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1 Idee 

Ieder jaar zoek ik een vakantielocatie via internet. De site www.bestchambresdhotes.com is een 

goed startpunt. 

 

Via via (je weet hoe dat gaat bij het surfen) kwam ik bij de site http://www.zoover.nl/ . 

Daar waren de commentaren over Chateau de la Mothe in Vicq (Allier – Auvergne) zeer lovend. 

 

Na enkele mails over en weer was het in kannen en kruiken. We konden gaan in de periode xx 

juli – xx juli. 

http://www.bestchambresdhotes.com/
http://www.zoover.nl/
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2 De bestemming 

Hoe is Frankrijk opgedeeld? 

Eerst heb je het nationale niveau: 

de natie, het land zelf, Frankrijk 

dus. 

Op niveau twee heb je de regio’s 

(régions). Onze bestemming Vicq 

ligt in de regio Auvergne. 

Deze regio is op de kaart bruin 

gekleurd. 

Elke regio is opgedeeld in 

departementen (départements): 

dit is dus niveau drie. 

Onze bestemming Vicq ligt in het 

departement Allier, genoemd 

naar de rivier de Allier. Op de 

kaart is het departement Allier 

aangegeven met het nummer 03. 

Hier een 

detailkaart van 

het departement 

Allier. 

De bestemming 

Vicq is 

aangegeven met 

een rode ster ten 

noorden van 

Ébreuil. 

Het domein 

Chateau de la 

Mothe is makkelijk 

bereikbaar. 

Het ligt op slechts 

enkele kilometers 

van de snelweg 

A71. Neem afrit 13. 
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3 Het verblijf 

3.1 Overzicht 

Het domein is fantastisch mooi en biedt verschillende verblijfsmogelijkheden. 

Er is een kasteelcamping met zes ruime standplaatsen. 

In het kasteel heb je vijf royale gastenkamers (chambres d’hôtes) voor wie de bed-and-breakfast 

formule verkiest. 

Tenslotte heb je een gîte: Gîte de la Conciergerie. Hiermee heb je de ruime conciërgewoning ter 

beschikking. 

Op deze luchtfoto kan je alles goed zien (bron: Google Maps – satelliet).  

     Kasteelcamping Wasplaats Zwembad 

 

Kasteel met gastenkamers  Gîte  Huis uitbaters  Restaurant 
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3.2 De gîte 

De gîte is gerieflijk en verenigt zonder problemen rustieke en moderne elementen. 

Digital tv, een microgolfoven, een koelkast, een ruime tafel en drie ruime slaapkamers. Meer 

moet dat niet zijn. We hebben helaas geen foto’s van het interieur binnenin. Deze 

natuurgetrouwe afbeelding komt van de website: http://www.chateaudelamothe.net/ 

 

3.3 De uitbaters 

De uitbaters zijn Nederlanders: Hans en Attie 

Docter en Paul Bruggeman. Tijdens ons 

verblijf hebben we Hans en Attie Docter 

ontmoet. Paul Bruggeman was op dat moment 

(terug) in Nederland. 

Hans staat in voor de materiële verzorging 

van het domein en neemt de rol van ober in 

het restaurant op zich. Attie staat aan het 

fornuis en zorgt voor de maaltijden en het 

ontbijt voor de gasten. 

  

http://www.chateaudelamothe.net/


 
Reisverslag Vicq, juli 2011 5 Willem Beeuwsaert 
 

4 Toppers 

4.1 Het kasteeldomein 

Het kasteel is omgeven door een slotgracht. Er is een roeibootje, de “Vicq-toire”, dat je na 

aanvraag mag gebruiken. Hierbij enkele foto’s. 

 
Brug over slotgracht en toegangspoort tot het kasteel 

 
Gîte de la Conciergerie 

 
 

 
Gîte de la Conciergerie 

 

Spelevaren op de slotgracht. Plezier verzekerd.  

De slotgracht zit bovendien barstensvol dikke karpers. 

Wegens te tam: bevissen verboden! 
 

binnenplaats van het kasteel 
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4.2 Sport (op het domein) 

Op het domein zelf kan je tafeltennis spelen, er zijn twee mountainbikes ter beschikking en je 

kan gratis zwemmen in het zwembad. Op het ruime grasplein kan je perfect een partij frisbee 

spelen. Toffe recreatie zonder massatoerisme. 

  

4.3 Les gorges de la Sioule 

Une gorge is een diep ravijn met rechte wanden door een 

rivier in het landschap gemaakt. In Frankrijk zijn er heel 

indrukwekkende voorbeelden van : gorges du Tarn, 

gorges du Verdon.  

La Sioule is een riviertje in de omgeving van Vicq. De 

kloof door de Sioule in het landschap gemaakt is niet zo 

heel indrukwekkend, maar toch de moeite.  
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4.4 Prachtig dorpje: Charroux 

Charroux staat in de officiële lijst ‘Les plus beaux villages de France’. 

Het is ook echt wel een heel mooi dorpje en het is er alsof je enkele honderden jaren teruggaat 

in de tijd. Je kunt er allerlei ambachten bekijken. We onthouden de zeepziederij in werking, het 

mosterdbedrijfje, het uurwerkmuseum. 

  

 Zepen in allerlei geuren en kleuren     Mosterd van Charroux 

4.5 Boogschieten 

In de omgeving is een snelcursus boogschieten mogelijk. Niet duur, goede begeleiding. Een 

aanrader. 
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4.6 Kayak 

Op de Sioule kan je kayakken. Het is evenwel niet goedkoop.  

 

4.7 Broodservice 

Uitbater Hans had een originele broodservice bedacht. Je kreeg een tas ter beschikking met bestelformulieren 

om brood voor het ontbijt te bestellen. Die langwerpige tas hing je ’s avonds met ingevuld bestelformulier aan 

de buitendeur van de gîte of je tent. Hans kwam 

die ophalen en de volgende ochtend trof je de tas 

opnieuw aan, gevuld met kakelverse broodwaren 

(stokbrood, croissants…). Mooi! 
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5 Fotoboek 

  

 Kastelen zijn er ook      Charroux 

   
  Chateau de la Mothe binnenin     Zeepjes 

   
 gefrituurde visjes (restjes)      mountainbikes en pingpong 
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6 Nawoord 

Maar mooie liedjes duren helaas niet lang. In december ontvingen we een mail met verrassend 

nieuws en wie nu naar http://www.chateaudelamothe.net surft, kan er dit bericht lezen: 

Beste bezoeker, 

Nu het jaar 2011 ten einde loopt, hebben wij belangrijk nieuws te melden vanuit Vicq. 

Ondanks de heerlijke tijd op Château de la Mothe en onze verknochtheid aan deze plek, hebben wij een behoorlijk 

zware beslissing moeten nemen. 

Gaandeweg is gebleken dat wij onze uitgebreide plannen voor de exploitatie van het kasteel en met name van de 

camping, nooit en te nimmer volledig ten uitvoer zullen kunnen brengen en ook de vooruitzichten voor de toekomst 

bieden helaas weinig perspectief... Dit inzicht heeft ons enige tijd geleden genoodzaakt het kasteel te gaan verkopen 

- met pijn in het hart - en ondanks de huidige zware economische tijden heeft zich afgelopen zomer een koper 

aangediend en zijn wij tot overeenstemming gekomen. 

Op korte termijn zullen deze nieuwe eigenaren, een Frans echtpaar afkomstig uit Parijs, met veel enthousiasme het 

kasteel van ons overnemen. Momenteel is nog niet duidelijk of en welke activiteiten zij hier zullen gaan ontplooien ten 

aanzien van chambres d'hôtes en verhuur van de gîte. Wel staat vast, dat er geen pogingen meer zullen worden 

ondernomen om de camping in welke vorm dan ook, nog te exploiteren. 

Bij deze willen wij al onze gasten dan ook heel hartelijk bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en voor de 

mooie momenten die wij samen met u hebben beleefd. Wij zullen deze herinneringen koesteren en kijken met veel 

plezier en genoegen terug op de mooie jaren en een grandioos avontuur. 

Momenteel zijn wij ons aan het beraden over onze toekomst; wie weet mogen wij u ooit nog (weer eens) als onze 

gasten verwelkomen in een andere accomodatie en op een andere plek, en hoeft voor onze oude bekenden dit afscheid 

niet definitief te zijn. Uiteraard zullen wij u daarvan dan zo mogelijk op de hoogte brengen. Eén goed voornemen voor 

het nieuwe jaar is in ieder geval al gemaakt: wij hebben zo veel leuke, interessante, lieve, gekke, ontroerende en 

spannende dingen meegemaakt en zo veel inspirerende mensen ontmoet, dat dit op zich genoeg stof moet opleveren 

om onze ervaringen op schrift te gaan stellen... een soort van bundeling van leuke anekdotes afgewisseld met 

heerlijke table d'hôte recepten bijvoorbeeld. Het is duidelijk dat dit de nodige tijd zal vergen, maar wij willen het 

eindresultaat te zijner tijd natuurlijk graag met u delen! 

Voor nu, wensen wij u heel fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2012 

Met nogmaals onze oprechte dank voor uw aandeel in 8 onvergetelijke jaren, sluiten wij af met een bekend en wel 

zeer toepasselijk Frans gezegde: " Partir, c'est mourir un peu..." 

Paul Bruggeman, Hans en Attie Docter 

Vicq Frankrijk, december 2011 
 

http://www.chateaudelamothe.net/

