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Ze hadden geen plannen. Ster-
ker nog ze hadden niet eens 
affiniteit met Frankrijk, maar 
toch besloten Rogér en Micky 
Lindelauf uit Landgraaf - samen 
met dochters Roxy en Coco - af 
te reizen naar Zuid-Frankrijk 
om daar een bed & breakfast te 
openen. De familie is al bijna 
tien jaar weg uit Nederland en 
runnen bed & breakfast Domai-
ne des Agnelles met veel liefde 
en plezier. 

Door Sandra Schols 

Het had zomaar een verhaallijn 
kunnen zijn uit het mega populai-
re programma ‘Ik vertrek’. De op-
zet van het programma is elke keer 
weer; zonder enige ervaring en een 
gedegen plan vertrekken naar het 
buitenland. Weg uit Nederland! In 
tegenstelling tot de deelnemers van 
het AVRO/TROS programma had-
den Roger en Micky wel degelijk 
een plan. 
Maar liefst drie jaar bereidde het 
paar in alle rust hun vertrek uit 
ons koude kikkerlandje voor, op 
weg naar het mooie Zuid-Frankrijk. 
“Roger kwam op een avond thuis 
van een afscheidsreceptie van een 
vriend. De ouders van die vriend 
woonden in Zuid-Frankrijk en had-
den een pand te koop staan”, begint 
Micky haar verhaal. “Uit het niets 
zei hij; zullen we gaan verhuizen? 
We zijn het  weekend erop nog 
gaan kijken naar het desbetreffen-
de pand. We waren verkocht.” Niet 

direct op het pand, want dat is uit-
eindelijk niets geworden. Het lag te 
afgelegen op een berg, maar Roger 
en Micky werden verliefd op het 
gebied. “Toen was het zaadje wel 
geplant. We hebben daarna 1,5 jaar 
gezocht naar een ander geschikt 
pand. Uiteindelijk is het gelukt.  

HUISJE BIJ DE ZEE
Onze bed & breakfast Domaine des 
Agnelles ligt in Zuid-Frankrijk in 
het departement de Aude. Dicht 
bij de zee. De regio heet de Langue-
doc-Roussillon. De dichtstbijzijnde 
stad is Narbonne (9 km).” In het be-
gin hield het echtpaar hun plannen 
nog even geheim voor de buitenwe-
reld. Er was nog zoveel te regelen en 
dat wilden ze in alle rust doen. “We 
hebben het alleen aan onze families 
verteld. Voor hen was het natuur-
lijk even schrikken. Vooral onze 
ouders hadden het er in het begin 
moeilijk mee. Onze dochters Roxy 
en Coco waren op dat moment nog 
heel klein, vier en zes jaar. Voor de 
kinderen was de stap minder moei-
lijk. De oudste had wel al door dat 
ze haar vriendjes en vriendinnetjes 
moest verlaten, maar ze ging in 
Frankrijk net zo makkelijk verder 
met haar leventje.  De jongste heeft 
het allemaal niet zo bewust meege-
kregen. Ze was nog te klein om het 
allemaal te beseffen. Roger sprak al 
heel goed Frans. Hij heeft tijdens 
zijn studieperiode in Frankrijk sta-
ge gelopen. Onze dochters spraken 
ook heel snel vloeiend Frans. Ik heb 
het moeten leren, maar ook dat 

gaat nu prima. Binnen ons gezin 
spreken we Nederlands, maar als er 
gasten zijn spreken we Frans. Roxy 
en Coco spreken onderling ook de 
Franse taal. Het is bijzonder mooi 
om te zien dat ze het hier enorm 
naar hun zin hebben. 
Drie jaar na die bewuste avond ver-
trok het jonge gezin naar Frankrjik. 
“We wilden niet zomaar alles ach-
ter ons laten. Rogér had een eigen 
meubelzaak in Heerlen, daar kwa-
men we niet zomaar vanaf. Ik had 
een leuke baan als regiomanager 
in de kinderopvang. We wilden 
alles goed regelen, plus het finan-
ciële gedeelte moest uiteraard ook 
in orde zijn. De zaak in Heerlen 
moest verkocht worden, ons huis in 
Landgraaf ook. Toen alles rond was 
hebben we het iedereen verteld. 
Iedereen gunde het ons van harte, 
maar niemand had ooit gedacht 
dat wij aan zo’n avontuur zouden 
beginnen. Inmiddels wonen we er 
al bijna tien jaar. We hebben vier 
appartementen en vier kamers. 
In principe werken we met zijn 
tweeën, maar we hebben wel twee 
poetshulpen. We hadden allebei 
geen ervaring in de horeca. Roger is 
ontzettend handig en ik kook heel 
graag voor grotere gezelschappen. 
We hebben er echt onze weg in 
moeten zoeken en inmiddels geluk-
kig gevonden.  We zijn hier dolge-
lukkig en hopen nog vele jaren gas-
ten te mogen ontvangen. Als gasten 
onze bed & breakfast verlaten met 
een goed gevoel, zijn wij tevreden.  
Dat is het beste gevoel.” 

Roger, Micky, Roxy en Coco zijn dolgelukkig in Zuid-Frankrijk. 
(Foto Micky Lindelauf) 
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