Enkele van de vele reacties in ons gastenboek:
juli 2017 Ben en Aletrandia We hebben genoten van ons verblijf hier.
Heerlijk die rust, mooie omgeving en jullie prima verzorging. Alles klopte!
We gaan jullie zeker aanbevelen. Veel dank en wellicht tot ziens.
Juli 2017 Ben en Carla We hebben een heerlijke week gehad bij jullie op
deze mooie plek. Bedankt voor de goede zorgen, het ontbijt met uitzicht
op de bergen en het diner op het terras.
juni 2017 Willem en Karin Wat een geluk dat we dit adres gevonden
hebben. Super. Ik ga jullie niet teveel ophemelen want dan lopen jullie
straks langs jullie slippers. Willem ziet jullie en augustus en wij hopelijk
volgend jaar terug in het huisje.
juni 2017 Theo en Marianne Het was kort maar .....Prachtig! Wij hebben
genoten van de casita met het mooie uitzicht. Het gezellige diner samen
met Welmoed en nog een heerlijke salade op ons terras in het
vooruitzicht. Klaasjan en Jan, jullie kunnen blij zijn met Agnita, een hele
fijne gastvrouw die het goed van jullie overneemt.
juni 2017 Diny en Geert Via een verhaal in de "Plus" zijn wij begin dit jaar
op het idee gekomen om tijdens onze rondreis door Frankrijk/Spanje ook
La Colmena Famosa als etappe plaats te kiezen. Wij werden door Agnita
geweldig gastvrij ontvangen en samen met Welmoed heeft zij gezorgd
voor een geweldige week hier in Colmenar. De table d'hotes waar wij
aanschoven waren ook geweldig. De ambiance van de B&B is geweldig en
we hebben ons dan ook echt thuis gevoeld hier in Spanje. Met een fijn
gevoel en goed uitgerust vervolgen wij onze rondreis.
(noot van de Klaasjan en Jan: Agnita en Welmoed hebben tijdens ons
verblijf in Nederland de honneurs hier waargenomen)
juni 2016 Ben en Joke Beste Agnita, het lijkt ons geen straf om hier waar
te nemen. Een heerlijk zonnig, rustig oord met vogeltjes die fluiten, waar
buurhonden zich toch wel eens 's-nachts laten horen. Wij sluiten ons aan
bij alle voorgaande superlatieven. Tip: reserveer vooraf kaartjes voor de
Caminito del Rey
juni 2016 Rien en Marianne Beste Agnita, heel erg bedankt voor jou
gastvrijheid. Het is een prachtige locatie met een zeer mooie tuin. We
hebben zeer genoten van het diner en van de contacten met de andere
gasten. Het is een mooie afwisseling met het verblijf in de drukke steden.

juni 2016 Ellen en Ton Beste Agnita, voor de eerste keer in Andalusië, een
geweldig mooie ervaring met prachtige vergezichten, natuur, cultuur en
de restaurantjes. Wat hebben wij genoten van jouw goede zorgen. Iedere
ochtend een zeer goed verzorgd ontbijt in de ochtendzon, het
zelfgebakken brood met vruchten en noten, heerlijk. Iedere dag bij
thuiskomst genoten van een schone kamer. Genoten van je adviezen, tips
en gezellige praatjes.
juni 2016 Renate en Noah Heel veel dank voor de hartelijke ontvangst en
goede zorgen, de heerlijke ontbijtjes en gezellige praatjes. Jij zorgt voor
een warm thuisgevoel, heel fijn. Jan en Klasjan, jammer dat we jullie niet
ontmoet hebben. Het lijkt dat de gastvrijheid van Agnita niet te
overtreffen is. Wat een schitterende plek is dit. De tuin, het uitzicht, de
mooie kamer en de heerlijke bedden.
juni 2016 Marja en Laurens Voor de vierde keer hebben we hier weer een
week genoten in jullie casita. Deze keer met als gastvrouw Agnita maar
daar kunnen jullie met een gerust hart alles aan overlaten. Agnita, dank
voor alle goede zorgen en gastvrijheid. Klaasjan en Jan, tot september,
leuk om jullie dan weer te zien.
mei 2017, Louk en Thil Wij genoten zeer van jullie mooie casita. We
vonden het een mooi en comfortabel huis met heerlijke niet te harde
matrassen. Het terras met een nog mooier uitzicht. Doordat er vaak een
windje waait is het daar ook nooit te warm. We maken uitstapjes naar El
Torcal de Antequera, wat we een heel bijzonder gebied vonden en waar
wij mooi weer hadden. Ook gaan we nog naar de oude historische tuin
Jardin Botanico Concepcion aan de rand van Malaga, zo'n 20 minuten
vanaf hier. We vonden het een betoverende tuin en verbleven er van
10.00 tot 15.00 uur, met tussentijds een heerlijke lunch in het
"Nederlandse café-restaurant met heerlijke gerechten. Al met al een
heerlijke week hier.
mei 2017 Henk en Ivonne Geweldig wat een prachtige plek en een
geweldige ontvangst. Wat hebben we genoten. Voor ons de eerste keer
een Rondreis met B&B's. Wat waren we blij dat we na bij jullie gestart te
zijn ook onze rondreis hier eindigden. Heel veel dank voor de goede
zorgen.
mei 2017 Karin en Hen Voor onze rondreis in Andalusië hebben we voor
de 1e keer B&B's geboekt. We hebben ons geen betere B&B kunnen
uitkiezen. Julie B&B is een klein paradijs. Het is werkelijk genieten van:
het schitterende uitzicht, het heerlijke ontbijt, gezellige diners, jullie
gastvrijheid, het zalige zwembad, het mooie weer en jullie lieve hond
Bruno. We zullen jullie niet vergeten en misschien tot een volgende keer.

mei 2017 Wim en Erna Heel gastvrij zijn we verwelkomd door jullie
vervangers. Wat een mooie casita en dan het uitzicht: Fantastisch en wat
een rust. We hebben genoten van de maaltijden en een keer van jullie
overdadig ontbijt op jullie heerlijke terras. Aan alles is gedacht, zelfs een
nachtlampje voor een eventuele toiletgang. Chapeau!
We hebben leuke uitstapjes gemaakt naar diverse steden en mooie
autotripjes en genoten van de natuur. Het was een heerlijke vakantie.
mei 2017 Hugo en Alberta Als Groningers zeggen we dan: "'t kon minder",
wat voor Groningers een groot compliment is. Wat een ontzettend fijne
plek. We hebben het hier goed gehad. Fijn gezelschap, lekker gegeten,
mooie omgeving. Wat wil een mens nog meer? Meer tijd! We zijn hier 10
dagen geweest maar het had best nog even mogen duren. We zullen hier
met goede herinneringen aan terug denken.
mei 2017 Jeroen en Martine Wij hebben genoten van jullie B&B. Het is een
heerlijke rustige plek waar je van de zon en de prachtige vergezichten
kunt genieten. Wij hebben vanaf hier prachtige routes kunnen maken en
veel gezien van de omgeving. Bruno heeft goed over ons gewaakt.
Wie weet tot een volgende keer.
april 2017 Carla en Geert Na 6 jaar nog eens terug en nu in de casita. Het
was weer heerlijk om hier te zijn met het onveranderde fantastische
ontbijt, de salades en kookkunsten van Jan. Maar ook het onveranderd
was het uitzicht. Wat voor ons thuis niet meer dan een 2-D foto zal zijn is
hier 3-D om je heen, wat een ruimte. We hopen jullie snel een keer bij
ons te begroeten zodat we de "vogeltjes" kunnen "los laten".
april 2017 Frederic, Katrijn, Thor en... Bedankt voor de gastvrijheid, het
klaarstaan met raad en daad en de babbeltjes om te horen hoe onze dag
was geweest met ons klein "monster". Het gastenverblijf voldeed perfect
aan onze behoeften en de nodige ruimte met onze peuter. De omgeving is
ronduit prachtig. We hebben het meest genoten van Antequera en de
moskee in Cordoba, maar evenzeer van een terrasje in Casabermeja. Veel
succes nog met jullie B&B en de exposities van Jan.
ps. De smoothie was overheerlijk.
April 2017 Heleen en Hans Via de Plus kwamen we op jullie spoor en daar
hebben we geen spijt van. We hebben een heerlijke week gehad in de
casita die van alle gemakken is voorzien. Jullie zijn echte gastheren
waarbij het evenwicht tussen jullie aandacht en onze privacy opvallend
goed was. We hebben genoten van deze prachtige plek, het fantastische
uitzicht, de heerlijke salades en hulp bij het aansteken van de houtkachel.
Ook jullie suggesties voor een aantal tochtjes in de omgeving waren de
moeite waard. Daarnaast hebben we een bezoek gebracht aan Malaga
(prachtige kathedraal), Cordoba (waar met name de mezquita veel indruk
maakte) en Granada (waar het Alhambra ons weer deed ervaren waarom
we niet van massa toerisme houden). al met al een fantastische week.

maart 2017 Martin en Sjanie Bij jullie mochten we voor het eerst ervaren
hoe het is om in een B&B te verblijven. Wat een luxe en wat zijn we
verwend. We voelden ons meteen thuis. Jullie zorgden zo goed voor ons!!
En wat een schitterende tuin!! En een heerlijk ontbijt iedere morgen.
Kortom: het was een fantastisch verblij voor ons.
maart 2017 Jeanco en Wim Heel hartelijk dank voor jullie gastvrijheid en
vriendelijkheid, hulpvaardigheid. Jullie zijn heel relaxed en alles liep
fantastisch. Het weer was, op 1 dag na, prachtig en we hebben hier
genoten. En een poot voor Bruno.
maart 2017 Frank en Ineke Voor de 3e keer bij jullie en weer was het
heerlijk. We hebben genoten van het weer, de omgeving, het heerlijke
eten en jullie bijzondere gastvrijheid. Tot 'n volgende keer...
februari 2017 Tonny en Kees Wat een heerlijke plek om uit te rusten van
een 2-weekse tocht door Andalusië. De steden zijn prachtig maar de rust,
de stilte en het uitzicht hier zijn onvergetelijk! We hebben de omgeving
verkend te voet en met de auto en altijd kwamen we "thuis" bij een
warme kachel. Heerlijk! We missen het nu al en weten zeker dat we terug
komen. Heel hartelijk dank voor jullie gastvrijheid en zorgzaamheid.
februari 2017 Chee, Marja, Magda, Annie en Chris (waren een week hier
voor een workshop keramiek; enkele van hun reacties)
There must be a place where sadness dress up in colours, where painting
becomes poetry etc. And that place was found at 'La Colmena Famosa',
muchos gracias amigos - Chee
Echt waar, ik heb er geen woorden voor...."PERFECT" - Magda
Gedicht voor 2 lieve inspirerende mannen. De man die ik heel wil laten
door Sylvia Hubers:
Hij is de man die ik heel wil laten, mansparend ga ik door het leven met
hem. Als hij slaapt laat ik hem slapen, als hij eet laat ik hem eten, als hij
leest praat ik hem niet de oren van het hoofd etc.
Dank je wel voor alles - Annie
Onze workshop Raku was wonderbaarlijk. De werkjes die iedereen
gemaakt heeft prachtig gewoon. Het glazuureffect was ronduit
toverachtig, heel het proces en het prachtige resultaat. Iedereen heeft
ervan genoten en zeer veel van geleerd. Jan is een geboren leerkracht
met oog voor iedereen, een manier van omgaan met mensen die ik zelden
heb gezien, zo prettig, gemakkelijk, vriendelijk, rustig, laat iedereen in
zijn eigenheid. En dan hebben we Bruno nog. Ieder van ons heeft de
zachtaardige hond in zijn hart gesloten - Marja.
De herinnering is het enige paradijs waar we niet verdreven kunnen
worden! Het was heerlijk!! - Chris
januari 2017 Ria, Ger, Brenda, Bart Wat heerlijk, wij gaan fijn op vakantie
naar Spanje. De eerste dag op het terras bij de casita, koffie met gebak,
gezellig samen met man en kinderen. De kopjes opruimen, Ria gaat staan

en pats er knapt iets in haar knie, jawel, gebroken. Ziekenhuis, operatie,
4 dagen blijven. In de casita ben ik niet meer geweest, ik loop op 1 been
tussen 2 stokken, maar ondanks alles heb ik genoten van ons heerlijke
terras en de zon. Jullie hartelijkheid bij thuiskomst uit het ziekenhuis,
koffie met eigengemaakte appeltaart, heerlijk. Heel veel dank voor jullie
gastvrijheid. Het is hier heerlijk toeven, een prachtige omgeving.
november 2016 Nicole Ondanks het slechte weer heb ik enorm genoten
hier in La Colmena Famosa. Het huisje is heerlijk (vooral het uitzicht op de
"grand canyon" bij zonsondergang, de lunches waren heerlijk en de cursus
was boven verwachting. Nooit gedacht dat ik met zulke mooie
kunstwerken naar huis zou gaan. En de kers op de taart was de
houtkachel, die 's-avonds na een koude regenachtige dag buiten, steeds
weer voor ons was aangestoken.
november 2016 Koko Wat een mazzel dat we net op de allerlaatste dagen
van het jaar jouw raku pottenbakkerscursus gingen doen. Lekker warm in
het atelier, allemaal nieuwe technieken leren en met jouw aanwijzingen en
ingrijpen een paar leuke creaties tot stand brengen. Ik vond je een hele
fijne docent: geduldig, meedenkend, gul.
oktober 2016 Jan en Inge Vrijwel alles is al in dit gastenboek genoemd.
Daarover valt dus weinig meer te zeggen. Maar een dingen willen we er
nog wel aan toevoegen. Elke ochtend hebben we genoten van het uitzicht
van het lager gelegen meditatieterras. En meestal was er zelfs zon. Wat
een rust heerste er dan totdat er geroepen werd "Hallo, Hallo!!" Hiermee
werd aangekondigd dat onze kamer zou worden opgeruimd. Fijn dat we
niets hoefden, alleen maar genieten van een heerlijke rustige week.
oktober 2016 Ellen en Ger 's-Nachts om 02.00 uur aankomen en dan de
poort nog open hebben, getuigt van gastvrijheid. De aandacht voor ons en
de heerlijke gerechten waren een opsteker.
oktober 2016 Dorien en Lonneke Wat was het een heerlijke week bij jullie.
We hebben genoten van het concept van La Colmena Famosa. Wij
kwamen voor een weekje rust en dat is gelukt. Vanzelfsprekend was de
hartelijke sfeer, de gezelligheid, het heerlijke eten, de inspirerende
gesprekken en de lollige momenten.
oktober 2016 Aafke en Chris We hebben een geweldige week gehad. Jullie
hartelijkheid, het warme welkom, het prachtige onderkomen "La Casita",
en een woord: geweldig. De omgeving van Colmenar is prachtig. De
botanische tuin in Málaga een aanrader. Ook zullen we jullie B&B
aanraden, de plek, rust, uitzicht. We zijn blij dat we jullie gasten mochten
zijn.

