid en
enorme Italiaanse kookkunst hebben we mogen ontvangen! Als het klussen
straks klaar is, en hun Italiaanse droompaleis in de warme zon staat te
stralen, is dit een absolute boeking waard! De prachtige omgeving, het
uitzicht vanaf Ca ‘Betania en de pure authentieke Italiaanse sfeer,
versterken het geheel tot het maximale. Als dit niet de toppers van de
Agriturismo in Italië zijn, dan weten wij het niet meer!

in febr 4 dagen op Ca’ Betania te gast geweest, en gast voel je je zeker want
je wordt hier echt verwend. Workshop fotograferen in Mercatello sul
Metauro voorbereid en kennis gemaakt met de prachtige omgeving. Het
eten smaakt bellisimo! mooie plek om te wandelen, fietsen en ik heb er
zelfs weer paard gereden. Kortom voor de echte Italië fan is dit een
prachtige Agriturismo! a presto!

Wij hebben in december 2013 gelogeerd bij Bert, Aaltje, Bram en Jolein.
Hoewel er nog grote plannen zijn voor vernieuwing en uitbreiding van het
B&B was het hier al goed toeven. De plek en het geweldige uitzicht over het
dal hebben wij als bijzonder ervaren. We hebben een heerlijke wandeling in
de omgeving gemaakt en nog lekker van de decemberzon kunnen genieten.
Wat een verblijf op Ca'Betania extra bijzonder maakt is de kookkunst van
Aaltje. Complimenten! Jan en Gretha

