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Welkom in de Oude Molen 
Le Vieux Moulin de la Maque is een oude molen, gelegen 

aan de oever van de rivier de Dronne temidden van een 

rustige, bosrijke omgeving in het Noorden van de 

Dordogne (de Périgord Vert). 

Onze molen is te bereiken via de RN 21 vanaf Limoges 

(zie het bijgesloten kaartje), vervolgens de D79, en ligt 

ruim 1 km ten oosten van het dorp St Saud Lacoussière. 

Bij het oversteken van de rivier de Dronne rijdt men over 

de brug meteen naar links en dan over de oprijlaan van 

zo'n 300 m langs het water tot aan de gebouwen die 

gelegen zijn op ca 1,5 ha eigen terrein dat geheel is 

omsloten door bos en weilanden. Het is al lang geleden dat 

de molen nog werkte, maar de dam en de sluisjes verkeren 

in goede staat. 

De molen bestaat uit twee gebouwen, beide centraal 

verwarmd. In één hiervan wonen wij en ontvangen gasten 

in z.g. "Chambres d'Hôtes" (logies met ontbijt). Hier 

bevindt zich een ruime zit/eet kamer met uitgebreid 

informatiemateriaal over de regio, een ijskastje en een 

electrische ketel waar ook het ontbijt en eventueel de 

avondmaaltijd genuttigd kunnen worden. Er zijn drie 

comfortabele slaapkamers met eigen doucheruimte, 

wastafel en WC (twee hiervan geheel en-suite). 

Het andere gebouw is intern gerenoveerd en onderver-

deeld in twee zelfstandige vakantiewoningen (“gîtes”). 

Deze hebben een eigen ingang en de dikke stenen muren 

zorgen ervoor dat er over en weer geen geluidsoverlast 

bestaat. 

Le Vieux Moulin beschikt over een privé parkeerterrein. 

Chambres d'Hôtes  

1 kamer met 2 pers 

Bed (140x190) cm en en-suite badkamer (douche, 

wastafel, WC en bidet). 

1 kamer met eigen terras en 

Bed van 160x200 cm. (te splitsen in twee 1 pers. bedden) 

en en-suite badkamer (douche; wastafel en WC). 

Extra bed en/of kinderbedje kan aan elke kamer worden 

toegevoegd. 

Gîte A 
 

1 slaapkamer 2 volwassenen (+kinderen) 

Deze vakantiewoning bestaat uit: op de benedenverdieping 

een keuken / woonkamer met open haard en voorzien van 

een koelkast, gasfornuis, magnetron, koffiezetapparaat 

broodrooster en keukengerei. Een trap leidt naar boven 

waar zich een ruime zit / slaapkamer bevindt met 2 - 

persoonsbed, een uitklapbaar 2 - persoons bankbed, 

kastruimte TV en DVD speler. In de en-suite badkamer 

bevindt zich een douche, WC, wastafel, wasmachine en 

een strijkijzer met strijkplank. 

Gîte B 
 

3 slaapkamers 7 volwassenen (+kinderen) 

Deze woning heeft op de benedenverdieping een ruime 

woonkeuken voorzien van vaatwasmachine, koelkast en 

vriezer, fornuis, magnetron, broodrooster en keukengerei. 

Boven bevindt zich een zitkamer met o.a. een bank die tot 

2 - persoonsbed kan worden uitgeklapt TV en DVD speler. 

Er zijn drie slaapkamers, met in totaal 2 dubbele en vier 1-

persoonsbedden. Ook zijn er twee badkamers met WC en 

wastafel waarvan 1 met douche en 1 met bad. Ook is er 

een wasmachine, strijkplank en strijkijzer aanwezig. 

 De gîtes delen het gebruik van een droogmachine. 

 Tuinmeubilair en barbecues voor beide gîtes. 

 De huurprijs is inclusief gas, elektriciteit en water, 

gebruik van beddengoed en handdoeken en centrale 

verwarming.  

Verdere Bijzonderheden 

Er zijn geen aparte tuinen afgebakend maar het terrein 

loopt enkele honderd meter langs de rivier en er zijn 

allerlei rustige plekjes waar men zich op zijn gemak kan 

installeren. 

Mensen die meer actie willen kunnen "jeu de boules" 

spelen op het speciaal daarvoor bestemde terrein, of tafel-

tennis; er is ook een minigolfbaan aanwezig. Op 3 km 

afstand bevindt zich een groot meer waar men kan gaan 

zwemmen en er is ook gelegenheid tot tennissen en 

paardrijden in de naaste omgeving, Voor wandelaars is 

"Le Vieux Moulin de la Maque" een ideale uitvalshoek 

voor korte wandelingen of langere expedities. 

Het omliggende gebied is prachtig en is maakt deel uit van 

het regionale park “Périgord-Limousin”. Er zijn velerlei 

interessante uitstapjes mogelijk b.v. naar de diverse 

kastelen in de buurt of naar prehistorische grotten. Het 

wijngebied rond Bordeaux (Medoc, Graves, Sauternes en 

St Emilion) is goed te bereiken. Het gebied rond Bergerac 

is zo'n twee uur rijden hiervandaan. In de vele restaurant-

(je)s in de buurt zijn de beroemde Périgordijnse gerechten 

tegen redelijke prijs te verkrijgen. 

Het is ook mogelijk en avondmaaltijd (« Table d’Hôtes ») 

te bestellen. Op deze manier bent u tegelijkertijd « uit » 

en « thuis ».  

De Dronne is een eerste categorie (forel) rivier en men kan 

bij de "Bureau de Tabac" in het dorp een visvergunning 

kopen waar men overal in de buurt mee kan vissen. In het 

hoogseizoen is er ook een vakantie-visakte verkrijgbaar, 

geldig voor de hele familie. 
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Prijzen 2017 

Vakantiewoningen 

(Prijzen per Week) 

 Gîte A Gîte B 

01/01/2017 - 01/04/2017, 

07/10/2017 - 31/12/2017 

175 Euro 329 Euro 

01/04/2017 - 01/07/2017, 

02/09/2017 - 07/10/2017 

203 Euro 378 Euro 

01/07/2017 - 15/07/2017, 

19/08/2017 - 02/09/2017 

280 Euro 455 Euro 

15/07/2017 – 19/08/2017 301 Euro 546 Euro 

   

Logies met Ontbijt 

(Prijzen per Kamer) 

Kamer 40 Euro/ 1 Pers. 

52 Euro/ 2 Pers. 

(douche, wastafel en WC – en-suite) 

Extra bed : 12 Euro , (Kinderbed gratis) 

  

Maaltijden 

Avondmaaltijd: 24 Euro 

Kinderen 12 Euro 

Casse-croûte 6 Euro 

Kaart 

 

Bij gelijktijdig huren van Gîtes A en B wordt 10 % korting 

berekend. Ook korting bij lang verblijf. 

Mocht u besluiten één van beide gîtes te huren, of bent u 

geïnteresseerd in logies met ontbijt, schrijft, faxt, belt of e-

mailt u ons dan en wij sturen u een reserveringsformulier 

toe. Bij terugzending van het reserveringsformulier 

behoort een eerste aanbetaling van 25% van het volledige 

huurbedrag. Huurperiode: van zaterdag tot zaterdag. 

"Au Vieux Moulin" is geïnspecteerd en 

geclassificeerd (2 sterren) door de prefectuur 

van de Dordogne 

Tot ziens in de "Oude Molen" 

Caroline en Jonathan Bakker Smith 

Vakantiemogelijkheden 

in 

"Le Vieux Moulin de 

La Maque" 

 

Au Vieux Moulin 

in de Périgord Vert 

Wi-Fi internet aansluiting aanwezig 

Le Vieux Moulin de La Maque 

24470 St. Saud Lacoussière 

Dordogne 

France 

Tel. en Fax : +33(0)5 53 60 32 72 

Internet: www.dordogne-park-holidays.com 

Email: dronnemill@aol.com 


