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Van de  
voorzitter

Door 
Hans Mulder
Voorzittter

De laatste jaren vond de Algemene Le-
den Vergadering (ALV) in maart of april 
plaats. Dit jaar wordt het zaterdag 27 juni. 
Dit heeft een reden en de redactie van 
NieuwsNed verzocht mij om de verschui-
ving in de agenda toe te lichten.

Onze NVLR kent verschillende activitei-
ten. Zo worden de nieuwjaarsreceptie en 
de ALV door het bestuur georganiseerd en 
houdt de activiteitencommissie zich bezig 
met onze Koningsdag. Dit jaar wordt het 

zomerfeest in juli gehouden, omdat de 
bandleden niet in augustus beschikbaar 
zijn. Uiteraard is de kerstborrel in decem-
ber. Deze beide laatste activiteiten worden 
door leden geïnitieerd, te weten de familie 
Lesquillier (zomerfeest) en de familie Van 
der Bij (kerstborrel). 
Voor alle activiteiten worden de leden 
verzocht zich tijdig op te geven, dit in ver-
band met organisatorische aspecten zoals 
catering en de soms beperkte capaciteit 
van de betreffende locatie.

Coverfoto
Een mandala van 
bloemen en blaad-
jes uit de garrigue 
gemaakt door Hester 
Poldervaart. Zo ligt 
het voorjaar op tafel. 
Een aangename 
bezigheid. Eerst zoeken in de natuur en 
dan schikken.

Dinsdag 24 maart, dinsdag 28 april en 
dinsdag 26 mei 11.30 uur 
Bijpraatlunch in Aigne

Na de succesvolle bijpraatlunches die al 
enige tijd in Gabian worden gehouden, 
vonden Henny Gort-Rottier en Peter Jansen 
het tijd worden om ook met bijpraatlunches 
te starten aan de westelijke kant van onze 
NVLR-regio, te weten in Aigne. Henny zal 
het aanspreekpunt zijn voor de organisatie 
van deze bijpraatlunches, die iedere vierde 
dinsdag van de maand zullen gaan plaats-
vinden in restaurant Lo Cagarol in Aigne. 
Voor iedere lunch is er een “borrelmoment” 
van 11.30 uur tot 12.30 uur en dan aanslui-
tend de maaltijd. U kunt kiezen voor een 

Dinsdag 24 maart 11.30 uur  
Bijpraatlunch in Aigne

Vrijdag 3 april 10.30 uur   
Cultuurclub. Nadere informatie volgt

Woensdag 8 april 11.30 uur    
Bijpraatlunch in Gabian: vervalt eenmalig

Woensdag 8 april 10.00 uur   
Wandeling bij St. Pierre-la-Mer

Maandag 13 april (2e paasdag) 15.00 uur
Lezing over Jackson Pollock door Antoinette Freling in Bram

Maandag 27 april 13.00 uur   
Koningsdag in Château de l’Horte in Montbrun-des-Corbières

Dinsdag 28 april 11.30 uur   
Bijpraatlunch in Aigne

Woensdag 6 mei 10.30 uur Excursie Lac des Aiguilles. 
Natuurwandeling georganiseerd door Henk de Klerk

Woensdag 13 mei 11.30 uur   
Bijpraatlunch in Gabian

Woensdag 13 mei 10.00 uur   
Wandeling in Boutenac. Nadere informatie volgt

Dinsdag 26 mei 11.30 uur   
Bijpraatlunch in Aigne

Vrijdag 5 juni 10.30 uur
Cultuurclub. Nadere informatie volgt 

Woensdag 10 juni 10.30 uur
Bijpraatlunch in Gabian

Woensdag 17 juni 10.00 uur
Wandeling met picknick. Nadere informatie volgt 

AGENDA NVLR-activiteiten van 24 maart t/m 17 juni 2020

vegetarisch menu of met vlees of vis.
Henny heeft de volgende data vastgelegd 
met het restaurant: 24 maart, 28 april, 26 
mei en 23 juni. Wilt u deelnemen aan deze 
bijpraatlunches? Meldt u zich dan aan bij 
Henny Gort-Rottier uiterlijk 5 dagen voor 
de lunchdatum op e-mailadres: bijpraat-
lunch.aude.herault@gmail.com

Woensdag 13 mei en woensdag 10 juni 
om 11.30 uur
Bijpraatlunch in Gabian
Deze maandelijkse ‘no nonsens’ bijeen-
komst wordt georganiseerd door enkele 
NVLR-leden om op een ongedwongen ma-

nier elkaar te ontmoeten. Eerst drinken we 
koffie of iets anders aan de bar of buiten, 
en aansluitend schuiven we aan tafel voor 
de lunch. Iedereen rekent zelf af. Kosten 
ca.€ 16. Elke 2de woensdag van de maand: 
restaurant La Tavernat, 8 Avenue de Roujan 
in Gabian. https://la-tavernat.business.site
U kunt zich opgeven via: bijpraatlunch@
gmail.com  Wilt u op de mailinglist? Laat 
het weten. U wordt dan altijd op de hoogte 
gehouden van het keuzemenu.

Woensdag 8 april 10.00 uur 
Wandelen bij St-Pierre-la-Mer
Ongetwijfeld trekken onze wandelaars er 
regelmatig op uit maar wanneer heeft u 
voor het laatst wat kilometers aan de kust 
gemaakt? Een jáár geleden is het al dat 
onze groep gretig het voorjaar opsnoof bij 
La Franqui maar nu bij St-Pierre-la-Mer? 
Toegegeven, een ritje langs zijn boulevard 
met rijen saaie en aftandse flatjes maakt 
niet enthousiast, maar wát sfeervol en ver-
stild zijn de paden en uitzichten daarach-
ter! Het landschap biedt eerst open laag 

Door de ALV naar juni te verschuiven, 
zijn de activiteiten beter over het vereni-
gingsjaar gespreid. De Nieuwjaarsreceptie 
en zeker Koningsdag lenen zich daar niet 
voor, evenals de andere seizoensgebonden 
feestelijkheden. De verschuiving is dus 
louter organisatorisch. Graag tot ziens in 
de ALV van zaterdag 27 juni aanstaande.
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Zomerfeest 17 juli 2020 
LA LIVINIERE

Met veel plezier organiseren wij, Rob en Marianne Lesquillier, 
weer het jaarlijkse NVLR zomerfeest in onze tuin in  
La Livinière. Het zomerfeest wordt dit jaar een paar 
weekjes vroeger gehouden omdat de band Fred’s Finest 
niet in augustus beschikbaar is. Zonder deze band  
is het zomerfeest geen zomerfeest, want 
zij weten ieder jaar weer het feest op  
te luisteren met hun vrolijke en  
heerlijke (dans)muziek. 

Onder het genot van de muziek serveren 
wij ook een hapje, een drankje en een  
heerlijke driegangenmaaltijd. 

Het feest start om 16.00 uur en eindigt om 
20.30 uur. Noteer alvast de datum! U ont-
vangt tijdig nader bericht via NieuwsNed, de 
Nieuwsbrief en op de website van de NVLR.

Maandag 27 april 13.00 uur  
Koningsdag in Château de l’Horte in 
Montbrun-des Corbières
Op 27 april vieren we ons jaarlijkse  
Koningsfeest. Dit keer heeft de activiteiten-
commissie het mooie Château de L’Horte 
bereid gevonden haar deuren voor ons  
te openen. We verheugen ons erop dit  
gezellige feest met u te vieren. Natuurlijk 
zorgen wij voor de hapjes en de niet te ver-
smaden traditionele haring, maar ook voor 
een lekker drankje. Het feest biedt u tevens 
de mogelijkheid om kennis te maken met de 
wijnen van Château de L’Horte. U bent vanaf 
13 uur welkom. Het feest eindigt om 18.00 
uur. I.v.m. de hapjes en de inkoop van de 
haring willen we graag dat u uw deel-name 
aan dit feest uiterlijk voor 20 april kenbaar 
maakt bij mariannelesquillier@nvlr.eu. 
Indien u één of meerdere tafels tot uw  
beschikking wilt hebben om een stand in te 
richten geeft u dit dan ook tijdig door aan 
bovenstaand e-mailadres. 
De standhouders worden verzocht om 12.00 
uur aanwezig te zijn. Domaine L’Horte, Route 
d’Escales, 11700 Montbrun-des-Corbières  
http://www.chateaudelhorte.fr/

Woensdag 6 mei 10.30 uur Excursie 
Lac des Aiguilles. Natuurwandeling 
georganiseerd door Henk de Klerk

In een streek rijk aan middeleeuws verleden 
ligt bij het plaatsje Argens-Minervois het 
Lac des Aiguilles. Rond dit meer loopt een 
wandelpad met een natuur die ons eigen-
lijk alles laat zien: een heuvelrug, bomen en 
struiken soms voorzien van naamplaatjes, 
watervogels, wijngaarden en een prachtige 
visvijver. Is het de natuur of zijn het de con-
trastrijke kleuren, of de combinatie hiervan 
die artiesten, schilders en natuurliefhebbers 
zo opvallend vinden ten opzichte van noor-
delijke streken?
Tijdens de excursie gaat Henk wat nader in 
op hoe de natuur gebruikmaakt van het bij-
zondere licht en kleuren en mogelijk komen 
we dan iets nader tot het antwoord op bo-
venstaande vraag.
Duur van de excursie ongeveer 1,5 uur met 
uitleg en pauzes.
Info: helenetemminck@orange.fr en 
hdeklerk@orange.fr

struikgewas, dennenbosjes en de indruk-
wekkende rotsformaties van La Clape. We 
ronden L’Oeil Doux en worden hier verrast 
door het uitzicht op de étangs en de kust-
lijn. Een laatste stukje langs moerasland 
maakt de variatie compleet. En dan dat 
‘Oog’, een ronde diepe put met grondwater 
jazeker, maar hoe is hij ontstaan? Geolo-
gen, en zelfs de onvolprezen oceaanonder-
zoeker Jacques Cousteau schijnt zich ermee 
bemoeid te hebben. Men kwam er niet uit.
Afstand: 7,3km; duur: 2u45; hoogteverschil 
115m. Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk. 
Vlakke wandeling over goed begaanbare 
boswegen en bospaden, één korte wat ste-
nige stijging. Een wandelstok kan van pas 
komen. NB: Na de lunch moeten we een 
kleine 20 minuten lopen om terug te ko-
men bij de auto’s. 
Vertrek: 10h00, parkeerplaats direct vóór 
de brug bij de jachthaven St Pierre. Van-
uit richting Narbonne Plage (D168) vindt u 
de brug/jachthaven aan het begin van het 
dorp. Om 9h45 staat de koffie klaar.
Aanmelden deelname en/of lunch: uiterlijk 
3 april Paula Droppert tel: 0468 91 51 67, 
drop.p@orange.fr
Carla van Gellecum tel: 0468 43 67 51, 
mob: 07 81 53 32 33, carlarob@sfr.fr
Ernst van Hoorn tel: 0468 91 56 99, mob: 
07 80 09 65 88, evanhoorn@orange.fr

Maandag 13 april (2e paasdag) 15.00 uur
Lezing over Jackson Pollock door 
Antoinette Freling in Le Moulin Bram

Jackson Pollock, eigenlijk Paul Jackson Pol-
lock, werd geboren in Cody Wyoming in 
1912 in Amerika en is gestorven in 1956 
in Springs, in de staat New York. Hij stierf 
dus vroeg, op 44 jarige leeftijd. Pollock is 
vooral bekend geworden door de foto’s en 
films die Hans Namuth van hem maakte. 
Zij werden gemaakt tijdens de spectaculaire 
manier van schilderen van Pollocks zoge-
naamde ‘druipschilderijen’.
Pollocks schilderstijl wordt tot het abstract 
expressionisme gerekend. De nadruk op de 
handeling van het schilderen noemt men 
“action painting“. De schilder liet de verf 
van zijn kwast in grillige slierten op grote 
op de grond liggende doeken druppelen. 
Deze dripping-techniek werd zijn handels-
merk. In 1947 getuigde hij hierover: “Op de 
vloer voel ik mij meer op mijn gemak. Ik 
voel mij dichterbij, meer onderdeel van het 
schilderij, omdat ik er op deze manier om-
heen kan lopen, kan werken vanaf de vier 
zijdes en letterlijk in het schilderij kan zijn”.
Entree € 8,= inclusief een hapje en een 
drankje. Opgave per mail: bram.lemoulin@
orange.fr
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Sinds een jaar woon en werk ik in Parijs. 
Komend van het platteland in het Zuiden 
kijk ik nog steeds mijn ogen uit. 
Een schaterlach van mijn oudste doch-
ter klonk door de telefoon toen ik haar 
vertelde dat ik ‘bonjour’ zei als ik bijv. bij 
de tramhalte aankom. ‘Mam, dit is Parijs 
hoor! Doe je dat echt?” (ze woont al een 
aantal jaren in Parijs). Iedereen leeft in 
zijn eigen bubbel. “En zeggen ze dan wat 
terug?” vroeg ze. Ik antwoordde: “soms 
wel, soms niet.” En ik voegde eraan toe 
dat ik het als een uitdaging zie om een 
glimlach of een groet te ontlokken. Ik 
heb het niet over stampvolle metro’s en 
drukke avenues, maar gewoon hier in mijn 
buurt, bij de tramhalte, bij de kassa van de 
overigens grote supermarkt om de hoek. 
In ieder geval helpt mijn hond me bij die 
uitdaging. Gewend om met stokken te 
sjouwen door de wijngaarden, zorg ik dat 
ik ook hier een stok voor haar heb (niet 
eenvoudig er één te vinden). Trots loopt 
ze met de stok in haar bek door de volle 
straten…et oui! Soms – en steeds meer 
- zie ik een glimlach rond de monden 
verschijnen, zeggen ze er iets van. Mensen 
met ‘oortjes’ in horen bij het straatbeeld, 
maar een hond met stok: c’est rare. Ik 
word er blij van als ik een glimlachje zie 
en besef hoe een simpele glimlach je dag 
kan kleuren. 

Einde Vraagbaak
In april 2008 startte de commissie Hel-
pende Hand (later ook Esprit genoemd) 
o.l.v. commissievoorzitter Jan Schreuder 
(later opgevolgd door Frederik Hoekstra), 

Door
Ruth van der Waall

Glimlach

secretaris 
Henk Huijser 
en penning-
meester Erna 
Berg. Onder-
getekende 
zou het werk 
uitvoeren. 
De doelstel-
ling was ‘een 
helpende hand 
en luisterend 
oor bieden aan 
iedereen die 
daar behoefte 
aan had’. De 
‘Helpende 
Hand’ stond 
open voor een persoonlijk gesprek, een 
spiritueel moment/hulp bij afscheid of 
vieren, assistentie bij taalproblemen, 
inburgering etc. Er werden ook kerst-
vieringen georganiseerd. Tevens zou ik 
voor ieder nummer van NieuwsNed een 
column schrijven die iets verder mocht 
gaan dan de spreekwoordelijke ‘koetjes en 
kalfjes.’ Verder verwijs ik graag naar het 
interview van Renate van der Bas in het 
zomernummer van 2018.
Het bestuur heeft gemeend te moeten 
stoppen met de Vraagbaak (zoals de hui-
dige naam is). De reden is niet dat ik veel 
in Parijs ben, maar omdat ik een zeer be-
scheiden kwartaalvergoeding krijg van de 
NVLR. Zoals ik ook aangaf in het interview: 
voor dit bedrag kan ik niet alles doen. 
Voor niets gaat de zon op. Als ik bijvoor-
beeld een begrafenis moet leiden, doe ik 

dat op persoonlijke titel en vraag daar een 
x bedrag voor. Als ik me moet verdiepen 
in zakelijke, Franse documenten waar veel 
uren in gaan zitten, idem. Ook al hebben 
ze mijn naam gevonden op de site van de 
NVLR. Ik ben van mening dat hulpver-
lening van welke aard dan ook, iets mag 
kosten. Als iemand geen geld heeft (dat is 
wat anders dan het ervoor overhebben), 
dan doe ik dit letterlijk ‘pro Deo ‘. De NVLR 
moet een gezelligheidsvereniging zijn, heb 
ik gelezen. Dat is prima, maar het leven is 
niet alleen maar gezellig. Dat heb ik in al 
die jaren zeker ervaren. Daarom zou aan-
dacht voor zingeving (en dat is iets anders 
dan kerkelijk, is ‘zingeving’ soms een vies 
woord?) binnen de NVLR eveneens een 
plek moeten hebben. Kan samengaan met 
gezelligheid. En ook daar mag een vergoe-
ding tegenover staan. 
Wie me wil blijven volgen, wie een beroep 
op me wil doen: zie mijn website voor 
gegevens: www.ruthvanderwaall.com. 
Dank u wel dat u me wist te vinden als 
het nodig was, voor het lezen van mijn 
columns. 
Het ga u goed!

Activiteitencommissie zoekt een nieuw lid
Een nieuw lid zoek je meestal als er iemand vertrekt uit een 
commissie. Helaas is dit nu ook het geval. Na jarenlange 
deelname aan de activiteitencommissie heeft Ann Israel af-
gelopen december besloten haar werkzaamheden te beëin-
digen. Ze vindt de tijd gekomen dat een nieuw lid het stokje 
van haar gaat overnemen. Ondanks dat we haar graag als lid 
van de commissie hadden willen behouden, respecteren we 
haar keuze. Zij blijft overigens nog wel  met Coby Daverveld 
de cultuuruitstapjes organiseren.
Ann: bedankt voor alle werkzaamheden die je voor de activi-
teitencommissie hebt gedaan!
 
We zoeken dus een nieuw lid voor de activiteitencommissie.
Iemand die het leuk vindt om met andere leden activiteiten 
te bedenken, te plannen en te organiseren, dit alles om onze 
leden een leuk en divers pallet aan activiteiten te bieden. Wie 
heeft zin om deze mooie uitdaging aan te gaan? De com-
missie komt ongeveer 3 keer per jaar bij elkaar. Interesse? 
Meld je per e-mail aan bij mariannelesquillier@nvlr.eu of bel 
0031-653430938.

dakgoten en dakreparaties
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Help. Echtgenoot heeft weer een nieuwe 
hobby. De voorlaatste keer dat hij een 
nieuwe hobby had, had ik net de hele 
schuur uitgemest. De ruimte zag er smet-
teloos uit en alles had zijn eigen plaats, 
alsof het een schuur van heel degelijke 
mensen betrof. Zelfs de cement- en 
zandzakken en de plastic mallen voor zijn 
toenmalige betonhobby hadden 
een eigen plek gekregen. 
Eén hele dag kon ik ervan 
genieten, toen besloot echtge-
noot dat lassen zijn grote passie 
zou worden. Bij gebrek aan een 
‘lashoekje’ in de schuur moesten 
het lasapparaat, de laskappen, 
-brillen, -handschoenen en 
alle in een oogwenk verzamelde 
ijzeren staven, raamwerken en 
oude wijntonringen provisorisch 
in het looppad worden gezet. 
Toegegeven, er kwam een aan-
tal hele leuke tafeltjes en een 
mooie pergola uit voortgelast, 
maar van orde was geen sprake 
meer. 
Via zijn drone-hobby, een hobby 
die elk liefelijk vogelgekwet-
ter op onze natuurwandelin-
gen deed verstommen, zijn we nu bij de 
nieuwste liefhebberij van mijn levensgezel: 
3D-printen. Met een speciaal programma 
op de computer ontwerp je wat je maar 
wilt en de 3D-printer print het. Met behulp 
van een soort plastic-achtige draad bouwt 
het laagje voor laagje het felbegeerde 
object op. 
Het begon met een goedkoop geval uit 
China dat op de vleugel in onze entree-
hal werd gestationeerd, vanwege de vieze 
smeltlucht die het anders in het kantoor 
zou verspreiden. Voor elk haakje, clipje of 
flessendop heeft de printer minimaal een 
uur, zo niet meer nodig en dus stond het 
ding de hele dag en soms ook ’s nachts 
aan. Iek, iek, skwerk, skwerk, íííííííh, 
skwuuuuut, … vroet, vroet, vroet. De hele 
dag.
Het had een licht nadelige invloed op mijn 
altijd zo goedlachse humeur. Het meest 
handige resultaat, mijns inziens, van deze 
nogal aanwezige prullariaschepper waren 
de minikorsetjes voor onze geknakte 
iPhone-kabeltjes. De slim bedachte ski-
bij-elkaar-houd-clipjes braken namelijk 
meteen al bij het eerste gebruik, de roze 
mini-éénhoornpuzzel ligt waarschijnlijk 
ergens achter in een kast bij onze twin-
tigjarige dochter en de vijf, door echtge-
noot goud gespoten, plastic leden van het 
rendierengezin heb ik een aantal weken na 
Kerst stiekem weggegooid.

Iek, iek, skwerk, skwerk, íííííííh, 
skwuuuuut, … vroet, vroet 

Door
Dorine van der 
Marel

De werkelijke waarde van dit apparaat zou 
zich moeten gaan bewijzen bij de bouw 
van maquettes. Na een aantal misbaksels, 
een week non stop gepiep, geschraap en 
gekreun kwam er een heel aardig villamo-
del uitgespoten. Wel een beetje rafelig en, 
om het geheel presentabel te maken, was 
er ook nog behoorlijk wat handwerk nodig, 

maar toch. Hier was écht veel vraag naar 
volgens echtgenoot en zo argumenteerde 
hij zich naar een upgrade. 
Halverwege ons vakantieweekje in Neder-
land, kon hij een professionele 3D-printer 
in België ophalen. Het was het show-
model en dus voor halve prijs. Een hele 
goeie deal, al verslikte ik me toch even in 
mijn kroket toen hij het bedrag noemde. 
Dankzij wat eerste communicatieproble-
men tussen computer en printer bleef ons 
Baarnse natuurhuisje nog even printvrij en 
de sfeer gemoedelijk.

De eerste 
ochtend terug 
in Frankrijk 
kwam ik in mijn 
zondagse huis-
pak beneden, 
zette een vredig 
pianomuziekje 
van Chopin op 
en begon in alle 
rust het ontbijt 
voor te berei-
den, toen ik op-
eens iets raars 
leek te horen. 
Iek, iek, skrúúút, 
… vroet, vroet, 
vroet, klonk het 
uit de aangren-

zende ruimte; de zogenaamd geluidloze 
nieuwe aanwinst staat op mijn verzoek 
nu wél in het kantoor. Een Airbus-A350-
model was zich aan het opbouwen. 
De rest van de dag lag de voltooide airbus 
in een bakje water op het keukenblad. 
Deze nieuwe printer heeft een slimme 
extra spuitkop waaruit wateroplosbaar 

steunmateriaal voor de inge-
wikkelde constructies wordt 
gespoten en dat stond nu dus 
op te lossen tussen de pot met 
pollepels, de pan met sper-
ziebonen en de met mosterd 
besmeerde karbonaadjes. Toen 
ik aan het eind van die mid-
dag het aanrechtprullenbakje in 
de pedaalemmer leegde - een 
klusje waar ik sowieso al niet zo 
dol op ben vanwege plakkerige 
kaaskorsten, natte thee en bruin 
geworden fruitafval dat zich 
zonder hulp van je blote handen 
niet vanzelf in de pedaalem-
mer laat glijden - zat mijn hand 
opeens helemaal onder een 
doorzichtig, harsachtig kleefs-
pul. Wateroplosbaar steunma-
teriaal. 

Ook mijn relatie met de jongste investe-
ring van echtgenoot blijft vooralsnog wat 
stroef. 
Vanochtend, man en zoon waren reeds 
vroeg vertrokken, vond ik een klein, 
schattig haasje op de keukentafel. Bij het 
openen van de gordijnen in het kantoor 
viel mijn oog op de printer. Er brandde een 
lichtje en hij kreunde een beetje. Een paar 
maanden na het ‘zoekraken’ van de familie 
Rendier, grijnsden mij, nog omhuld met 
steunspul, de overige vier leden van de 
Paashaasfamilie toe.
Wat een aanwinst.
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In onze serie over de geschiedenis van 
Frankrijk aan de hand van de straatnamen 
is het dit keer de beurt aan de Rue Emile 
Zola. Er is geen enkele stad in Frankrijk 
zonder een straat die ver-
noemd is naar deze Franse 
schrijver. Daar hebben de 
Fransen een heel goede 
reden voor, want Zola was 
niet alleen één van de po-
pulairste romanschrijvers in 
Frankrijk, maar bovendien 
het meest gepubliceerd en 
vertaald in het buitenland. 
Daarnaast speelde hij een 
belangrijke rol in de gewe-
tensvorming van de Franse 
samenleving, zowel door 
zijn romans als door zijn 
pamfletten en ingezonden 
brieven in de pers. We gaan 
wat nader kennismaken met 
deze illustere figuur.
Emile Zola wordt op 2 april 1840 geboren 
en groeit op in Parijs als halfwees bij zijn 
moeder en grootmoeder. Zij sturen hem 
naar Aix-en-Provence waar hij op collège 
gaat. Daar ontmoet hij Paul Cézanne en 
er ontstaat een levenslange vriendschap 
tussen de toekomstige schrijver en de 
latere schilder. Beide besluiten carrière te 
gaan maken in Parijs. Eenmaal terug in de 
hoofdstad gaat ieder zijns weegs, maar ze 
blijven elkaar ontmoeten.
Zola raakt gecharmeerd, via Manet, van de 
nieuwe impressionistische kunst, die ook 
omarmd wordt door Paul Cézanne.  
In 1864 schrijft hij zijn eerste roman, in 
1867 gevolgd door het eerste meesterwerk: 
‘Thérèse Raquin’. Vanaf 1868 groeit de 
populariteit van Zola. Hij ontmoet Gustave 
Flaubert, die hem introduceert bij Alphonse 
Daudet en Ivan Tourgenjev. Deze kleine 
groep schrijvers ontmoet elkaar op zon-
dagse bijeenkomsten. 1868 is vooral het 

De Franse geschiedenis aan de 
hand van de straatnamen

La Rue Emile ZolaDoor
Adrien Vos

jaar waarin Zola besluit aan het grootste 
project van zijn schrijfleven te begin-
nen: Les Rougon-Macquart. Geïnspireerd 
door Honoré de Balzac en diens Comédie 

Humaine, schrijft Zola 
een cyclus op basis van 
de geschiedenis van 
een familie uit twee 
takken: de Rougons, de 
legitieme familie en de 
Macquart, de gedege-
nereerde tak. Met vijf 
generaties persona-
ges vormt het totale 
werk maar liefst 20 
delen. Zola dankt zijn 
bekendheid groten-
deels aan dit literaire 
monument, waaraan 
hij twintig jaar heeft 
gebouwd. 

Het bestaat uit vele 
meester- 
werken, waaronder 
‘L’Assommoir’, ‘Nana’, 
‘Germinal’, ‘l’Oeuvre’.  

Hij wordt de Charles 
Dickens van Frankrijk, 
het grote voorbeeld voor 
de school van naturalisti-
sche schrijvers. Maar in l’Oeuvre, dat gaat 
over een kunstenaar, herkent Cézanne zich 
in het hoofdpersonage Claude Lantier en 
hij voelt zich in zijn vriendschap met Zola 
verraden. 
De twee trouwe vrienden uit Aix-en-Pro-
vence breken hun jarenlange en vruchtbare 
vriendschap voor een korte periode af.

In 1898 windt Emile Zola zich enorm op 
over het schijnproces tegen de Joodse 
kapitein Dreyfus. Deze wordt veroordeeld 

voor spionage en naar een strafkamp 
gestuurd in Frans-Guyana. In de brief die 
bekend is geworden als J’Accuse, gericht 
aan de Franse staat, die gepubliceerd werd 
in de krant l’Aurore, beschuldigt Zola de 
staat van antisemitisme en neemt hij het 
op voor de veroordeelde Dreyfus. Het kost 
hem één jaar gevangenisstraf, 3000 francs 
boete en een tijdelijk exil in Engeland, tot-

dat het proces tegen 
Dreyfus weer wordt 
herroepen.   

Emile Zola keert 
terug naar Parijs. De 
oude vriendschap 
met Cézanne wordt 
weer opgepakt, 
Zola schrijft nog 

enkele goed ontvan-
gen boeken, maar sterft dan plotseling als 
gevolg van koolmonoxidevergiftiging op 
29 september 1902 in Parijs. De begrafe-
nis wordt bijgewoond door een uitzinnige 
menigte van vele tienduizenden bewon-
deraars. Enkele jaren later, na de volledige 
rehabilitatie van Kapitein Dreyfus, worden 
de stoffelijke resten van Emile Zola over-
gebracht naar het Panthéon, waar alleen 
de grootsten mogen rusten. Een eerbetoon 
dat de schrijver zeker heeft verdiend. Zoals 
ook het feit, dat nu elke stad in Frankrijk 
wel een Rue Emile Zola heeft.

Verkoop en plaatsing van:

•	Badkamermeubelen
•	Toiletten
•	Douches	/	baden
•	Sanitair	kraanwerk
•	Warmwatertoestellen
•	Waterverzachters
•	Airco
•	Totaalrenovatie	badkamers
•	Nieuwbouw
•		Herstellingen

Wim de Smet 
Loodgieter
Maison de l’eau
Rue	du	Temps	Libre	3
34460	Roquebrun

Tel:	0033	(0)4	30	72	45	68
Mob:	0033	(0)6	28	68	64	84
Mail:	wimdesmet@sfr.frlid van de NVLR
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Als u zich een momentje in een puur Ne-
derlandse sfeer wilt bevinden, dan moet u 
van 7 tot 13 april echt een kijkje gaan ne-
men in Sète! Het festival Escale à Sète gaat 
ons vaderland in het zonnetje zetten. Voor 
het eerst georganiseerd in 2010, is Escale à 
Sete een tweejaarlijks terugkerend ijkpunt 
in de maritieme wereld van de Middel-
landse Zee. De schitterende zeventiende 
eeuwse stad Sète ontvangt honderden erf-

goedschepen tijdens de paasvakantie. Sète 
is zowel een zee- als een rivierhaven, want 
het ligt op het kruispunt van het Canal 
du Midi, het Canal du Rhône en de Golfe 
du Lion. De talrijke grachten en kanalen 
in de stad zullen vol liggen met lokale, 
felgekleurde barken, waar de opvarenden 
tijdens het festival hun krachten meten 
bij de unieke joutes languedociennes: een 
spannend en spectaculair steekspel vanaf 
deze roeiboten, waarbij de verliezers in het 
water vallen.
Het karakter van Sète is gevormd door 
zeelieden afkomstig uit alle windstreken. 
De stad tussen zee en meer, bracht niet 
alleen grootheden zoals George Brassens 
en Manitas de Plata voort, maar heeft 
ook vandaag de dag nog een levendige 
muziekcultuur, waar de bezoekers van het 
festival uitgebreid van kunnen genieten. 
Uiteraard laat Sète zich tijdens het festival 
van zijn beste kant zien: u kunt heerlijke 
typische mediterrane gerechten proeven, 
dansvoorstellingen bewonderen, culturele 
exposities bezoeken en aanschuiven bij 
demonstraties van maritieme ambachte-
lijke tradities.

Nederland eregast op het festival «Escale à Sète »
Paasweekend, dinsdag 7 april tot maandag 13 april 2020

Het schepenfestival in Sète wordt georga-
niseerd door een stichting van zeelieden en 
telt 400 vrijwilligers. In de loop der jaren 
is dit uitgegroeid tot een groot publieks-
evenement met bij de laatste editie zo’n 
375.000 bezoekers en honderden schepen. 
Het festival is erkend door de Franse tak 
van UNESCO en diverse andere cultuurin-
stellingen, vanwege de hoge kwaliteit en 
de inzet voor het behouden en overdragen 
van de maritieme cultuur.
Dit jaar staat Nederland dus in de be-
langstelling: vijf historische Nederlandse 

schepen zijn al op 6 oktober 2019 vanuit 
Rotterdam richting Sète vertrokken. De 
tocht naar Frankrijk is ruim 1.190 kilometer 
lang en gaat door meer dan 200 sluizen. 
Het muzikale startsein werd gegeven door 

de enige watermuzikant ter wereld Reinier 
Sijpkens, wiens muziekboot met orgel deel 
uitmaakt van de schepen die zijn vertrok-
ken. De vloot bestaat uit twee sleepboten, 
de Alberdina en de Brittania, een luxe 
Motor Niets zonder Gods zegen, een Has-
selteraak Gerriggje, en een Fries Skûtsje De 
Jonge Durk. Zij vervoeren allerlei streek-
producten, zoals bier uit Rotterdam, tul-
penbollen uit de bollenstreek en gedroogde 
mestkorrels uit Workum.  
De tulpenbollen zullen bij aankomst in 
Sète worden geplant om tijdens het festi-

val in april in volle 
bloei te staan. Ne-
derlandse kinderen 
hebben met kunst-
schilderes Hetty van 
der Linden oude 
zeilen beschilderd. 
Deze worden als 
een boodschap van 
hoop meegenomen 
naar Frankrijk, waar 
ze tijdens het fes-
tival te zien zullen 
zijn.

Rondom de Ne-
derlandse schepen 
wordt een Neder-
lands dorp opge-
zet met tjotters, 
visbakkers van de 
zalmschouwenvloot, 
klompensnijders, 
poffertjesbakkers, 
Rotterdams bier op 

de tap, hagelslag, pepernoten en nog veel 
meer. 
De protestantse kerk in Sète (32 Rue 
Maurice Clavel, 34200 Sète) heet ook 
Nederlanders van harte welkom in een 
kerkdienst op Paaszondag. De dienst 
begint om half elf; dominee Eliott Poujol 
gaat in de dienst voor. De gemeente van 
Sète zal alles in het werk stellen opdat 
ook alle Nederlandstalige kerkgangers zich 
welkom voelen in deze dienst. Na de dienst 
is er een gezamenlijke maaltijd (iedereen 
mag een bijdrage leveren aan het buffet), 
gevolgd door een lezing van de historicus 
Patrick Cabanel met als thema: Nederland, 
toevluchtsoord voor Franse hugenoten.
Kortom de moeite waard om eens naar 
Sète te gaan in april 2020!
 
Het volledige programma kunt u vinden op 
de website www.escaleasete.com
Ook is er een facebookpagina  
www.facebook.com/
convoiasete

Door 
Nanneke Marra & 
Eveline van der Lee
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Het ei hoort er gelukkig weer  
helemaal bij!
Ieder jaar in het voorjaar komt het zon-
dagse eitje wel even langs in een van de 
vragen aan de diëtist of via e-mail. Het is 
voor het arme ei akelig moeilijk om van 
zijn slechte imago af te komen, terwijl 
fabriekskoekjes met transvetten nog met 
rollen vol opgeknabbeld worden en veel 
slechter zijn dan ons zondagse eitje.
Tja, de eidooier bevat verhoudingsgewijs 
veel cholesterol, maar daar komen de 
hartinfarcten niet van. Kijk, iemand die 
dagelijks 10 eieren verslindt zal dat op het 
uitslagenbriefje van het laboratorium wel 
terugzien, maar dat ziet ook iemand die 
gewoon te veel eet en een BMI > 30 heeft. 

Wat zit er nog meer in het ei dan  
alleen cholesterol?
Eieren bevatten proteïnen om kuikens van 
te laten groeien. Die eiwitten bevatten hele 
waardevolle bouwstenen (aminozuren), 
die niet alleen voor het kuiken onmisbaar 
zijn maar ook voor de mens, die ze zelf 
niet kan synthetiseren. Je moet ze dus via 
voeding binnenkrijgen. Deze aminozuren 
zijn voor ons essentieel, daarom heten ze 
ook heel origineel: essentiële aminozuren 
(haha).
Wat betreft vet valt het allemaal reuze 
mee. Een eidooier bevat ca. 5 gram vet, 
waarvan ruim 60% onverzadigd is. Helaas 
de rest is minder gezond, dus verzadigd 
vet, nog geen 2 gram!

Dan toch even het heikele punt choleste-
rol. Het lichaam heeft het nodig voor hor-
moonproductie, maar slechts in heel kleine 
hoeveelheden. Te veel cholesterol verhoogt 
het risico op hart- en vaatziekten maar 
het eten van verzadigd vet heeft een veel 
grotere invloed op het risico van hart- en 
vaatziekten dan cholesterol uit een eitje. 
Aan vitamines en mineralen heeft het 
ei geen gebrek, want het is immers de 
baarmoeder voor het nageslacht dat ervan 
moet groeien. Vooral de dooier is rijk aan 
Vit. B (foliumzuur), D en E. Verder de mi-
neralen fosfor, kalium en wat ijzer. 

Calorische waarde en verzadiging
Er zijn weinig levensmiddelen met een zo 
beperkte calorische waarde gepaard aan 
een zo grote verzadiging. Een ei heeft 
ca.73 Kcal en is hiermee te vergelijken 
met een appeltje, met dat verschil dat je 
van een appel trek krijgt door de zuren die 
maagsappen stimuleren en het ei vult. Een 
gebakken ei heeft uiteraard door het bak-
vet wat meer kilocalorieën, maar ook dat is 
niet meer dan een flinke plak kaas of koek 
(ca. 100-110 Kcal). 

Dierenwelzijn
Niemand wordt blij van legbatterijen vol 
kooikippen zoals in de intensieve pluim-
veehouderij, maar niet iedereen heeft een 
eigen scharrelkip op het balkon en is dus 
aangewezen op de supermarkt. Wat ik niet 
wist is dat de vrije uitloop en biologische 
kippen daadwerkelijk naar buiten kunnen 
en dan 4 m2 per kip loopruimte hebben. 
Deze luxe hebben scharrelkippen niet in 
hun overdekte hallen. Kooikippen heb-
ben van alle kippen de minste ruimte en 
ze kunnen niet scharrelen. Legbatterijen 
met kooien zijn in Nederland verboden, 
maar schrik niet: in landen zoals Oekraïne, 
buiten de EU, waar veel eieren vandaan 
komen, zijn nog volop legbatterijen. 

Supermarkteieren
Met de eieren is het tegenwoordig net als 
met de yoghurtsoorten, je moet er bijna 

Het ei
Door Nienke
ten Hoor-Aukema

een studie van maken 
wil je de goeie vinden. 
Zelfs als professional 
vind ik het lastig kie-
zen. Zo heb je biologi-
sche eieren, omega-3 
eieren, maïseieren, 
viergranen eieren, 
oereieren. Een klein 
onderzoekje leerde mij: 
•	 biologische eieren 

zijn van kippen die 
uitsluitend biolo-
gisch geproduceerd 
voer eten

•	 omega 3 eieren zijn 
van kippen die extra 
lijnzaad of lijnzaad-
olie krijgen

•	 maïseieren komen 
van kippen die veel 
mais te eten krijgen

•	 viergranen eieren 
worden gelegd door kippen die vier 
granen voer pikken

•	 oereieren worden geproduceerd door 
kippen die zaden, granen en insecten 
pikken.

Paaseieren
Twee tot 3 eieren per week passen prima 
in een gezond voedingspatroon. Vege-
tariërs en zij die weinig verzadigd vet con-
sumeren mogen best een eitje extra.  Dus 
met Pasen hoef je je echt niet te schamen 
om een lekker eitje te tikken, maar over-
drijf nu niet meteen met 20 stuks zoals in 
de eiereetwedstrijden. 
Dan hebben we ook nog de paaseieren. Al 
die ellendig lekkere, kleine melkchocolade 
eitjes in glimmende papiertjes, die door-
(vr)eeteitjes. Die zijn vele malen erger 
dan het zondagse eitje. Met Pasen zou ik 
zeggen: Een beetje maathouden met beide, 
dat is het hele eiereneten!
Bon Appétit
info@uwdietist.eu

Echte Goudse kaas uit

het Noord-Hollandse

Winkel

René & Petra Hunnekink
06-74521344

renehunnekink@gmail.com

Markten: Olonzac, Mirepoix (donderdag), 
Limoux, Quillan, Espéraza
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De een denkt bij golf aan een baai met 
rollende watermassa’s, een natuurkundige 
denkt aan korte en lange licht- of geluids-
golven, de autoliefhebber ziet een van de 
meest succesvolle auto’s van Volkswagen 
voor zich, een Amerikaan uit Florida leerde 
op school over het dorp Golf en de sportie-
velingen onder ons gaan graag samen een 
spelletje golf spelen. 

Mocht je denken dat golf oorspronkelijk 
een Engels balspelletje is, dan heb je het 
mis, want de Egyptenaren, Grieken en 
Romeinen speelden het lang voordat het 
in Engeland en de Britse koloniën populair 
werd. Wel wordt het spel in Groot-Brittan-
nië veel gespeeld en zijn alle termen in het 
Engels.

Veel mensen veronderstellen dat het 
golfspel in Nederland nog niet zo heel oud 
is, maar ook dat is niet waar. Colf was van 
de Middeleeuwen tot en met onze Gou-
den Eeuw zeer populair in de vlakke Lage 
Landen. Het werd zowel op het land als 
op ijs gespeeld met een kleine houten of 
leren bal en een slaghout, de kolf/colf. In 
1597 speelde de bemanning van de Willem 
Barentsz tijdens de overwintering op Nova 
Zembla colf en de oudste vermelding van 
colf in Nederland betreft een wedstrijd die 
gespeeld werd op 26 december 1297 in 
Loenen aan de Vecht, ter herdenking van 
de moord op graaf Floris V. 

Golf
Door Nienke
ten Hoor-Aukema

Engelse termen
Het begint al met de stokken, de clubs. 
Alle clubs in verschillende soorten en 
maten hebben hun eigen naam. Met een 
driver sla je heel ver, maar je moet er wel 
even mee leren spelen. Het is een lastige 
en tegelijkertijd fascinerende stok om 
onder controle te krijgen. Een putter ge-
bruik je voor het korte werk op de green. 
Een heerlijk, bijna universeel stokje is de 
ijzeren 7.
Het spel begint op de tee, de afslagplaats. 
Het is de bedoeling de bal op de fairway 
te houden en hem met zo weinig moge-
lijk slagen op de green te krijgen. Mocht 
je bal naast de fairway terechtkomen, 
dan ligt je in de rough. Dit is vaak 
ongemaaid, hoog gras met struiken.  

 
 
Het is lastig om de bal hieruit te wippen/
shippen. De greens hebben prachtig kort 
gemaaid gras, het lijken fluwelen tapijtjes. 
Het zijn de meest kwetsbare onderdelen van 
de baan. Op de green is de hole, een holletje 
waar de bal in moet. Als je de bal zachtjes 
met de putter in de hole tikt, ben je klaar en 
mag je door naar de volgende tee. De afstan-
den van tee tot hole variëren. Een par-3 is 
ongeveer 160m, par-4 ca. 360m en par-5 is 
de langste met zo’n 430m. Het gemiddelde 
aantal slagen op 18 holes ligt tussen 71-72 
of 73, afhankelijk van het aantal par 3’s, 4’s 
en 5’s. Het tellen van het aantal slagen lijkt 
ingewikkelder dan het is. Op een par-3 mag 
je met handicap nul (0) 3 slagen gebruiken, 
maar er zijn maar weinig mensen die handi-
cap 0 hebben.

Hendrick Avercamp, Kolfspelers op het ijs, Circa 1625
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Handicap
Dit is geen fysiek gebrek, maar een manier 
om speelsterkte uit te drukken en om sla-
gen te tellen. De handicap toont aan hoe-
veel slagen je gemiddeld nodig hebt om 18 
holes te spelen boven par. Zo mag iemand 
met een handicap 4, maar 4 slagen boven 
par spelen (bv. 72+4=76), terwijl iemand 
met handicap 36 er 72+36 = 108 over mag 
doen. Klein verschilletje!

Als speler heb je alleen met jezelf te 
maken, je kunt niemand de schuld geven. 
Het aardige aan het spel is, dat je jezelf 
steeds kunt verbeteren door te proberen je 
handicap te verlagen. Iedereen begint met 
handicap 36. Je moet je volledig concen-
treren op dat ene balletje, anders wordt het 
niks. Het is een perfect middel om je stress 
te ‘verdunnen’. 

Natuurbehoud
Golf en natuur zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Het is voor spelers uit 
de stad heerlijk om een paar uurtjes buiten 
in de wei te spelen en te genieten van de 
meestal zorgvuldig onderhouden golfba-
nen. Elke baan is uniek, met zijn eigen na-
tuur. Het onderhoud van deze banen is een 
tijdrovende, kostbare zaak. Duurzaamheid 
speelt een grote rol met vermindering van 
watergebruik, soorten meststoffen en het 
verbod op chemische gewasbeschermings-
middelen. Greenkeepers doen dagelijks 
hun best om de banen in goede conditie te 
houden, hetgeen voorwaar geen sinecure 
is. Bronnen: Wikepedia en Nederlandse Golf 
federatie (NGF)
 
 

 
Golfers binnen NVLR
Ook binnen de vereniging hebben we zeer 
enthousiaste golfers. Een van hen is Maja 
van der Wee. Met haar had ik een boei-
end onderhoud op hole ‘19’ van de baan in 
Carcassonne.

Hoe en wanneer kwam je voor het eerst 
met golf in aanraking?
Tijdens familiebezoek in Amerika in 1995. Na 
terugkomst naar de golfbaan in Geysteren (15 
km) gegaan, met de Pro (leraar) gesproken en 
een paar lessen ingepland en dit beviel zo goed, 
dat ik per 1 januari 1996 lid ben geworden.

Wat maakte, dat jij je er zo intensief mee 
ging bezighouden?
Na 2 jaar intensief te oefenen/lessen om me 
deze sport enigszins eigen te maken, was mijn 
grote wens met interne wedstrijden mee te 
spelen, zoals de maandbeker, clubwedstrijden/
kampioenschappen etc. 
Nadat mijn handicap het toeliet heb ik NGF-
competities gespeeld en landelijk op veel mooie 
banen gespeeld. Deze sport werd mijn passie.

Waar speel je nu?
Golfclub Carcassonne is mijn thuisclub. Het is 
een mooie uitdagende baan. Hole 1 begint al 
dat je van de afslag stijl omhoog moet slaan om 
boven te komen en dan praat ik nog niet van de 
wandeling daar naartoe. Het blijft apart.

Wat zijn in jouw ogen mooie banen hier in 
de omgeving?
Er zijn veel mooie banen. Zelf speelde ik op 
Saint Cypriën, Agde, Béziers, Mazamet en Nî-
mes. Rondom Toulouse liggen ook 
prachtige banen, alsook in de Pyreneeën en niet 
te vergeten de Costa Brava. 

Golfclinic
Heb je door dit verhaal ook zin om het 
golfspel zelf eens te proberen? NVLR orga-
niseert op 20 (of 21-22) mei een golfclinic 
op Saint Thomas bij Béziers. Freerk ten 
Hoor (single handicapper) komt jullie graag 
wegwijs maken in de beginselen van het 
uitdagende golfspel.
Opgeven voor 15 mei bij Maja van der Wee: 
majavanderwee@nvlr.eu

Freerk ten Hoor geeft golfclinic
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Geen ontkomen 
meer aan

Door 
Hans van der Bij

Hoe je het wendt of keert, de rookvrije 
generatie en de fossielvrije economie zul-
len er een keer komen. Wanneer is niet 
te voorspellen. De eerste sneller dan de 
tweede, dat is zeker. De beweging rich-
ting een nieuwe economie is inmiddels 
ingezet. De obstakels in onze Westerse 
samenleving, het rendementdenken, het 
streven naar winstmaximalisatie en niet 
te vergeten de verslaving aan gemak. 
Velen van ons worstelen met het maken 
van keuzes als het om het aanschaffen 
van producten of diensten gaat. Ikzelf had 
me voorgenomen als statement eens per 
maand naar de supermarkt te gaan om alle 
in mijn ogen overbodige verpakkingen in 
te leveren om zo aanbieders van etens-
waar te bewegen om geen of veel minder 
verpakkingsmateriaal te gaan gebruiken. 
Op deze wijze wil ik mijn bijdrage leveren 
aan het verminderen van de uitbuiting der 
natuur. Ik besprak mijn plan met vrienden 
die direct zo enthousiast reageerden dat 
de agenda al snel op tafel lag. ‘Schrijf er 
een stukje over en plaats het in jullie blad 

NieuwsNed’ riepen ze. 
Zelf hebben we geen kinderen dus zou je 
zeggen, geen reden om je zorgen te maken 
over het nageslacht. Toch kan ik me ver-
plaatsen in milieuactivisten en politici die 
voor de camera zeggen dat we nú in actie 
moeten komen voordat het te laat is.
Zelf vind ik dat we eerst maar eens af 
moeten van onnodige, zinloze en milieu 
zwaar belastende producten zoals natte 
billendoekjes die ook nog eens verstop-
pingen in riolen veroorzaken. Iedereen kan 
wel een lijstje maken denk ik. 
Een tweede ‘onzinproduct’ had ik al snel op 
mijn netvlies. Blikjes voor bier en frisdrank. 
Flessen van glas zijn toch veel beter dacht 
ik. Wat voor een gevolg zou het hebben 
wanneer we blikjes gaan verbieden? Al 
snel had ik dat op de achterkant van een 
bierviltje berekend. Wereldwijd worden 
2 miljard blikjes bier geproduceerd. Dat 
cijfer kunnen we verdubbelen als we de 
blikjes frisdrank erbij optellen. Maar het 
stoppen met deze blikverpakking zal voor 
velen werkeloosheid betekenen. Niet alleen 

staalfabrieken lopen productie mis maar 
ook de machinefabrikanten die de vulma-
chines maken.

Ik was nieuwsgierig of mijn gedachte over 
het afschaffen van blik wel zo’n goed idee 
is. Ik kwam op een site van https://radio2.
be/de-inspecteur/weg-met-die-glazen-
flessen uit, waar de Belgen als Europa’s 
nummer één als het op recycleren aan-
komt werden vermeld. Hier las ik dat als je 
recyclet, blik beter is dan glas. Mijn klomp 
brak. 
Mijn strijdplan om eens per maand mijn 
overbodige verpakking terug te brengen 
naar de Super U liet ik na deze informatie 
varen. Zeker na het lezen dat verpakkin-
gen voorkomen dat voedsel bederft en dat 
producten beschadigen. Wie heeft gelijk? 
U mag het zeggen. Een ding is zeker: als 
níets meer mag zullen de aandelenkoersen 
alleen nog maar rode cijfers laten zien en 
de pensioenen gekort worden. 



NieuwsNed voorjaar 2020   13   

Door 
Renate van der Bas

De Ark van Bacchus

De regen valt onophoudelijk naar beneden. 
In sluiers, met bakken, als gordijnen, als 
natte lappen: verzin er maar een beeld-
spraak bij. Gisteren, vandaag, morgen: het 
zal deze hele week plenzen. Pendant nous 
le déluge. 
Briljante timing van het echtpaar Van der 
Bas om er precies nu een paar daagjes 
tussenuit te gaan. Even weg, lekker toeren 
door zuidelijk Frankrijk was het idee, rich-
ting Pau en Bordeaux. Uitwaaien, cultuur 
snuiven, niksen. Maar al deze onbezorgde 
plannen spoelen nu van de auto en worden 
meegevoerd met een donkere stroom wa-
ter richting de aanzwellende greppel naast 
de snelweg.
Volledig schuldig aan deze slechte plan-
ning zijn we niet. Het basisidee was een 
kerstig tripje Londen geweest. Maar onze 
vlucht vanaf Toulouse werd geannuleerd 
vanwege het gevecht tussen de geknechte 
Fransen en de dove elite. Een beter al-
ternatief was misschien geweest om naar 
Catalonië te rijden, maar de grensovergang 
met Spanje zat de laatste tijd ook geregeld 
op slot, omwille van de pensioenpunten. 
Dan blijven we maar gezellig in 0033, zo 
besloten we. Daar is immers nog zoveel 
onbekends te bekijken, toch?
Maar wat wordt het verdomme al vroeg 
donker door al die laaghangende wolken. 
Zullen we voor de zekerheid een hotel 
gaan reserveren via zo’n reserveringssite? 
Het liefst rijden we in alle vrijheid naar een 
stad toe, lopen er wat rond en kiezen ter 
plekke voor een goed gesitueerd char-
mant logeeradres. Krijgen de ondernemers 
tenminste ook het volledige kamerbedrag, 
zonder provisie voor de Bookings van deze 
wereld. Maar nu wil ik rechtstreeks naar 
een warm plekje kunnen rijden, met een 
garage, dikke vloerbedekking, een zacht 
bed, een inpandig restaurant en een ligbad. 
Een app brengt ons waar we wezen willen. 
Midden in Pau vind ik mijn comfortabele 

Frankrijk terug. Een ouderwets hotel aan 
de avenue Maréchal Foch, met jarenze-
ventigmeubilair, plastic bloemen en een 
versleten traploper, maar ook met een 
bebrild hartelijk meisje in uniform aan de 
receptie. De auto staat al in de krappe un-
heimische garage en vanavond laat wacht 
me een iets te kort bad met een zakje 
hotelbadschuim dat vast over de datum is. 
Perfect, zo hoort dat. Alleen het inpandige 
restaurant ontbreekt, we moeten toch 
weer de natte straten op. 
Achteraf kan ik zeggen: gelukkig maar.
Want zoals een wichelroede de weg naar 
water wijst, blazen onze paraplu’s ons die 
avond als een wonder rechtstreeks naar de 
beste droge plek van Pau. Restaurant Le 
Berry. Het is nog wat vroeg en de zaal nog 
ongezellig leeg als we er tegenaan lopen, 
maar we voelen allebei: dit is het. Een 
salle de repas met zoveel tafeltjes dicht op 
elkaar, het goedverzorgde moderne interi-
eur, al die ardoises met tientallen keuzes: 
dit alles moet een goede reden hebben. En 
gelukkig, de verzopen katjes mogen al naar 
binnen. We kiezen positie midden in de 

ruimte. En de rest is geschiedenis.
Een uur later zijn we totaal omsingeld door 
meer dan honderd warme, gonzende, druk 
kletsende Palois et Paloises. Terrines vol 
garbure, enorme biefstukken, hopen friet 
en liters wijn circuleren door de zaal. Zoe-
vende obers vervullen ieders wensen. Die 
toetjes! Zo hoort dit, zo besluit je een dag, 
dit Frankrijk mag nooit verdwijnen. “Zit dit 
restaurant hier al lang?”, vraag ik uitein-
delijk rozig en verliefd aan onze serveur, 
vanachter mijn Île flottante. “Madame…”, 
zucht hij, en laat een dramatische pauze 
vallen. “Sinds 1934.” 

In een verzonnen verhaal zouden we na 
afloop droog naar huis hebben kunnen 
wandelen, maar wij verlaten deze Ark van 
Bacchus net zo bien arrosé als we aankwa-
men. 
En het thema van het tripje is bepaald: dit 
worden gewoon vier heerlijke dagen van- 
naar-binnenwerken.

pvw@free.fr
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Omdat Annelies en ik zeker 35 jaar erva-
ring hebben in moestuinieren, willen we 
dit graag met u delen.
Wanneer je van plan bent om zelf groenten 
te gaan verbouwen, dan is het goed je te 
realiseren dat het wel iets van je vraagt. Je 
moet ervan houden om buiten in de aarde 
te wroeten, dus tuinieren. Voor ons was 
het een belangrijke stap in de richting van 
zelfvoorzienend en zelfredzaam in het le-
ven staan, in plaats van alleen erover pra-
ten. We genieten ervan en hebben ook veel 
geleerd. Ook de keuze voor vegetarisch 
eten komt voor mij voort uit de zorg om 
onze kwetsbare planeet. Met die keuze 
verander je niet direct de samenleving, 
maar je moet ergens beginnen. Van-
daar de titel van dit stukje.

Je moet de beschikking heb-
ben over een stukje grond, 
zeg 10 tot 50 vierkante meter, 
want 100 meter is al flink veel 
om te beginnen. De ligging is 
uiteraard belangrijk net zoals de 
nabijheid van rivier- of bronwater. 
Succes valt of staat met de kwali-
teit van de grond. Schiste is erkend 
moeilijk, calcaire gaat wat beter, 
maar goede teeltaarde moet zacht, 
soepel en vruchtbaar zijn. Daar is 
wel iets aan te doen: frezen (ploe-
gen), teeltaarde en organische mest 
kopen of halen en opbrengen. Een stuk 
grond dat al langer als moestuin heeft 
gediend kan de start vergemakkelijken.  
In het landelijke gebied is het mogelijk  
om vrijkomende stukken te gebruiken, 
wanneer de eigenaar te oud wordt of  
overlijdt. Aanbod van enige opbrengst  
kan toestemming opleveren. 

Vervolgens een plannetje en indeling 
maken: creëren van bedden en kiezen en 
plannen van wat je wilt gaan telen. Het is 
aan te bevelen om vroeg materiaal voor 
klimplanten en eventueel een arosage-
systeem aan te brengen. Zaaigoed heb 
je al gekocht en mogelijk voorgezaaid in 
bakjes of potjes, maar je kunt ook vaak 
jonge plantjes in tuincentra of op de markt 
kopen. Peulvruchten, bonen of radijs, om 
enkele voorbeelden te noemen, zaai je 
direct in de volle grond.
Afhankelijk van de grootte van de moes-
tuin vraagt het werk wel tijd en de aan-
dacht die eraan besteed wordt en de ma-
nier waarop je werkt varieert per persoon. 
Vaak moet het werk ingepast worden in 
een toch al vol programma. Dat betekent: 
snel werken, even zaaigoed erin, aardap-

Door 

Albert Zweers

Druppel op een  
gloeiende planeet

pels in de grond stoppen, ook nog even 
schoffelen, vuil afvoeren, et cetera. Ikzelf 
werk het liefst op mijn knieën en schuif zo 
meter voor meter over de grond, onkruid 
trekkend, bewerkend, plantend. Het gaat 
langzaam, maar het helpt mij rustig en stil 
te worden en te onthaasten, te aarden.

Als het werk gedaan is, geeft dit voldoe-
ning en bij de oogst is het fijn om mooie, 
zeer gezonde en verse producten in huis te 
halen of weg te geven. Genieten! Om het 
geld hoef je het niet te doen, want veel 
besparing zit er niet in. Bij ons is een en 

ander in de laatste jaren helaas minder 
goed gegaan. Zowel de kwantiteit 

als de kwaliteit van de 
oogst liep terug.  

Je vraagt je 
af: wat 

is er 

aan de 
hand? 

Misschien te 
weinig tijd erin 

gestopt of meer aandacht aan 
andere terreinen van het leven 
gegeven? Was het zaaigoed te 

oud (op gevorderde leeftijd is dit het 
eerste dat bij mij bovenkomt), te laat of 
te vroeg in de grond gestopt, die onvol-
doende bewerkt is? 

Waren het de slakken en sinds enkele jaren 
steeds meer sprinkhanen? Ook klimaatver-
andering is een belangrijk element. 

Verkoop van verse groene,  in de 
dop en gekraakte amandelen

Ard Rademaker en 
Pauline Datema

Mas La Rigole
66600 Salses le Chateau

amandes.med@orange.fr
06 73 15 63 85  of  06 40 69 68 46

In de zomer groeit ondanks ruime arosage 
geen enkele plant meer en de verzengende 
hitte doet de planten verschrompelen.
Hoewel we besloten hebben om er mee te 
stoppen, ga ik misschien nog één poging 
wagen met een soort zelfgemaakte kas: 
twee hekwerken parallel op ongeveer 
anderhalve meter en daaroverheen vitrage 
gordijnen. Een rijtje radijsjes, idem pluksla 
(laitue à couper) en doperwtjes. 

Met meerdere mensen deze belevenis aan-
gaan is het mooiste. Zo is het met mij ook 
hier in Frankrijk gegaan.  
Er is op dit moment in Saint Chinian een 
initiatief van de eigenaresse van een 
gestopt tuincentrum, die open staat om 
de gronden te laten gebruiken voor een 
moestuin à partager.
Wanneer iemand zoiets wil proberen, dan 
kunt u contact met ons opnemen  
albert.zweers@sfr.fr  
tel.0467382451 en 0033-(0)679748368

Annelies Zweers op de knieën in hun potager
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La Poésie,  Témoignage de la vie

De Nederlandse dichter Jan de Boer heeft zich 
in Frankrijk ontpopt als een succesvol dichter 
van Franse vrije poëzie (poésie libérée). Hij is 
lauréat van veel internationale poëzieconcoursen 
in Frankrijk en daarbuiten. Zijn gedichten zijn 
vertaald en gepubliceerd in Italië, Griekenland, 
Brazilië, en in Italië werd hem op Sicilië de titel 
van Chevalier des Lettres toegekend.
Zijn vrouw, Ana Anita Carmen Ferrero (met haar 
wortels in Andalusië) is choreografe, danseres 
flamenco en contemporaine dans.
Samen hebben zij in 2008 de compagnie “De 
l’autre côté du miroir” opgericht, waarmee zij 
jaarlijks spectacles poésie, danse et musique geven. 
Dit jaar Du jasmin à l’olivier, de geschiedenis 

van de gitans in Andalusië, eerste presentatie op 
13 juni in Villemajou in de Corbières.

In het nationale kader van Le printemps des 
poètes geeft de compagnie “De l’autre côté du 
miroir” een voorstelling poëzie, dans en muziek 
in het museum Petiet in Limoux op 20 maart 
aanvang 20.30 uur. Titel: La Poésie, Témoignage 
de la vie. U vindt het affiche hierbij. Reservering 
vanaf 1 maart. Passieve beheersing van het Frans 
is noodzakelijk.
De voorstelling biedt een twintigtal van Jan de 
Boers Franse gedichten, gedeclameerd door Roger 
Avalos (acteur) en hemzelf. Verder is er flamenco 
en contemporaine dans van Ana Ferrero en gitaar 
door Félix Vincent.

Algen in je zwembad?
De oorzaak is meestal dat de pomp een 
tijd niet heeft gedraaid of te kort terwijl de 
watertemperatuur boven de 15 gr is.
Als je zwembad veel algen bevat, ga je eerst 
de pH controleren, deze zal veel te hoog 
zijn. Om dat te regelen voeg je eerst Chlore 
choc toe, de tabletjes dus, in de hoeveelheid 
die aangeraden wordt voor de 1e ingebruik-
name. WEL de pomp continue laten draaien, 
dus dag en nacht, zelf giet ik ook flessen 
*Acide Chlorhydrique 33% (te koop bij Brico 
etc) toe, dit gaat wat sneller. De pH van het 
zwembad is ideaal tussen de 7,2 en 7.8. Als 
de pH te hoog is voeg ik ongeveer 1 literfles 
Acide per 10 m3 water toe om die ongeveer 
0,5 te laten dalen.

Om dit alles te stabiliseren voeg ik dan ook 
wel kopersulfaat toe, te koop via Internet, 
CuSO4, ongeveer 1 gram per 1 m3 (10.000 
liter) water. Dit is een gemiddelde, voor 
zacht water de helft, voor hard water het 

dubbele. Pas op: niet te veel om groen haar 
te vermijden. Verder is het gewoon een 
proces, je begint voorzichtig en voegt ver-
volgens toe! Laat de pomp voldoende lang 
draaien want producten kopen is duurder 
dan een paar uur langer pompen en het is 
minder schadelijk.

*  Acide Chlorhydrique is zoutzuur, als je 
het koopt is het 33%, dus verdund.
Het is toch verstandig meteen alles af 
te spoelen (huid) waar het op terecht is 
gekomen het kan nog wel bleekvlekken en/
of gaten branden in kleding. Zoutzuur moet 
je altijd IN water gieten en niet andersom. 
Flessen naspoelen om gevaar bij verwerking 
te voorkomen. Veel zwemplezier. Gea Vos

B&B villa d’illouvre
Nieuw in Babeau Bouldoux / Saint 
Chinian (Herault). Nagelnieuwe 
B&B: villa d’illouvre, een B&B / 
chambre d’hotes voor volwassenen. 
50 € per nacht voor 2 personen 
(exclusief ontbijt). Eigen ingang 
en eigen douche/toilet. Website 
is in de maak. Voor boekingen: E: 
vanwoerkumneeltje@gmail.com T: 
(0033) (0) 6 406 55 403 Albert & 
Neeltje van Woerkum

Overwinteren in Spanje?
Er even heerlijk tussenuit, net 
even wat betere temperaturen? 
Pieter en Gea Vos verhuren een 
luxeappartement te Calpe,150m 
van strand en centrum. Snelle 
wifi-verbinding (4G) NL en BE Tv-
zenders. Per week € 250,00, in 
hoogseizoen € 625,00 p/w, excl. 
elektriciteit en schoonmaakkosten. 
www.apart-calpe.com  E: p.vos@
wanadoo.fr  T: 0031 6 24 95 55 52

Nedje
Leden kunnen 1 keer per jaar een 
gratis Nedje plaatsen. Voorwaarde is 
dat betaalde Nedjes voorgaan en dat 
alle tekst in één kolom past. Wilt u 
4 x per jaar een “Nedje” plaatsen van 
max 35 woorden, stuur dan uw tekst 
naar sponsoring@nvlr.eu. 
Kosten €18,- voor leden. €24,- voor 
niet-leden.
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Remboursement de € 314,96!!!
Regelmatig krijg ik mailtjes van cliën-
ten met de vraag of dergelijke berichten 
echt afkomstig zijn van de Franse be-
lastingdienst en/of CPAM. Aan het adres 
van de afzender kunt u vaak al zien dat 
dit niet het geval is: www.impot.gouf.ru 
(i.p.v. www.impots.gouv.fr). En de Franse 
belastingdienst zal ook niet vragen om uw 
rekeningnummer in te vullen, het credit 
kaartnummer door te geven of kopie pas-
poort op te sturen etc. 
Kortom: het is heel handig dat inter-
net, maar let AUB goed op. Zeker in een 
vreemde taal is dit soms lastig. Vraag bij 
enige twijfel uw adviseur om raad. 

Advies van de Franse belastingdienst:
Niet reageren op de betreffende email
Niet op de link drukken in de email (als je 
erboven gaat hangen met de muis, dan zie 
je vaak al een dubieuze link)
Verwijder het bericht direct uit de mailbox
Bij twijfel kunt u altijd terecht bij de lokale 

Door 
Rob van Schijndel

Drie belangrijke zaken
belastingdienst of neem contact op met de 
Franse belastingdienst via uw persoonlijke 
account op www.impots.gouv.fr 

Verhoging ABP-pensioen!?
Duizenden ABP-gepensioneerden hebben 
recht op een hoger pensioen. Het gaat om 
een compensatie voor een te lage pen-
sioenopbouw door tweeverdieners. Deze 
compensatie moet u zelf aanvragen. Dat is 
verstandig om te doen, want de bedragen 
waar het om gaat kunnen oplopen tot een 
nabetaling van duizenden euro’s en een 
maandelijkse pensioenverhoging van een 
paar tientjes. Aan welke voorwaarden moet 
u voldoen om een aanvraag te starten:
•	 U en uw partner werkten voor 1995
•	 U bouwde toen tegelijkertijd met uw 

partnerpensioen op
•	 Eén van u deed dit in die jaren bij het 

ABP
•	 Inmiddels hebt u beiden AOW
•	 Of de jongste partner bereikt bijna de 

AOW gerechtigde leeftijd.

De Franse aangifte inkomstenbelasting
Vanaf half april mag het weer: het indienen 
van de Franse aangifte inkomstenbelasting. 
U hebt over de inkomsten uit het jaar 2019 

reeds belasting betaald, namelijk maande-
lijks in 2019. De hoogte van deze maan-
delijkse bedragen waren gebaseerd op de 
aangifte inkomstenbelasting over het jaar 
2018. De Franse aangifte blijft noodzake-
lijk, omdat de Franse belastingdienst niet 
op de hoogte is van uw inkomsten uit het 
jaar 2019. 
Zodra de Franse aanslag bekend is, eind juli 
2020, worden deze maandelijkse bedragen 
van het jaar 2019 verrekend. 
Vanaf september 2020 worden de maan-
delijkse bedragen voor de inkomsten uit 
het jaar 2020 aangepast aan de nieuwe 
cijfers. Tot september 2020 zijn deze ook 
nog gebaseerd op de inkomsten uit het jaar 
2018.
Het is mogelijk om de maandelijkse bedra-
gen aan te passen op www.impots.gouv.
fr. Bijvoorbeeld als de lijfrente is afgelopen 
of het pensioen lager (of hoger) is gewor-
den. Wordt het maandbedrag verminderd 
en blijkt achteraf dat er toch moet worden 
bijbetaald, dan volgt er een boete van 10%. 
Het goede nieuws is dat vanaf 01/01/2020 
de Franse inkomstenbelasting opnieuw is 
verlaagd. Het tarief in de tweede schijf is 
verlaagd van 14 naar 11%. 
www.frankrijkemigratie.nl

Edith en Jan Bakker–Eyer Al sinds 
1996 verblijven wij, als Nederlands-
Zwitsers koppel en ‘ex-horecaffers’, 
meerdere maanden per jaar in 
Conilhac-Corbières bij Lézignan. Het 
bevalt ons hier zo goed, dat we vanaf 1 
januari nu definitief in dit “jazz”-dorp 
gevestigd zijn. Door het lidmaatschap 
bij de “Golf de Carcassonne“ en vooral 

door Edith’s pottenbakkerij met workshops is onze vrienden- en 
kennissenkring al behoorlijk groot en internationaal. Desalniette-
min lijken ons de vele activiteiten en gezellige bijeenkomsten van 
de NVLR een leuke gelegenheid om ons Nederlands een beetje bij 
te houden en vanzelfsprekend nog meer interessante contacten 
te kunnen knopen. We verheugen ons erop jullie allemaal te leren 
kennen! E: bakkerey@outlook.com

Joke Parr-Kistemaker
In 2011 hebben mijn partner (Keith 
Parr) en ik het besluit genomen om 
Nederland te verlaten om nog vele 
“gezonde” jaren van Frankrijk te kun-
nen genieten. Het huis, met grote tuin 
en later ook met een gîte, gelegen in 
het Loire-dal, hadden wij al sinds 1992. 
Toch besloten wij nogmaals te verhui-
zen, omdat de grote tuin teveel werk 
met zich meebracht én omdat wij dichterbij faciliteiten wilden 
wonen. Dus kozen wij voor een zonniger deel van Frankrijk, wat 
uiteindelijk de Hérault is geworden, entre Terre et Mer, en genieten 
wij al volop van Saint-Chinian. Ons eigen La Maison Bleue is bijna 
gereed om alle huisraad, nu nog in de opslag, te kunnen ontvan-
gen. Saint-Chinian ligt in een prachtige omgeving en is een zeer 
levendig dorp, wij hopen dan ook, en retraite weliswaar, om echt 
deel te gaan uitmaken van deze plek!  j.parr@me.com

Nieuwe leden stellen zich voor

Simpel: vertalen Franse krant
Als je online, dus op je computer, een Franse 
krant leest, zoals Le Figaro, het oudste na-
tionale Franse dagblad, of Le Monde dat als 
een van de belangrijkste kranten van het land 
wordt beschouwd, en je wilt wat hulp bij de 
vertaling van de artikelen dan is er een simpele 
manier: je typt je voorkeur in, dan verschijnt 
links in de zoekbalk b.v. lefigaro.fr/. In diezelf-
de balk zie je rechts (niet in kleur). Wanneer 
je daarop klikt krijg je de vraag; deze pagina 
vertalen? Klik op ‘vertalen’ en enkele secon-
den later staat de Nederlandse tekst klaar met 
behoud van de originele opmaak en de foto’s. 
Wil je terug naar de originele Franse tekst dan 
klik je nogmaals op het icoontje et voila! 
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Nieuw leden: 
vanaf 1/1/20:
Dhr./Mevr. V.d. Laan, 11220 Mountlaur
Dhr. Ram/Mevr. De Koning, Schellinkhout 
Dhr. Van Lierop, 11260 Espéraza
Mevr. Sajet, 34300 Cap D’Agde
Mevr. Parr, 34360 Saint-Chinian

Bestuur
Voorzitter 
Hans Mulder
7 Rue Salle des Fêtes
11120 Ste Valière
Tel. +33 (0)7 50 29 09 23
voorzitter@nvlr.eu

Vicevoorzitter
Louk Wendels
1 Côte de Caderonne /app 12
11260 Espéraza
Tel. +33 (0)468 20 23 24
vice-voorzitter@nvlr.eu 

Secretaris 
Neeltje van Woerkum
4 Rue les Berges d’Illouvre
34360 Babeau Bouldoux
Tel. +33 (0)6 40 65 54 03 
secretaris@nvlr.eu

Penningmeester 
Danielle de Goeijen
58 Rue de la Teouliero
11200 Escales
Tel. +33 (0)7 68 44 84 45 
penningmeester@nvlr.eu

Ledenadministratie 
Hannie Heemskerk-v.d. Vaart
125 Rue des Mimosas
34290 Valros
Tel. +33 (0)467 90 17 84 
ledenadministratie@nvlr.eu

Activiteitencoördinator 
Marianne Lesquillier
8bis Chemin du Moulin à Vent
34210 La Livinière
Tel. +33 (0)468 43 22 71
mariannelesquillier@nvlr.eu
  

Activiteitencommissie
Voorzitter: Marianne Lesquillier
Leden: Ab Bergshoeff, 
tel. +33 (0)468 26 38 93
veenenborgh@gmail.com
Coby Daverveld,  
tel. +33 (0)468 76 38 53
cobydaverveld@nvlr.eu
Maja van der Wee,  
tel.+33 (0)966 81 42 21
majavanderwee@nvlr.eu

Lidmaatschap
De contributie voor de NVLR 
bedraagt per jaar: € 35,-. Voor een volgend 
gezinslid € 20,-. Jaarlijks uiterlijk voor 31 
januari te voldoen door overschrijving per 
bank IBAN: FR76 1348 5008 0008 9114 
2122 183, t.n.v. Ass. NVLR, met vermelding
van lidmaatschapsnummer. Dit nummer
vindt u op het adresetiket van de envelop
waarin NieuwsNed verzonden wordt.

Adverteren  
Voor 4 advertenties per jaar  
in NieuwsNed betaalt u slechts
1/8 pag. € 120  1/4 pag. € 200
1/3 pag. € 300  1/2 pag. € 360
1/1 pag. € 540 Adverteren op de website  
of in de nieuwsbrief is ook mogelijk. 
Informatie: Hans van der Bij  
Tel. +33 (0)4 67 25 37 13  
sponsoring@nvlr.eu

Colofon
NieuwsNed is een uitgave van de 

Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon / Cercle 

Pays-Bas Languedoc-Roussillon (vereniging zonder 

winstdoel / association sans but lucratif, loi 

1/7/1901).

Aangesloten bij FANF, de federatie van Nederlandse 

verenigingen in Frankrijk.

NieuwsNed verschijnt vier maal per jaar 

in maart, juni, september en december.

Redactie 
Nienke ten Hoor, Rose-Line Lentjes, Annette van der Bij,
Hans van der Bij.  redactie@nvlr.eu

Tekstbijdragen in dit nummer van:  
Renate van der Bas, Hans van der Bij, Nienke ten Hoor, 
Dorine van der Marel, Nanneke Marra,  
Rob van Schijndel, Adrien Vos, Ruth van der Waall, 
Albert Zweers 

Opmaak: Katrine Høyer

Druk: Le Magasin du Print, Paris 

Verzending: Hannie Heemskerk-v.d. Vaart

Website

Uitgebreide informatie over onze vereniging, de 

activiteiten en het leven in Frankrijk vindt u ook op 

onze website www.nvlr.eu.  

Redactie: Coby Daverveld, Maja van der Wee.  

Kopij sturen naar: activiteiten@nvlr.eu

 

De Nieuwsbrief 

verschijnt 11x  per jaar  digitaal aan het eind van de 

maand (behalve in juli). 

Redactie: Maja van der Wee.  

Kopij sturen naar: activiteiten@nvlr.eu 

 

Auteursrechten

De auteursrechten van de artikelen in NieuwsNed 

berusten bij de auteurs en/of de redactie. Het staat de 

zusterverenigingen vrij om redactionele informatie over 

te nemen mits met vermelding van de initialen NVLR en 

het nummer van de betreffende uitgave.

Voorbehoud

De redactie streeft objectiviteit, juistheid en neutraliteit 

na. Zij behoudt zich het recht voor om ingezonden 

artikelen niet of in gewijzigde vorm te plaatsen. Bestuur 

en redactie zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk 

voor eventuele onvolledige en/of onjuiste informatie.

Het volgende nummer van
NieuwsNed (nr. 103) verschijnt in

juni 2020
Uiterste inleverdatum voor kopij:

8 mei 2020

CLIMELEC SERVICE
Claude Ferrer

Specialist in elektrische verwarmingssystemen
pompe à chaleur, airco (in de Hérault)

T. 0467325899    gsm. 0620937340
climelecservice@orange.fr

Claude spreekt langzaam en duidelijk Frans.
U kunt ook een e-mail sturen. Hij reageert snel en komt afspraken na.

Afmeldingen:

Dhr./Mevr. Dekker
Dhr. Hoebe
Dhr./Mevr. V.d. Maagdenberg
Dhr./Mevr. Tromp
Dhr. Arrindell
Dhr./Mevr. De Ruijter



Stuur een aanvraag naar: 
Peter de Jong
Assurances Secara 3000
5/7 Place Saint Clément
38480 Le Pont-de-Beauvoisin
www.secara.fr.
Of e-mail naar: peter.de.jong@secara.fr
Bellen kan ook 0033(0)4.76.37.05.22

*Orias: 07 000 448   www.orias.fr    ACPR: 4  Place de Budapest    75436 Paris     www.acpr.banque-france.fr 

Collectief verzekeren betekent:
• aanzienlijk lagere premies
• geen keuring dus geen uitsluiting
• een polis die afgestemd is op uw situatie
• actuele voorlichting over de zorg en verzekering
• een Nederlandse helpdesk bij de verzekeraar
• belangenbehartiging bij problemen

U woont in Frankrijk en bent verplicht verzekerd bij het 
Franse “ziekenfonds” CPAM? Dan is het goed te weten dat 
de CPAM uw ziektekosten slechts ten dele vergoedt. Een 
aanvullende verzekering kan wenselijk zijn.
Om een collectieve verzekering voor de Franse wet te 
kunnen afsluiten is er een vereniging opgericht. De vereni-
ging CMUNF (Club van Medische Uitvoerders voor Ned-
erlanders in Frankrijk). Hierdoor is het mogelijk geworden 
om zich als Nederlanders en Belgen goedkoper te verze-
keren bij Assurances Secara 3000* een tussenpersoon die 
alle polissen onderbrengt bij April International Care, een 
internationale verzekeringsgroep die 30 jaar bestaat en 
actief is in 31 landen. Naast de opties van 150% en 300% 
dekking van de met de CPAM overeengekomen tarieven 
biedt Assurances Secara 3000 u ook  de mogelijkheid 
een goedkopere polis af te sluiten die alleen de kosten 
voor ziekenhuisopnames dekt. Voor direct afsluiten: www.
secara.fr/ziektekostenverzekering

Huisverzekering www.secara.fr/woning

Doorlopende reisverzekering
Sinds kort is er ook een zeer betaalbare reisverzekering 
met (aanvullende) medische dekking voor reizen bin-
nen en buiten Europa. Deze verzekering is op maat af te 
sluiten, ook doorlopend voor een jaar.

Autoverzekering 
Een breed scala aan garanties. Selecteer via https://www.
secara.fr/autoverzekering/ één van de 3 opties en vul uw 
verzekering met a la carte opties.
Een aantrekkelijke prijs. Ontvang tarieven voor uw profiel 
die u toelaat om geld te besparen.
Autoverzekering is verplicht voor het vergoeden van de 
schade die u aan anderen veroorzaakt. Maar wat gebeurt 
er in geval van schade aan uw auto of aan u? Om u te 
beschermen biedt Allianz een oplossing op maat: Allianz 
Auto, met zijn 3 formules van verzekering en veel extra 
opties.die ervoor zorgen dat u rustig op weg kunt gaan.

De meest uitgebreide collectieve zorgverzekering 
bij Assurances Secara 3000


