
Ze droomden van een vakantiewoning in de Laars 
maar besloten te emigreren. Inmiddels runnen ze 
al heel wat jaren La Vecchia Scuola, een luxe B&B 
in een oude school in de Marken.  

Mooi in de Marken

Na een lange reis met de camper, kriskras door Italië, wisten Jurgen 
en Gonnie het zeker: ze waren verliefd. Verliefd op de Italiaanse 
manier van leven, maar vooral verliefd op De Marken (Le Marche). 

In deze regio vonden zij de perfecte combinatie van prachtig natuurschoon 
(zoals de zee en de bergen) en authentieke Italiaanse dorpjes. De Marken 
is nog niet overspoeld door toeristen waardoor je er het echte Italië vindt. 
Mensen zijn relaxed, vriendelijk en hebben altijd tijd voor een praatje. 
De keuken is puur met heerlijke lokale wijnen en voor weinig geld kun je er 
nog goed eten. 
Het wensenlijstje van Jurgen en Gonnie was behoorlijk lang: het huis moest 
dicht bij het vliegveld liggen, maar ook dicht bij het strand en de bergen 
én niet ver van een levendig dorpje voor de dagelijkse boodschappen. 
Bovendien moest het huis groot genoeg zijn om gasten te kunnen 
ontvangen. Het zoekgebied was gelukkig al bepaald. Een grote rode cirkel 
over de regio Le Marche tussen Jesi en Macerata. En juist dáár bleken maar 
weinig huizen te koop te staan.
Het was niet meteen raak, maar de droom om in Le Marche te wonen 
werd met elk huis dat ze bekeken nog een beetje groter. Hun droomplek 
vonden ze alleen maar niet. Tot hun hart een sprongetje maakte bij het zien 
van een oud schoolgebouw uit 1939, niet ver van het dorpje Montefano. 
Tijdens het bezoek was het slecht weer en terwijl het huis goed voelde, leek 
er alleen geen uitzicht te zijn. De dag erop zijn ze samen teruggereden. 
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Na 2,5 uur gezocht te hebben en bijna 
omgedraaid te zijn, vonden ze het huis 
terug en bleek het een panoramisch 
uitzicht te hebben.  

Drie maanden na de aankoop zou 
de Bed&Breakfast La Vecchia Scuola 
open gaan. De planning was strak. 
Tegenslagen als geen wifi  voor de 
reserveringen (dus naar de plaatselijke 
bar), een gaslek op eerste Paasdag en 
een waterlek naar de ondergelegen 
verdieping - hielpen daar niet bij. 
Tijdens deze 3 maanden zijn ze echter 
snel geïntegreerd. De mensen uit 
Montefano hebben zich voor hen 
open gesteld en hulp aangeboden. 
Regelmatig hing er een tas met sla of 
ander lekkers aan de poort. Na hard 

werken en tegenslagen te hebben 
aangepakt konden Jurgen en Gonnie 
met een gerust hart hun eerste gasten 
ontvangen.

Jurgen en Gonnie hopen La Vecchia 
Scuola verder uit te kunnen breiden 
zoals ze afgelopen jaren hebben 
gedaan met de aanleg van een zwem-
bad en recentelijk met de aankoop 
van een olijfboomgaard aan huis. 
Zodat gasten en zijzelf kunnen blijven 
genieten van La Vecchia Scuola en van 
al het mooie dat de regio Le Marche 
te bieden heeft. 

Hoe het nu gaat met 
Jurgen en Gonnie? Kijk op
lemarchebedandbreakfast.com 

Het was niet meteen raak, maar de droom om 
in Le Marche te wonen werd met elk huis dat ze 

bekeken nog een beetje groter

Gonnie en Jurgen zijn regelmatig te vinden bij de 
mooiste stranden van de Riviera del Conero op 

slechts 20 minuten afstand van La Vecchia Scuola.

Inmiddels staat 
La Vecchia Scuola in 

de top 10 van beste 
B&B’s van Italië
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