
MARIEKE VAN BEZEIJ VAN VERTHUIZEN:

‘Ik wil graag overal een gouden 
randje aan geven’

‘Droom je van vertrekken naar Frankrijk? Ik zorg dat je er thuiskomt’ staat er op de website  
van VerThuizen. Deze vrolijke zin vat samen waar eigenaresse Marieke van Bezeij voor staat.  

Haar bedrijf richt zich op de plek waar je naartóe gaat, waar je je uiteindelijk helemaal thuis voelt. 
Zij helpt je bij het concreet maken en vormgeven van je droom.

De activiteiten die Marieke uitvoert bij haar ‘verthuis-bedrijf’ 
zijn divers. Zo bemiddelt ze bij het kopen en verkopen van 
Franse woningen of bedrijfspanden en helpt zij klanten op weg 
die een chambres d’hôtes, gîte of camping op willen starten. Ze 
kan zich perfect inleven in hun ambities, want 17 jaar geleden 
trok zij zelf naar de Drôme om daar een chambres d’hôtes te 
openen.

Waarom de Drôme? 
‘Als heel jong meisje droomde ik er al van om een klein hotel te 
hebben. Ik werd helaas afgewezen voor de hotelschool en ben 
toen bedrijfskunde gaan studeren en vervolgens carrière gaan 
maken. Maar het was het niet helemaal voor mij, die ratrace. 

Toen ik dertig was overleed een vriendin van mij, waarna mijn 
toenmalige echtgenoot en ik besloten dat we het anders wil-
den: meer genieten en de dingen doen die we echt leuk vonden. 
Voor mij hield dat in: het ontvangen van gasten, voor mijn man 
de zon en de wijn. Samen werden we enthousiast over het idee 
een chambres d’hôtes te beginnen in de Drôme, waar ik al van 
kinds af aan op vakantie ging.’

Kon je meteen van de chambres d’hôtes rondkomen?
‘We waren ervan uit gegaan om eenvoudig te beginnen met het 
verbouwen, in delen. We hadden geluk met de verkoop van ons 
huis in Nederland, waardoor we alles, inclusief het zwembad, 
in één keer goed konden doen. Nog voordat we de sleutel van 
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ons nieuwe huis kregen, hadden we al een contract met Vrij Uit 
Europa Exclusief afgesloten. 

We hadden direct een goed seizoen en konden in de winter 
al weer nieuwe investeringen doen. We hebben altijd top 
gedraaid. Vanwege privéomstandigheden hebben we in 2005 
besloten om de chambres d’hôtes te verkopen.’

Maar je bleef wel in Frankrijk. 
‘Ja, een jaar later heb ik een nieuw pand gekocht en ben ik een 
kookwinkel met kookstudio begonnen. Daarna heb ik ruim 
twee jaar in loondienst gewerkt, maar dat was ik inmiddels ont-
wend. Wat wilde ik nu echt? Toen ik daarover na ging denken, 
ontstond het idee voor dit bedrijf. 

Begin dit jaar ben ik ook daadwerkelijk begonnen met 
VerThuizen en het ontwikkelt zich razendsnel. Ik heb al een eer-
ste verkoop volledig begeleid, heb me ingeschreven als agent 
in onroerend goed met mijn eigen label (homes and hospitality) 
en na de zomer ga ik een online-training lanceren voor klanten 
die een gastenverblijf willen starten. De makelaardij loopt al 
direct goed en ik krijg veel warme reacties en opdrachten.  
Voor het einde van het jaar verwacht ik al een positieve balans. 
Ik kies er nu bewust voor om niet alleen te werken, maar ook te 
genieten van het leven hier.’

Wat voor klanten heb je tot nu toe?
‘Mensen die mij benaderen zijn zich er meestal wel van bewust 
dat je je kansen op succes groter maakt door kennis en kunde 
“in te kopen”; dat wat niet in jouw expertise ligt uit te besteden 
en dus jouw tijd en energie te bewaren voor waar je zelf echt 
nodig bent en goed in bent. Ze zijn vaak geraakt door de posi-
tieve toonzetting op mijn website. En dus ook bereid net als ik, 
een stapje verder te gaan.

Ik heb geleerd dat je met de tijd de mooie dingen blijft ont-
houden en kunt lachen om alles wat er misging. Ik heb ook 
geleerd om met liefde terug te kijken op de minder mooie 
momenten omdat ik zie dat ik zonder die momenten niet zou 
zijn wie ik nu ben. Steeds beter beheers ik de kunst van verwon-
deren en simpelweg genieten en daar haal ik heel veel positieve 
energie uit. Die energie deel ik graag met anderen.  

Mijn toegevoegde waarde zit veel meer in wie ik ben en hoe 
ik me met mijn klanten verbind dan in de praktische uitvoering. 
Die moet natuurlijk wel gewoon goed zijn, want zorgen en pro-
blemen zijn de grootste vijand van vrijheid en genieten.’  

Vind je dat je je dromen altijd uit moet voeren? 
‘Ja! Maar je moet wel goed opletten waar de droom op 
gestoeld is. Het gaat niet om de vorm maar om de essentie en 

dat is jouw essentie, wie jij bent, waar jij voor staat, wat jou 
gelukkig maakt. En ik ben er ook van overtuigd dat als je trouw 
blijft aan waar je voor staat, dat je dan toegevoegde waarde 
hebt. Dan kan je droom per definitie niet mislukken. In mijn 
parcours is de essentie van mijn droom altijd hetzelfde geble-
ven, al heb ik de vorm een aantal keren bij moeten stellen. En 
heb ik niet altijd de vorm gekozen waar ik ook zelf heel geluk-
kig van werd. In dat geval is het lastig om vanuit je essentie te 
blijven handelen. 

Voor mij is het belangrijk om overal een gouden randje aan 
te geven. Of het nou gaat om het bieden van een vakantie, het 
(ver-)kopen van een huis, ander soort werk of een niet-werk-
gerelateerd moment. De essentie blijft gelijk. Ik wil dat stapje 
extra doen en mensen laten genieten, laten stralen, ze ontzor-
gen en alles net even wat mooier maken.

Gastvrijheid blijft mijn favoriete thema. In mijn ogen is 
gastvrijheid het met goud omranden van de vakantie van ande-
ren, hun ‘vrije’ tijd. Vrije tijd, vrijheid en vakanties zijn schaars 
en kostbaar. Ieder mens heeft dit soort momenten nodig om 
even los te komen van het gewone drukke leven en weer anders 
naar dat leven en zijn of haar vrijheid te kijken. Gastvrijheid 
gaat verder dan twee weken, echte gastvrijheid heeft zoveel 
meer impact.’ 

Hoe kijk je naar de toekomst?
‘Mijn huidige wens is om zelf weer een gastenverblijf op te zetten 
en/of een netwerk te creëren van gastenverblijven waar op 
commerciële, maar ook op liefdadige basis gasten mogen komen 
genieten. In het bijzonder die kinderen en gezinnen die anders 
nooit op vakantie hadden kunnen gaan, die heel ver van een vrij 
en zorgeloos leven staan, die niet weten hoe een gouden randje 
voelt. Zij mogen betalen met hun stralende ogen en onbetaal-
bare glimlach. Wat ik nu doe vormt de basis, het fundament van 
dit plan. Hoe? Daar kom je achter als je mij blijft volgen …’

Hoe kunnen we met je in contact komen? 
‘Mijn mailadres is marieke@verthuizen.nl. Mensen kunnen mij 
ook volgen via mijn website www.verthuizen.nl en via mijn 
Facebook-pagina (zoek op: mariekeverthuist). Ik beantwoord 
altijd alle mail en verzoeken die binnenkomen. Ik wil uiteraard 
heel graag met mensen in contact komen die overwegen om 
naar of binnen Frankrijk te verhuizen. Goed contact en vertrou-
wen zijn voor mij erg belangrijk in alles wat ik doe. Een goed 
gesprek is nooit verloren tijd.’III
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Tussendoor had Marieke ook nog een winkel 

(Risotto) koken voor de table d’hôtes, Nederland aan de lijn …

‘La Fontaine au Loup’, de voormalige chambre d’hôtes van Marieke
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