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Wonen op het platteland, genieten van het buitenleven en de 
magnifieke Franse cuisine. Voor veel mensen is EMIGREREN 
NAAR FRANKRIJK hun grote droom. Deze drie Gooische 

gezinnen waagden de sprong. Hoe bevalt het leven in  
‘la douce France’ en hoe anders is hun nieuwe bestaan dan 

het leven in ‘t Gooi? 
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Christopher Engel is geboren in Naarden, opge-

groeid in Blaricum en woonde lange tijd in Laren. 

Zijn vrouw Avital bracht haar eerste levensjaren 

door in een Israëlische kibboets. Op haar zesde 

verhuisde ze met haar Friese moeder en Israëlische 

vader naar Almere. Christopher en Avital ont-

moetten elkaar op een feestje in Bloemendaal. 

Christopher: “Al snel gingen we samenwonen in 

Almere. We spraken vaak over wat we nou echt 

wilden in het leven. Avital was ontwerpster van 

kinderkleding en ik werkte al jaren in de sales  

bij Wijnkoperij Wesseling in Laren. Steeds meer 

kregen we de behoefte om eigen baas te zijn. 

Daarnaast ontdekten we dat de manier waarop 

we wilden wonen in Nederland niet betaalbaar 

was, maar in Frankrijk wel.” Een land dat hen al 

vertrouwd was door vele vakanties, het vakantie-

huis van Christopher in de Bourgogne en de drie 

jaar die Avital in de Loirestreek woonde. 

Verbouwen met YouTube
Op het platteland van de zuidelijke Bourgogne 

kochten ze in 2017 Maison Mazille om er een 

chambres d’hôtes van te maken. Tweeënhalf jaar 

verbouwen volgde. “Het huis had geen water, riool 

en elektriciteit. Zonder enige ervaring verbouwden 

we bijna alles zelf. Plamuren, tegels zetten; we 

leerden het allemaal via YouTube. Het was keihard 

werken en dat met een kind van amper een jaar. 

Maar we wisten waarvoor we het deden: meer tijd 
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“HET MOOISTE AAN ONS NIEUWE BESTAAN IS DAT 

WE ONZE ZOON VALENTIN VAN DICHTBIJ ZIEN OP-

GROEIEN, OMDAT WE NIET NAAR KANTOOR MOETEN 

OF VEEL VERPLICHTINGEN HEBBEN. WE ERVAREN 

NU VEEL MEER KWALITEIT VAN LEVEN.” 

Christopher en Avital Engel (36) en zoontje Valentin 
(3) vertrokken naar Zuid-Bourgogne
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GOOISCHE REISGIDS
Maison Mazille is prachtig gelegen in het zuidelijke 

deel van de Bourgogne (de Mâconnais) aan de 

Route du Soleil. Drie uur van Parijs, vier uur van 

de Côte d’Azur en drie uur van de Franse Alpen. 

De chambres d’hôtes heeft vijf sfeervol ingerichte 

kamers vanaf € 108,- per nacht inclusief ontbijt. 

De mooie tuin heeft een zoutwater- zwembad. 
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MAISON MAZILLE 

911 Route de Cluny (lieu dit, Le depot) 
71250 Mazille, Bourgogne-Franche-Comté  
T +33624792914
mazille71@hotmail.com

www.maisonmazille.com
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voor ons gezin en een heel fijn leven samen. We 

zouden het zo weer doen, maar dan wel met een 

huis waarin de basisvoorzieningen aanwezig zijn.” 

Christophers liefde voor wijn bepaalde deels 

waar ze gingen wonen. “Wijn is voor mij vloeibare 

kunst en de wijnen van de Bourgogne zijn zonder 

twijfel de beste van Frankrijk.” Hij helpt de lokale 

wijnboeren door hun wijnen te introduceren bij 

zijn gasten en wijncontacten in Nederland. 

Vrijheidsgevoel
Inmiddels gaat het ondanks corona heel goed 

met de boekingen en heeft het Franse magazine  

ELLE Decoration een prachtig artikel over Maison 

Mazille gepubliceerd. De meeste van hun gasten 

zijn Franstalig, en dat is wel zo fijn. In Frankrijk  

ervaren ze meer vrijheid. “We zijn hier natuurlijk 

aan het werk, maar omdat het in je eigen huis is, 

voelt het heel vertrouwd. Het grappige is dat de 

Fransen zich bij ons te gast voelen en zich tijdens 

hun verblijf aanpassen aan ons, in plaats van wij 

aan hen. Ze gunnen je je vrijheid, waardoor we 

zelfs met een vol huis overdag gewoon lekker 

naar de markt of een brocante kunnen gaan.” 

‘t Gooi versus Frankrijk
De band met Nederland blijft. “We vinden het  

nog steeds een fijn land en zijn het destijds niet 

ontvlucht. Bepaald eten mis ik wel eens. In Laren 

woonde ik vlakbij snackbar Beo en als ik mijn dak-

raam openzette, rook ik de frituurlucht. Ik kwam 

er vaak. Ik heb soms nog ontzettend zin in gefri-

tuurd eten.” Naar de kapper gaat Avital nog steeds 

in Nederland, want ze vertrouwt het kleuren van 

haar haar niet toe aan de kappers in de omgeving. 

Christopher en Avital waarderen in Frankrijk 

vooral wat ze in Nederland missen;  

de heuvels en een beter klimaat.  

“We wonen een uur onder  

Beaune, waar veel mensen 

even halt houden onderweg 

naar Zuid-Frankrijk. Het voelt hier 

al wat Mediterraan, want er zit warmte 

in alles; in de kleuren, het weer en de 

gerechten. En dat past bij ons.” 
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Jos Rietra is geboren in Zuid-Limburg, maar  

streek na Leiden en Taiwan in Bussum neer.  

Hij woonde er meer dan dertig jaar, waarvan  

28 met zijn Brabantse vrouw Karen. 

Jos maakte carrière in de olie- en gasindustrie, 

Karen werkte als docent communicatie aan de 

Hogeschool van Utrecht. Karen: “Toen de laatste 

van onze drie kinderen het huis uitging, wilden 

we niet alleen kleiner gaan wonen; we vroegen 

ons ook af waar we in deze nieuwe fase onze  

voldoening uit gingen halen.”

Ik-vertrek ervaring
Ze zijn al even in Nederland en Italië op zoek naar 

een geschikte plek voor een Bed and Breakfast 

als Karen op een verjaardag hoort dat in Frankrijk 

Domaine Bessière te koop staat. Jos: “Het was 

aantrekkelijk dat dit bedrijf al draaide en we het zo 

konden overnemen. Na ons eerste bezoek kwamen 

we terug op een roze wolk. We keken voor de vorm 

nog een tijdje verder, 

maar uiteinde lijk stonden 

we in november 2018 met 

een verhuiswagen voor  

de deur van het 21 hectare 

grote landgoed.  

We arriveerden in de regen, 

de verwarming werkte niet 

en er lag een doos met 200 

sleutels zonder label. Het was een echte 

‘Ik-vertrek’-ervaring. Toen we met vrienden aan 

het kerstdiner zaten, raakte het riool opnieuw 

verstopt. Veel gebreken bleken bij de koop voor 

ons verborgen gehouden.”

Rijker leven
Na een verbouwing opende Domaine Bessière in 

2019 opnieuw haar deuren. Op het terrein staan 

vier gîtes, vier safari-lodgetenten (glamping) en 

een pipowagen. In hun eigen bos zijn wandelpaden 

“HET LEVEN HIER IS HEEL PUUR EN DAT VIND IK 

ERG LEUK NA AL DIE JAREN LUXE IN ‘T GOOI. TOCH 

DROOMDEN WE NIET AL JAREN VAN EEN B&B IN 

FRANKRIJK; HET IS ZO GELOPEN.”

Jos (60) en Karen Rietra (53) – Domaine Bessière
Casseneuil- Zuidwest-Frankrijk

PARIJS

IK VERTROK

DOMAINE 
BESSIÈRE



Bussum, had een druk sociaal leven met veel 

etentjes en borrels, maar ik heb geen dag spijt 

gehad. We doen elke dag wat we leuk vinden,  

zoals klussen, tuinieren, of even niets. De mensen 

die ik mis, staan vaak te popelen om hierheen te 

komen. Het is ook geweldig dat we door alle 

ruimte veel familie en vrienden kunnen uitnodigen; 

er is een bed voor iedereen.” Zelfs tijdens corona 

bleek het landgoed een uitkomst: Karen: “Vorig 

jaar zaten onze kinderen hier een paar maanden 

met ons in lockdown, dat was heel fijn.” En juist 

vanwege corona begonnen ze Les Petites Perles, 

een samenwerkingsverband van tien andere 

kleinschalige domaines met Nederlandse eige-

naren. De zomermaanden zijn alweer grotendeels 

volgeboekt. 

De meeste gasten zijn Nederlands en komen 

soms ook uit ‘t Gooi. Karen: “Afgelopen seizoen 

waren er gasten die om de hoek van ons oude 

huis in Bussum woonden.” Terug naar Nederland 

willen ze niet meer. Karen: “Soms rijden we hier 

rond en zeggen we tegen elkaar: “Kan jij geloven 

dat we dit echt gedaan hebben? Amper voorbe-

reiding, gewoon ingepakt en gegaan?” 

GOOISCHE REISGIDS
Op Domaine Bessière geniet je van een heerlijk 

verblijf in een van de vier gîtes, vier safari-lodge-

tenten (glamping) of de pipowagen. Het landgoed 

met groot zwembad en tennisbaan ligt in Zuid-

west-Frankrijk vlakbij het middeleeuwse stadje 

Casseneuil. Net onder de Dordogne en tien kilo-

meter van Villeneuve-sur-Lot. Het is makkelijk te 

bereiken via vliegveld Bergerac. 

DOMAINE BESSIÈRE

47440 Casseneuil
Frankrijk
T. +33 7 66 22 65 84
T. +31 6 31 31 46 07
E. domainebessiere@gmail.com      

www.domainebessiere.com
www.lespetitesperles.fr
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aangelegd. Hun leven is enorm veranderd: Jos: 

“We voelen ons vrijer, zijn veel meer buiten en 

genieten enorm van de natuur. Everzwijnen, reeën, 

dassen en vossen op je eigen terrein is echt ge-

weldig. Ik houd van de ruimte en ‘le calme’ zoals 

de Fransen dat zeggen, de stilte. We zien onze 

kinderen, familie en vrienden nu zelfs vaker, want 

als ze er zijn brengen we veel meer tijd met elkaar 

door. In het hoogseizoen is het ontzettend ge-

zellig met de gasten. Ons sociale leven is nu veel 

gevarieerder.”

Lockdown op eigen landgoed
Karen: “Ik was enorm verknocht aan mijn leven in 
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Floris Stork is geboren in 

Mexico, waar zijn ouders 

waren uitgezonden voor 

werk. Toen hij anderhalf jaar 

oud was verhuisde het gezin 

naar Huizen. Later in het  

leven ontmoette hij de 

Brabantse Zsuzsi en  

samen kochten ze in het 

Gooische dorp een oud vissers-

huis. Allebei werkzaam in de marketing 

van IT-bedrijven maakten ze lange dagen. Floris: 

“Toen onze zoon Teun geboren werd, bleef er 

door de werkdruk weinig tijd over om van het  

leven te genieten en er echt voor hem te zijn.  

We voelden ons niet altijd goede ouders. Toen 

we eenmaal besloten dat ons gezin belangrijker 

was dan onze carrières, gooiden we het roer 

makkelijk om.”

Romantisch idee
Op zoek naar een rustigere plek om te wonen viel 

de keuze op de Dordogne in Frankrijk. Vertrouwd 

terrein, want de vader van Floris had er al een  

vakantiehuis. Floris: “We vonden het er heerlijk, 

veel groen en rivieren; het is net Nederland met 

een beter klimaat. Zsuzsi: “We vielen natuurlijk 

ook voor het romantische idee van Frankrijk; het 

stokbrood, mooie wijnen, alles draait om lekker 

eten. En het is voor ons belangrijk dat familie en 

vrienden binnen een dag rijden hier kunnen zijn 

en andersom.” In 2001 werd Frankrijk hun nieuwe 

thuis. 

Verhuur luxe vakantiewoningen
Floris en Zsuzsi werkten de eerste jaren aan  

projecten voor hun vroegere Nederlandse  

werkgevers. Tot de kredietcrisis begon. Floris: 

“We kregen steeds minder opdrachten, wat  

“ONS NEDERLANDSE LEVEN WAS ZO DRUK DAT ER 

AMPER TIJD WAS VOOR ONZE ZOON. HET VOELDE 

NIET GOED OM ZO DOOR TE GAAN. NU IN FRANKRIJK 

LEVEN WE ZOALS WE WILLEN, VOL JOIE DE VIVRE.” 

Floris (56) en Zsuzsi Stork (57), zoon Teun (22) en dochter Julie (17)  
Luxe Vakantiehuis Dordogne

Chalais in de Dordogne, Zuidwest-Frankrijk
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LUXE VAKANTIEHUIS DORDOGNE 

www.karpervissen-frankrijk.nl 
Tel: +33 (0)553553071
Mobiel: +33 (0)672956177
info@luxevakantiehuis-dordogne.com

www.luxevakantiehuis-dordogne.com
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GOOISCHE REISGIDS
Via Luxe Vakantiehuis Dordogne boek je een met 

zorg uitgezochte en unieke woning voor je vakantie. 

Prijzen variëren van €1500 tot €15.000 per week. 

Floris en Zsuzsi verhuren ook een mooie gîte op 

hun eigen landgoed en bieden visvakanties aan 

met verblijf in hun stacaravan met overdekt terras 

en keuken. 

hadden we niet zoveel tijd doorgebracht met onze 

kinderen, dus daar ben ik heel dankbaar voor. 

Het is wel moeilijk om onze ouders die nu op 

leeftijd zijn, zo weinig te zien. Nederland speelt 

nog steeds een grote rol, maar dat komt wel voor-

namelijk door familie en vrienden.” Floris en Zsuzsi 

zijn nog altijd dol op het Franse leven. Floris: “We 

genieten van de geweldige keuken, dat de Fransen 

tijd nemen voor de lunch en werk niet als hun  

hele leven beschouwen. We ontdekten dat we na 

al die jaren toch echt Nederlanders blijven, maar 

dat het fijn is om het beste van beide culturen te 

combineren.  

ons dwong om ander werk te gaan doen. We 

hebben een groot privémeer met zware vissen 

zoals karpers, en besloten visvakanties aan te  

bieden. Daarnaast startten we ‘Luxe Vakantiehuis 

Dordogne’, een bemiddelingsplatform voor huur-

ders en verhuurders met een aanbod van kleine 

romantische huizen tot imposante kastelen. Door 

onze achtergrond in de marketing werd het snel 

een succes.” Ook toen corona kwam, zagen ze 

oplossingen: Floris: “Snel vertaalden we de web-

site naar het Frans zodat we de gecancelde boe-

kingen konden vervangen door die van Fransen.”

Onontdekt Dordogne
Natuurlijk missen ze ‘t Gooi ook wel eens. Het is 

daarom extra fijn dat er ook samengewerkt wordt 

met Gooiers. Floris: “Ik vind het leuk dat ik met 

hen al snel praat over de buurt waar we zijn op-

gegroeid.” Zsuzsi: “Mensen uit ‘t Gooi reizen 

graag naar de Provence, maar krijgen steeds meer 

affiniteit met de Dordogne omdat het nog enigs-

zins onontdekt en speciaal is. Al die bijzondere 

plekken die we hier vonden motiveerden ons ook 

om ons bedrijf te beginnen.”

Franse leven
Hoe anders bleek het leven dan in Nederland. 

Floris: “Het is rustiger, we werken vanuit huis, zijn 

meer geconcentreerd. We zien minder mensen, 

maar onze levenskwaliteit is enorm verbeterd. 

Zsuzsi: “Als we in Nederland waren gebleven, 
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