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“Bouwe & Tessa, Bedankt voor jullie goede zorgen!
We zijn súper in de watten gelegd. Wat zal 't werkende leven
weer tegenvallen na deze luxe! Bedankt!"
Gasten uit Simpelveld – augustus 2021
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INLEIDING
Welkom in deze nieuwe editie van
ons mini-magazine!
We zijn druk bezig met de
voorbereidingen voor het komende
seizoen; er is naast het wekelijkse
gras maaien genoeg te doen.
En wat hebben we afgelopen
weken al kunnen genieten van
prachtig weer, en dit lijkt zich nog
wel even voort te zetten. Dit
weekend is het boven de 30
graden, en dat voor mei! We
hebben het idee dat het nu al
zomer is. 

Waarover kun je lezen in deze
editie? Natuurlijk vertellen we
meer over wat we afgelopen weken
hebben meegemaakt, we wijden
een hoofdstuk aan onze tarieven
voor komende zomer en hoe het
nu zit met het reizen naar Frankrijk.
Ook vind je in deze editie weer een
bezienswaardigheid in de buurt en
het recept van de maand én de tip
van de kok.
We hopen dat je dit magazine met
veel plezier leest!
Groeten, Bouwe en Tessa
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Afgelopen maand
Wat is er afgelopen periode gebeurd
bij Moulin de Chez Joyeux?
We ontvangen in deze periode geen
gasten, maar er valt altijd nog
genoeg te doen. We zijn nu echt
gestart met de voorbereidingen voor
komend seizoen. 

Afgelopen maand
Prachtig weer, klussen
& nieuwe gerechten
Wat vliegt de tijd. Zeker met dit
mooie weer is er altijd genoeg te
doen. Het zwembadonderhoud en
gras maaien zijn natuurlijk steeds
terugkerend klussen en als grote
project hebben we dit jaar het
opknappen van de deuren, ramen
en luiken van ‘ons’ huis. Het
vervelende is wel dat het nu echt
even te warm is om te verven…

We krijgen wel eens de vraag of we
ons niet vervelen in de maanden
die we niet geopend zijn. Dan
zeggen we altijd allebei volmondig
“Nee hoor”.
Maar je vraagt je misschien wel af
wat we dan precies doen in die
periode. We vertellen natuurlijk al
veel in dit magazine, maar een
compleet overzicht vind je hier.

Uitzicht vanaf
ons terrasMoulin
op Kreta
Mini-magazine
de Chez Joyeux – Jaargang 7, nummer 5, mei / juni 2021

Ook in april hadden we al prachtig
weer, en dit blijft alleen maar
voortduren. Echt een geweldig
voorjaar dus. Eind april was het
zwembadwater nog wel wat fris,
maar inmiddels is de temperatuur
van het water opgelopen tot 24
graden!
De buitenklussen schieten lekker
op: de tuinset op het terras hebben
we een nieuw kleurtje gegeven en
is klaar voor deze zomer. Het terras
naast onze keuken hebben we
onkruidvrij gemaakt; dit was bijna
niet meer terug te vinden. 

Tessa is gestart met het verven van
de rand rondom het zwembad
beginnen. Helaas is het Saharastof
ook met poetsen niet helemaal
weg te krijgen, dus deze rand moet
opnieuw wit geverfd worden.
Komende week lijkt het even iets
minder warm te worden en dan
hopen we dit af te krijgen.
En als we het klussen even beu zijn
proberen we nieuwe gerechten én
nieuwe landenthema’s uit voor
komende zomer. We willen
natuurlijk wel ieder jaar weer onze
gasten kunnen verrassen.
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Met deze warmte schiet alles de
grond uit, dus er is genoeg te
schoffelen en te snoeien. En het
gras moeten we echt iedere week
maaien. En nee, we vangen het
gras niet op, maar we rijden een
tweede keer over het maaisel en
dat is dan weer een mooie
voedende mulchlaag.
Met de huidige droogte zie je nu
wel dat het gras bruiner wordt en
niet meer zo hard groeit, dus dat is
meegenomen. Het gras herstelt
zich wel weer na een paar buien.

Toen we afgelopen week in
Limoges waren zagen we deze
tuintafel met opklapbare zitting;
we waren meteen verkocht. 
Bouwe is de volgende ochtend aan
de slag gegaan met dit niet al te
moeilijke bouwpakket (zie vorige
bladzijde), en zie hieronder het
resultaat.
Niet gek toch? Nu hebben onze
gasten deze zomer ook een mooie
plek bij de rivier – en in de
schaduw – om te lunchen.
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En het klinkt misschien gek, maar
we zoeken nu juist ook meer de
schaduwplekken op. Met de vele
zonneschijn en hoge UV-waarden
van afgelopen weken wil je echt
niet te lang in de zon zijn.

Zo zijn we een dag met de
hogedrukreiniger aan de slag
gegaan om ook het dakterras aan
de noordzijde van ons huis op te
frissen. We zitten hier eigenlijk
nooit omdat er weinig zon is. Het
dakterras is nu weer schoon en
helemaal netjes.

Denk trouwens nou niet dat we de
hele dag alleen maar aan het
rennen en vliegen zijn, hoor. We
nemen echt ook wel de tijd om te
relaxen en te genieten van de zon.
Wat is er lekkerder om na een dag
werken lekker op het terras te
genieten van een verfrissend
drankje. Meteen een mooi
moment om te bespreken wat we
hebben gedaan en wat er nog
moet gebeuren. Of zijn we dan
toch alweer bezig met een
werkbespreking? 
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We hebben afgelopen weken
aardig wat nieuwe desserts, vooren hoofdgerechten uitgeprobeerd.
Altijd heel vervelend om te moeten
doen. 
We gaan natuurlijk niet alles laten
zien want dan is de verrassing er af
als je deze zomer naar ons toe
komt. Maar we kunnen je wel laten
weten dat de ‘jury’ dit nieuwe
dessert in ieder geval heeft
goedgekeurd. 
Dus dit dessert gaan we zeker
toevoegen aan onze ‘menukaart’.

Wij gaan weer door met onze
werkzaamheden; komende tijd zal
dit vooral het schoonmaken en
inrichten van de gastenkamers zijn.
En wellicht dat er hier en daar nog
wat gerepareerd of opgeknapt
dient te worden. We hebben er
nog genoeg tijd voor.
We ‘spreken’ elkaar in het
volgende magazine weer. Als we
geen ‘dringend’ nieuws hebben zal
dit ergens in juli worden.
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Boek voordeliger
tot 6 juni 2022!
We hadden je in onze laatste losse mail al laten
weten dat we vanaf 6 juni helaas onze tarieven
wat moeten verhogen.
Je leest meer hierover in dit hoofdstuk.

We hebben sinds het allereerste
begin er bewust voor gekozen om
onze kamerprijzen relatief laag te
houden. Maar helaas zijn we nu
vanwege de huidige duurdere
tijden genoodzaakt om deze
tarieven toch wat aan te passen.
Het tarief voor onze uitgebreide 4gangen diners blijft wel hetzelfde.
Mocht je een week bij ons willen
verblijven dan hanteren we nog
steeds
een
interessant
en
aangepast tarief. Nieuw is dat je
vanaf 6 juni de mogelijkheid hebt
om een half pension-arrangement

te boeken voor slechts 3 nachten
en in bepaalde gevallen ook 2.
Ben je geïnteresseerd in een kort
verblijf? Neem dan vooral ook
contact met ons op!
Conclusie: mocht je toch al van
plan zijn om deze zomer naar ons
toe te komen, boek dan voor 6
juni en je bent verzekerd van
de huidige lage tarieven.
P.S. We hebben nu ook onze
nieuwe tarieven vanaf 6 juni op
onze site gepubliceerd; deze vind je
ook via bovenstaande link.

Hoe zit het met
reizen naar Frankrijk?
Ben je komende zomer van plan om je
vakantie te vieren in Frankrijk en vraag je
je wellicht af hoe het nu gaat in Frankrijk
met Corona?

Ben je komende zomer van plan om vakantie te vieren in Frankrijk en
vraag je je wellicht af hoe het nu gaat in Frankrijk met Corona? We
kunnen ons voorstellen dat je dit niet op de voet volgt, dus we zullen je
in het kort vertellen hoe de situatie hier nu is.
QR-code en winkelen zonder mondkapjes
Afgelopen jaar was Frankrijk wat strenger qua maatregelen, maar dit
hebben ze helemaal los gelaten. Je hoeft dus geen mondkapjes meer te
dragen als je gaat winkelen, alhoewel dit nog niet tot iedereen is
doordrongen. Er wordt ook niet meer gevraagd naar de QR-code, je
hoeft deze dus niet te laten zien als je naar een restaurant gaat, een
museum wilt bezoeken of een andere attractie en uiteraard vragen wij
er bij Moulin Joyeux ook niet meer naar.
Geen mondkapjes in openbaar vervoer per 16 mei
Goed nieuws: vanaf 16 mei zal het dragen van een mondkapje niet
meer verplicht zijn in het openbaar vervoer; het dragen van een
mondkapje wordt trouwens wel aanbevolen. Het is ons alleen nog
helemaal helder hoe het zit met mondkapjes in ziekenhuizen en
doktersposten, maar daar hoop je tijdens je vakantie natuurlijk toch
niet terecht te komen.
Hoe zit het met de gezondheidspas?
Sinds 14 maart is de gezondheidspas binnen Frankrijk alleen nog vereist
bij instellingen voor medische zorg, bejaardentehuizen en instellingen
waar kwetsbare personen verblijven. En daarnaast moet je als persoon
van 12 jaar en ouder – als je reist met de auto – nog wel een vaccinatie,
herstelbewijs of negatieve test (3G) kunnen laten zien. Je kunt met de
Franse ‘TAC verif-app’ zelf controleren of je coronabewijs geldig is in
Frankrijk.
Conclusie: de situatie in Frankrijk is eigenlijk niet heel anders dan in
Nederland en België. Je bent van harte welkom in Frankrijk om te
genieten van een heerlijke vakantie!
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Wat is er te zien
en te doen in
de omgeving?
In dit hoofdstuk belichten we een
bezienswaardigheid of evenement in
de nabije omgeving van Thiat.

HAUTE-VIENNE
De plaats Thiat ligt op zo’n 850
kilometer van Utrecht in het
departement Haute-Vienne. Naast
Creuse en Corrèze is dit een van de
departementen van de Limousin,
waarvan Limoges de hoofdstad is.

De Limousin ligt ten zuiden van de
Loirevallei. Deze weelderige groene
streek staat voor heuvelachtig
boerenland met bossen, glooiend
grasland, landelijke dorpjes en
talloze rivieren en meertjes.
Hier vind je nog échte rust en stilte.
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Ver weg van het massatoerisme
Midden-Frankrijk en de Limousin is
niet direct de meest bezochte regio
voor vakantiegangers en is bij de
meeste mensen eigenlijk alleen
bekend om zijn roodbruine
runderen die zich op de beboste
heuvels van Haute-Vienne te goed
doen aan het malse gras en het
beste vlees ‘geven’. Toch heeft deze
regio enorm veel te bieden. Ver
weg van het grote massatoerisme
weet de Limousin voor een brede
waaier van afwisseling te zorgen.

WANDELEN EN FIETSEN
IN ALLE STILTE

Microklimaat
De prachtige natuur en het
uitzonderlijke microklimaat in de
Haute-Vienne, een van de dunst
bevolkte regio’s van Frankrijk,
nodigt je uit om vooral buiten
lekker actief te zijn. Niet alleen in
de zomer, maar eigenlijk het hele
jaar door.

Kunst en cultuur
In de gastvrije dorpen en levendige
steden is sprake van een divers
cultureel aanbod, en ook kunst
speelt hier een grote rol.
In de Haute-Vienne beschikt men
nog over bijzondere vakkennis;
deze wordt gebruikt voor de
productie van porselein en emaille
in Limoges en die van de leren
handschoenen in Saint-Junien.

Rust en ruimte
De omgeving is heuvelachtig met
afwisselend bossen, uitgestrekte
velden, vele rivieren en meertjes.
Er is geen industrie. Het is nog het
echte Franse platteland, met
kleinschalige boerenbedrijven en
heerlijk historische dorpjes.

Je kunt hier in alle stilte fantastisch
wandelen en fietsen over de vele
schilderachtig mooie paden en
kleine weggetjes. Het gebied
geniet dan ook veel waardering bij
diegenen die rust, ruimte en
natuur belangrijk vinden. Niet
alleen als wandelaar, maar ook als
fietser, sportvisser en golfer kom je
hier ruimschoots aan je trekken.
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Indrukwekkende religieuze kunst is
vooral te vinden langs de
pelgrimsroute naar Santiago de
Compostella. Deze route behoort
tot het Europees cultureel erfgoed.
De religieuze kunst tref je aan
tussen de plaatsen Crozant en La
Souterraine, in Bénévent-l’Abbaye,
Solignac en bij de Kathedraal van
Limoges. Ook kastelen behoren tot
het erfgoed van de Limousin.
Culinaire specialiteiten
De Franse schrijver Antoine
Blondin zei het al: “In de Limousin
is geen kaviaar, maar er zijn wel
kastanjes”. Niet zo heel vreemd
dus dat ook het wapen van de
Limousin een kastanjeblad is. Je
vindt deze vrucht overal terug,
zoals in de regionale specialiteiten
‘Boudin aux châtaignes’ of ‘Salade
Limousine’. Ook staat het gebied
bekend om z’n noten en de ‘AOP’
appels
(met
beschermde
herkomstbenaming).

LIMOUSINKOEIEN, BEKEND
OM SMAKELIJK VLEES
Het is ook de streek van heerlijk
rood fruit (aardbeien, frambozen
en bessen) en eekhoorntjesbrood.

Heerlijk vlees en gevogelte
Het vlees in deze regio is afkomstig
van dieren die zijn opgegroeid in
de vrije natuur. Je kunt genieten
van heerlijk lamsvlees, gevogelte of
vlees van het karakteristieke
Limousin varken. De Limousinkoe
geniet een bijzondere reputatie
vanwege haar zeer smakelijke
vlees. De koe staat onder andere
centraal tijdens de ‘Journées de la
viande bovine limousine’.
Als je van lekker eten houdt, kun je
in de Haute-Vienne je hart ophalen
aan clafoutis en notentaart met
daarbij een glaasje cider uit de
streek. De aperitieven op basis van
noten of rood fruit en kastanje
likeur zijn krachtig en vol van
smaak!
Laat je iedere keer weer verrassen
door deze streek; een gebied om
met plezier weer terug te komen.
Je bent meer dan welkom!
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Recept van de
maand
In dit hoofdstuk belichten we iedere
keer één van onze favoriete recepten:
deze keer een vegetarisch Frans
hoofdgerecht.
Je kunt deze quiche natuurlijk ook als
bijgerecht serveren bij vlees of vis met
een frisse salade.

Voorbereiding: 20 minuten
Bakken: 35 minuten
Ingrediënten voor 4 personen
225 gram bladspinazie, ontdooid
5 plakjes bladerdeeg (diepvries)
2 tenen knoflook
1 sjalotje
olie (naar budget )
nootmuskaat
5 medium eieren
zout en peper uit de molen
100 ml crème fraîche
100 gram zachte geitenkaas
100 gram amandelen
1/2 el. boter om in te vetten
1 el. bloem om te bestuiven
Benodigdheden
Quiche- of taartvorm met een
doorsnede van 24 cm; deegroller
Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 200
graden. Spreid het bladerdeeg uit
op het aanrecht en laat het in ca.
10 minuten ontdooien. Vet de
taartvorm in.
Snipper in de tussentijd het sjalotje
en knoflook en fruit dit met een
snufje nootmuskaat 2 minuten in
de olie. Voeg de spinazie toe. Bak
dit even mee en laat het hierna
afkoelen in een vergiet. Druk het
overtollige vocht er uit.

SPINAZIE-GEITENKAAS
QUICHE MET AMANDELEN
Bestuif het aanrecht met bloem.
Leg de plakjes bladerdeeg op
elkaar en rol deze uit tot een ronde
lap van ca. 30 cm doorsnede.
Bekleed de vorm hiermee. In
Frankrijk heb je bladerdeeg al in
ronde vorm, dat scheelt tijd. 
Klop in een kom de eieren los met
een mespunt nootmuskaat, zout,
peper en crème fraîche. Verkruimel
de kaas erboven en klop het door
het eimengsel. Voeg nu de spinazie
toe en schep vervolgens het
spinazie-eimengsel in de vorm.
Bak de taart in het midden van
oven gedurende ca. 20 min. Hak de
amandelen grof en verdeel dit over
de taart. Doe de taart terug in de
oven en bak deze in nog ca. 15 min.
goudbruin en gaar.

TIPS
Je kunt de amandelen eventueel
vervangen door pijnboompitten.
Voeg voor extra smaak ook een
paar in stukjes gesneden zongedroogde
tomaatjes
toe.
Eet smakelijk!
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TIP VAN DE KOK

Hoe bewaar je het beste een halve avocado?
Heb je voor een gerecht maar een halve avocado en vraag je je af hoe je de
rest goed kunt bewaren zonder verkleuring? Bewaar dan altijd deze helft
mét de pit in de koelkast.
Maar er is een nog betere tip, want vaak wordt zo’n helft – zelfs mét de pit
erin en evt. wat citroensap – nog wel wat bruin. Er bestaat dus een
eenvoudig truc om dat tegen te gaan. Plaats de helft van je avocado (ook in
dit geval mét de pit) in een glas met water. Plaats dit glas vervolgens in de
koelkast.
Wil je de avocado uiteindelijk gebruiken? Dep deze dan goed droog met
keukenpapier of een theedoek.
En hoe zit het dan met de smaak? Wees gerust, deze bewaarmethode zal
geen nadelige invloed hebben op de avocado.
Mini-magazine Moulin de Chez Joyeux – Jaargang 8, nummer 3, mei / juni 2022

Dit was de derde editie van
jaargang 8 van het mini-magazine
over onze B&B Moulin de Chez
Joyeux en wat wij hier in Frankrijk
allemaal meemaken.
We hopen dat je met veel plezier
dit magazine hebt gelezen.

“Tessa & Bouwe. Hartelijk dank weer voor de uitstekende
gastvrijheid. We hebben genoten deze dagen. Jullie verzorging is
meer dan uitstekend"
Gasten uit Zeewolde – augustus 2021

Mocht je vragen hebben naar
aanleiding van de informatie in
deze editie, dan horen wij dit
natuurlijk graag.

We danken je hartelijk voor je
interesse en tot de volgende keer!
Groeten,
Bouwe en Tessa
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Bouwe en Tessa de Jong
www.moulinjoyeux.com – info@moulinjoyeux.com
Like ons op Facebook
Volg ons op Twitter

