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Gegevensbescherming
Door 
Hans Mulder

De wet Algemene Verordening Ge-
gevensbescherming (AVG), de priva-
cywetgeving, is al 2 jaar van kracht 
maar wordt sinds 28 mei 2018 daad-
werkelijk gehandhaafd. De kern is dat 
privacygevoelige gegevens alleen dan 
dienen te worden bewaard als er een 
duidelijke reden is om ze te gebrui-
ken. De NVLR registreert en gebruikt 
uw naam en adresgegevens om u te 
informeren via de mail en/of via de 

post. De ledenlijst van de NVLR is niet 
openbaar omdat dat een belangrijke 
manier is om misbruik tegen te gaan. 

NieuwsNed wordt echter (bijna) geheel 
gefinancierd uit advertentieopbreng-
sten, reclame dus, gericht op leden. 
Het bestuur stelt daarom delen van de 
ledenlijst beschikbaar aan NieuwsNed, 
maar ook aan de Nieuwsbrief en voor 
het organiseren van activiteiten. 

Danielle de Goeijen woont sinds 2017 
met haar man Cor in Escales (Aude). 
Voor hen een droom die is uitgekomen. 
Tussen het 
vele klussen 
aan het huis 
door hoort 
ze van haar 
buren over 
de NVLR. 
En zo komt 
ze op het 
domaine 
bij Ann en 
Clemens 
terecht 
waar ze 
allerlei leuke 
mensen 
tegenkomt. 
Later komt 
ze bij andere 
evenementen 
van de NVLR 
steeds meer mensen tegen en ontstaan 
nieuwe vriendschappen. 

Danielle: “Het fijne is gewoon dat je 
zelf kunt bepalen waaraan je meedoet. 
Geen verplichting en geen moeten. 
Gewoon wat gezelligheid op zijn tijd. 
Cor gaat bijvoorbeeld regelmatig mee 
met de wandelingen en ontdekt zo 
mooie plekjes in de buurt”.
Danielle vertelt: “Later ben ik benaderd 
voor de functie van penningmeester. 
Er was op dat moment niemand die 
het werk van Cees Groenenboom 
wilde overnemen. Na een fijn gesprek 

met Cees hoorde ik wat hij allemaal 
heeft meegemaakt en heb ik juist 
daarom besloten zijn taak over 

te nemen. Met mijn 
achtergrond qua loopbaan 
en vrijwilligerswerk een 
simpele klus om iets terug 
te doen voor de vereniging.” 
In juni heeft Cees alle 
paperassen overgedragen 
en heeft Danielle de 
boekhouding opgepakt. 

Het eerste dat ze wil zien 
veranderen is de betalingen 
per cheque omdat die extra 
kosten en werk geven. 
Dus graag voortaan uw 
lidmaatschap met een 
gewone overboeking per 
bank!

Voor een correcte 
verwerking is het belangrijk 

Wie is onze nieuwe 
penningmeester?

dat de gegevens up to date zijn, 
daarom  wordt u verzocht eventuele 
wijzigingen door te geven via: 
ledenadministratie@nvlr.eu 

Danielle: “De NVLR is een gezellige 
vereniging dus praat daar ook eens 
over met anderen. Hoe meer leden, 
hoe meer wij kunnen organiseren. 
En heeft u leuke ideeën of wensen, 
neem dan gerust contact op met onze 
activiteitencommissie. Onze vereniging 
functioneert door een grote groep 
vrijwilligers en wij staan altijd open 
voor nieuwe suggesties.”

Danielle hoopt iedereen een keer 
persoonlijk te ontmoeten. Als u vragen 
heeft of als er iets speelt dan kunt 
u haar altijd een berichtje sturen via 
penningmeester@nvlr.eu

Danielle de Goeijen
Penningmeester NVLR 

Foto op de 
omslag:
Margo Vos.
Strand-
verlaters

Onze ledenadministrateur maakt 
elk kwartaal een bijgewerkte leden-
lijst. Het bestuur gaat zo zorgvuldig 
mogelijk met uw gegevens om. Zo is 
het bestuur bezig om de internetsite 
te verbeteren. Omdat het internet 
een wereldwijd bereik heeft, moet er 
speciaal op privacygevoelige aspecten 
gelet worden. Een foto in NieuwsNed 
is qua bereik te overzien, een foto op 
internet is dat niet.

Agenda NVLR-activiteiten t/m december  2018 

Cabrioletrit vanuit Caux
Woensdag 19 september 10.00 uur
Nick en Yolande organiseren een cabriolet-
rit voor alle voertuigen zonder vast dak. De 
start is in Caux, melden om 10.00 uur. Hier 
zal een kopje koffie met iets erbij worden 
geserveerd. Iedere deelnemende auto krijgt 
een routebeschrijving mee. Geen nood, er 
wordt in konvooi gereden. De bedoeling 
van de rit is vooral om te genieten van het 
landschap. Het is dus geen wedstrijdrally 
en snelheid is niet belangrijk. Om 13.00 
uur zullen we gezamenlijk lunchen in de 
omgeving van Bedarieux. Hierna wordt 
de rit weer voortgezet en zullen we rond 
17.00 uur het eindpunt bereiken. Er is he-
laas maar beperkt plaats, dus haast u met 
aanmelden. 

De route zal 100 tot 120 km lang zijn. De 
kosten, inclusief lunch, ongeveer € 20,= 
pp. Start: 11 Route de Fontes, 34720 Caux. 
Aanmelden: yolande.caux@gmail.com, 
tel. 04 67 90 87 91

Wandelen op het Plateau van  
Leucate
Woensdag 26 september 10.00 uur
Wat in april niet lukte vanwege de regen 
gaan we nu alsnog doen. De bloesem zal er 
niet meer zijn maar het blijft een bijzon-
dere plek: het Plateau van Leucate.
Al lang geleden bracht men dit schiereiland 
in cultuur wat we nu terugzien in de wirwar 
van paden en percelen waar je geweldig 
kunt rondstruinen. En ook in de vele wilde 

amandelbomen. Eerst maken ze bloesem, 
pas daarna het groen. Maar echt bijzónder 
is de plek omdat je onvermijdelijk uitkomt 
op de paden hoog boven de steile kliffen-
kust “Les Hautes Falaises”. Op de terugweg 
zien we in de verte de wegbuigende kust-
lijn, en dichtbij ligt La Franqui ingeklemd 
tussen zee en plateau. In de 19e eeuw was 
het nog een vooraanstaande badplaats, nu 
gaan we er lunchen.
Afstand: 8,5km, duur: 2u35, hoogtever-
schil: 35m. Moeilijkheidsgraad: gemak-
kelijk. In het begin 10 min stijgen over 
gemakkelijke weg, verder vlakke wandeling 
door een open landschap over paadjes en 
merendeels onverharde weggetjes. Langs 
de steile kliffenkust goed opletten op 
ruime paden. Op een klein gedeelte moe-
ten de honden aan de lijn!

Vertrek: 10u00 Parkeerplaats vlak voor La 
Franqui. Rijd naar La Franqui (via A9 of 
D6009). Na het verlaten van deze hoofd-
wegen kom je op de D427, je passeert een 
bord “La Franqui Plage”, ca. 800m na dit 
bord staat bij een rood 30km bord  een 
grijze vuilcontainer, hier staat om 9u45 de 
koffie klaar.

Aanmelden deelname en/of lunch: graag 
uiterlijk 21 september
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

Met de Cultuurclub naar Les Baux-
de-Provence, een van de mooiste 
dorpen van Frankrijk en de fameuze 
multimedia-expositie in de 
Carrières de Lumières
Vrijdag 5 oktober 10.30 uur

Carrières de Lumières
In de rotsen van de Val d’Enfer (Vallei van 
de Hel) bij het plaatsje Les Baux-de-Pro-
vence ligt een hele speciale steengroeve: 
‘Carrières de Lumières’. In deze oude groeve 
worden allerlei, inmiddels fameuze, multi-
mediatentoonstellingen met licht gege-
ven waarvan die van dit jaar aan Spaanse 
schilders is gewijd. Onder de titel: ’Picasso 
et les maîtres Espagnols’ zijn uitvergrote 
projecties te zien (de unieke formule van 
tentoonstellingen in deze carrière) van 
werken van Goya, Rosiñol, Zulooga, Sorolla 
en Picasso. Een lichtshow zoals de Fransen 
dat kunnen. De projectie wordt onder-
steund door muziek passend bij de beelden 
en de tijd.
Gelijktijdig is er ook een tentoonstelling 
over de Flower Power-kunst uit de sixties 
te bewonderen, met muziek uit die periode 
van onder anderen The Beatles, Jimmy 
Hendrix, The Rolling Stones, Simon & Gar-
funkel en The Beach Boys.
Zie website www.carrieres-lumieres.com  
Je moet zeker gaan en waarschijnlijk was 

Woensdag 19 september 10.00 uur
Cabrioletrit vanuit Caux

Woensdag 26 september 10.00 uur
Wandelen op het Plateau van Leucate

Vrijdag 5 oktober 10.30 uur
Met de Cultuurclub naar Les Baux-de-Provence. Multimedia 
expositie in de Carrières de Lumières

Donderdag 18 oktober 9.30 uur
Met de train spécial door de ruige Pyreneeën van Axat naar 
Rivesaltes

Zondag 28 oktober 15.00 uur
‘Le Vin Primeur’: Domaine Costebelle in Gardie

Woensdag 31 oktober 10.00 uur
Wandelen vanuit Saint Polycarpe

Vrijdag 2 november 12.00 uur
Lunch met boeken en cd-ruil 
Nadere informatie volgt via de Nieuwsbrief.

Donderdag 8 november 10.00 uur
Pétanquetoernooi in Mailhac

Vrijdag 7 december 10.30 uur  
Cultuurclub
Nadere informatie volgt via de Nieuwsbrief.

Woensdag 12 december 10.00 uur
Wandeling
Nadere informatie volgt via de Nieuwsbrief

Zondag 16 december 14.00 uur
Kerstborrel bij Hans en Annette van der Bij in Fos
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je toch al van plan een keertje naar Les 
Baux-de-Provence te gaan, een van die 
‘plus beaux villages de France’

Les Baux-de-Provence
Vandaag de dag geldt een wandeling door 
het dorpje Les Baux-de-Provence als 
een betoverende ervaring. Les Baux-de-
Provence ligt hoog in de bergketen tussen 
Avignon en Arles. De weg naar dit dorp al-
leen al is een belevenis. De route vanaf het 
oosten leidt door een steenwoestijn waar 
ineens een kleine bergketen opdoemt. Ver-
scholen tussen deze bergen ligt het mooie 
dorp. Terecht een ‘plus beau village’ want de 

ligging is uniek en het heeft een heel eigen 
sfeer door de prachtige geplaveide steegjes 
met mooie gerestaureerde renaissance-
huizen en door de ruïnes van de citadel. 
Het Saint-Vincentplein, waar men de Witte 
Penitentenkapel en de Saint-Vincentkerk 
aantreft, geeft een schitterend uitzicht op 
de omgeving van het dorp met name op de 
vallei van de Fontaine. Zie website www.
lesbauxdeprovence.com  

Uitvoeriger informatie en het dagprogram-
ma verschijnen nog in de eerstvolgende 
Nieuwsbrief.   
Aanmelden bij Ann Israel, email:  
annisrael@nvlr.eu  of bij Coby Daverveld, 
email cobydaverveld@nvlr.eu
Vanaf Narbonne is het 2 uur rijden via A9 
en A 54. 

Train du Pays Cathare et du 
Fenouillet
Met de train spécial door de ruige 
Pyreneeën
Donderdag 18 oktober om 9.30 uur

Donderdag 18 oktober staat voor u de 
luxetrein l’Ambiance van de train rouge 
gereserveerd voor een hele dag reizen 
door de Pyreneeën. Het wordt een schit-
terende treinrit van Axat in de Aude-vallei 
naar Rivesaltes, de muscat-hoofdstad van 
Frankrijk; 60 km lang genieten, rijdend 
over een honderd jaar oude spoorlijn. Deze 
spoorlijn kronkelt zich door de Fenouil-
lèdes, een schitterend landschap met 

veel panoramische uitzichten en kunstige 
bouwwerken zoals viaducten en tunnels. 
Tijdens de reis van de bergen naar de zee 
ontdek je verborgen valleien, wijngaarden 
en bossen en overbrug je rivieren via oude 
viaducten. Daar de trein nu speciaal voor 
ons rijdt kunnen we de machinist vragen 
om onderweg even ergens te stoppen om 
van de mooie uitzichten te genieten.
De trein telt 22 luxe stoelen aan het raam; 
11 personen kunnen plaatsnemen in het 
restauratiegedeelte. We stellen voor om 
tijdens de rit af en toe van plaats te wis-
selen.

Programma
9.30 uur - Aankomst op het station in 
Axat; de koffie met mini-broodjes staan 
klaar.
9.50 uur - Vertrek van de trein vanuit Axat
12.00 uur - Aankomst in Rivesaltes, waar 
je in een van de mooie restaurantjes kunt 
lunchen of je zelf meegenomen lunch-
pakket kunt opeten.
14.00 uur - Vertrek met de trein naar 
Saint-Paul-de-Fenouillet. Wij lopen dan 
een klein stukje om het (kapittel)kerkje 
Saints-Pierre-et-Paul te bezoeken. Een 
gerestaureerd gotisch kerkje uit de 14e 
eeuw. Het werd gebouwd als een collegiale 
kerk door paus Johannes XXII en het kapit-
tel werd opgericht in 1318. Het kerkje is 
geclassificeerd als historisch monument. Er 
is ook een klein museum aan de kerk ver-
bonden. Hierna een stukje lopen voor een 
korte wijnproeverij in de Cave Coopérative.
17.00 uur - Vertrek naar Axat 
18.00 uur - Aankomst in Axat

Kosten en deelname
De kosten bedragen € 35,- pp (incl. trein 
en koffie met broodjes en een glaasje 
tijdens de rit).
De plaatsen in deze trein zijn beperkt, 
maximaal 33 personen, dus meld je snel 
aan bij Ab Bergshoeff via email 
veenenborgh@gmail.com  
  

‘Le Vin Primeur’: een feestje 
waard?
Domaine Costebelle in Gardie
Zondag 28 oktober 15.00 uur 
In de supermarkt raakt het schap met 
Primeur- en Nouveauwijnen tegen het einde 
van het jaar snel leeg. Toch achten de vele 
échte wijnliefhebbers en kenners dit artikel 
vaak nog niet het predicaat “slobbertje” 
waardig. Hoe komt dat toch? Kennelijk 
kan er over de smaak van wijn toch heel 
zinnig getwist worden. Zeker, het begon 
in de Languedoc ooit als een commerciële 
formule, afgekeken van de Beaujolais, waar 
het succes inmiddels een beetje “op” is. 
Maar er is meer aan de hand. Ik ontdekte 
dat de professionals in onze regio rond de 
‘sortie’ op 18 oktober wedstrijden houden 
waar de drie kleuren primeurs strijden om 
een plaats op de erelijst (le palmarès). En 
dan die boer in de Minervois. Sinds jaren 
verscheept hij pallets met zijn primeur 

naar Japan, ze zijn er gek op in de Japanse 
keuken. Een primeur, serieus gemaakt 
met als resultaat een mooie wijn! Louter 
een commercieel succes of niet, de vraag 
blijft: kan primeurwijn lekker zijn? Ons wel 
bekende domaine in Coulobres maakte ons 
afgelopen jaren vertrouwd met de frisse 
‘nouveaux’ aan de Bézierskant, tijd voor een 
nieuwe blik op de zaak. Minervois, Corbi-
ères en Roussillon, wijnen met veel kleur, 
kracht en smaak(?), die moeten toch een 
lekker glas piepjonge wijn kunnen voort-
brengen?! Tot 28 oktober.
 U wordt om 15.00 uur verwacht op:  

Domaine Costebelle even voor Gardie.
Rijd van Carcassonne naar St Hilaire, in St. 
H na de brug l.a. D51 naar St Polycarpe, na 
enkele km’s op de D51 ligt rechts Coste-
belle.
Entrée € 8,- incl. de wijntjes en een hapje.
Graag op tijd aanmelden i.v.m. maximum-
aantal van 45 deelnemers én de inkoop. 
Uiterlijk 21 oktober bij Ernst van Hoorn, 
evanhoorn@orange.fr , tel 0468 91 56 99.

Wandelen vanuit Saint Polycarpe
Woensdag 31 oktober 10.00 uur
Afgelopen januari konden we er niet 
terecht, nu vast wel! Op weg naar onze 
vertrekplaats (8km onder St-Hilaire) is 
het een en al ‘bubbeltjesland’: glooiende 
hellingen met strakke opvallend goed 
verzorgde wijngaarden met Mauzac-
druiven. We vertrekken achter de Abdij 
van St-Polycarpe, ooit in zijn volle glorie 
een halteplaats voor pelgrims op weg naar 
Santiago de Compostella, nu een imposan-
te klokkentoren en een fraaie aula met een 
goed beeld van vroeger tijden. Dan om-
hoog door een eikenbos met hier en daar 
kijkgaten met leuk uitzicht op het dal van 
de rivier St-Polycarpe, een mooie landweg 
leidt ons naar Villar-Saint-Anselme (foto). 
Zo’n dorp als vele: het is er doodstil, je 
schrikt er, mits op tijd, op van het over-
donderende geluid van kerkklokken. 
Op de terugweg wacht een mooi open 
landschap met wat eikenbosjes.

Afstand: 7km, duur: 2u20, hoogteverschil: 140m. Moeilijkheidsgraad: 
gemakkelijk. In het begin 25min. geleidelijk maar intensief stijgen over 
een goed begaanbaar bospad. Daarna vlak en een lichte stijging over 
gemakkelijke wegen en paden. Open landschap.

Vertrek: 10u00 parkeerplaats achter de Abdij van Saint-Polycarpe. 
Komend uit de richting van Saint Hilaire (D51), rechtsaf het dorp 
ingaan. Ga na 140m, na de Abdij links de Rue du Vieux Puits in. 
Na het bruggetje is links de parkeerplaats.
Om 9u45 staat de koffie klaar.

Aanmelden deelname en/of lunch: uiterlijk 26 oktober
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

Kerstborrel bij Hans en Annette van der Bij,  
l’ Olivette, 34320 Fos
Zondag 16 december 2018, vanaf 14.00 uur

Wij nodigen met plezier leden van de NVLR en de NVM bij ons 
uit voor de inmiddels traditionele Kerstborrel. U bent welkom 
op zondag 16 december vanaf 14.00 uur. Wij zorgen voor de 
wijn en andere drankjes, de gasten brengen hun favoriete 
hapje mee. Niet te veel, anders eten we allemaal de hele 
week restjes. Aanmelden per e-mail: j.vanderbij@orange.fr of 
telefonisch: 0467253713.

Pétanquetoernooi 1.

Op woensdag 18 juli hebben 26 
enthousiaste spelers meegedaan aan het 
pétanquetoernooi in Montady. Het was 
een zeer gemêleerde groep wat betreft 
spelniveau. Sommigen hadden nog nooit 
gespeeld, anderen hadden duidelijk veel 
ervaring. Als beginner had ik het geluk om 
beide partijen met Ton te spelen, een zeer 
ervaren speler die me veel heeft bijge-
bracht over de ins en outs van het spel. 
Gelukkig werkte het weer ook mee waar-
door iedereen veel plezier heeft gehad. Na 
afloop hebben we gezellig geluncht bij 
Le Relais Bleu in Capestang.
Maja van der Wee

Pétanquetoernooi 2.
Donderdag 8 november 
van 10.00 - 12.00 uur in Mailhac

Wegens groot succes gaat de activitei-
tencommissie van de NVLR in het najaar 
opnieuw een pétanquetoernooi organiseren. 
Dit toernooi vindt plaats in het Boulodrome 
van Mailhac.
Aanvang 10 uur met aansluitend een lunch. 
De nadruk zal liggen op het gemoedelijke 
samen spelen. Naast NVLR-leden zijn 
introducés van harte welkom.

 
Aanmelden tot 3 novem-
ber bij Maja van der Wee, 
majavanderwee@nvlr.eu

Bij de aanmelding opgeven 
of u wilt deelnemen aan 
de lunch en met hoeveel 
personen.
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www.facebook.com/moerland.languedoc/www.facebook.com/moerland.immobilier/

Verkoop en verhuur van
vakantiewoningen in de Languedoc.

Moerland Verhuur
Route de Saint Chinian
34 360 Prades Sur Vernazobre
+ 33 (0)4 67 38 07 81

Verhuur site: 
www.moerland.com

Moerland Immobilier
15 Place du marché
34 460 Cessenon sur Orb
+ 33 (0)4 67 24 82 42

Verkoop site: 
www.moerland.immo

JAAR

Te koop !

Te huur voor uw vakantie !

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.

Op 3 augustus j.l. vond voor de tweede 
keer het zomerfeest plaats in de tuin bij 
Rob en Marianne Lesquillier in La Livinière. 
Ondanks de hoge temperatuur die dag (38 
graden!) is iedereen die zich had opge-

De redactie van NieuwsNed zoekt leden die 
iets willen publiceren in het clubblad. 
Dat kan een column 
zijn, maar ook iets over 
een onderwerp dat 
andere leden met 
plezier lezen. De 
enige voor-
waarde 
is dat de 
artikelen 
iets te maken 
hebben met de 
actualiteit of 
het leven in 
Frankrijk, 
met onze 
regio of met de 
NVLR. 
Wie wil er iets schrijven 
over muziek, een stad of mo-
nument, de druivenoogst, een niet-

Wie wil voor NieuwsNed schrijven?

alledaagse sport, 
een bijzondere traditie of ervaring, 

een kunsttentoonstelling in onze regio, 
z’n passie of tuin? Het hoeft niet een 

paginavullend artikel te zijn. U kunt voor 

Al sinds jaar en dag nemen leden van de 
NVLR introducés mee naar activiteiten 
van de NVLR, meestal tot genoegen van 
beide partijen. Nieuwe mensen maken 
kennis met onze interessante en gezellige 
activiteiten en voor deelnemende leden is 
het natuurlijk leuk om nieuwe mensen te 
ontmoeten. En stiekem hopen we natuur-
lijk nieuwe leden te trekken. Trouwens, 
ook ex-leden nemen soms deel aan NVLR-
activiteiten hetgeen goed en altijd weer 
gezellig is.
We hebben onlangs in het bestuur be-
sproken wat de regel is voor introducés die 
vaker dan een enkele keer willen deelne-
men aan activiteiten. Het bestuur wil de 
bestaande afspraken hierover handhaven. 
Dat betekent dat niet-leden 1 keer geïn-
troduceerd kunnen worden maar dat ze, 
indien ze vaker zouden willen meekomen, 
eerst lid moeten worden van onze mooie 
vereniging. En wie wil dat nou niet???
Marianne Lesquillier

Met introducés naar 
een activiteit van de 
NVLR Zomerfeest

geven ook 
gekomen. Niemand had 

zich laten weerhouden door code 
oranje! Het feest was weer erg succesvol 
mede dankzij de vrolijke muziek van de 
band Fred’s Finest. Men genoot van de 
gezellige ontmoetingen en van de heerlijke 
Indische maaltijd die werd geserveerd.
In de regel wordt er een lekker glas wijn 
gedronken, maar dit keer werd dat afge-
wisseld met veel water! 
Marianne Lesquillier
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elke editie van NieuwsNed iets schrij-
ven maar ook incidenteel. De tekst wordt 
voor publicatie altijd nagelezen en indien 
noodzakelijk aangepast. Hebt u een idee 
voor een onderwerp? Laat het ons weten 
want de redactie helpt u graag! Graag uw 
reacties sturen naar  
redactie@nvlr.eu

Wie wil mijn taak als sponsor-
coördinator overnemen?
Ik ben sinds 2013 sponsorcoördinator en 
wil het stokje in 2019 graag aan iemand 
anders overgeven. We hebben gelukkig 
veel sponsoren dus werving is geen hoofd-
taak. Het is een kwestie van aanschrijven, 
opvolgen en factureren. Ik hoef zelden na 
te bellen. Het kost ongeveer 2,5 dag in het 
najaar. Wie o wie? Reacties en informatie:    
Hans van der Bij sponsoring@nvlr.eu 
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Domaine de 
Caderonne
depuis 1095

De onderstaande advertentie stond in uw NieuwsNed van 
september 2017. We hebben er alleen maar - trots! - aan toe te 
voegen dat er nu, februari 2018, 8 van de 12 appartementen 
zijn verhuurd. Aan Nederlanders en bijna allemaal lid van de 
NVLR.   
Als u ook belangstelling hebt voor onze unieke benadering van 
wonen in Frankrijk is het misschien een goed idee om die 
afspraak snel te maken.  
Zo bereikt u ons: 06 50 05 48 15.

Door 
Henri Bik

La France revisitée, gewoon 
op eigen terrein

Door 
Renate van der Bas

Het is een bloedhete dag. Ik heb de hele 
dag braaf letters zitten tikken, binnen. Wat 
moet je anders als het zo heet is. Ik vind 
het niet erg. Maar aan het eind van de dag, 
zo rond half 9 ben ik te gaar om even naar 
het meertje te rijden, terwijl het op tien 
minuten ligt en het echt een goede plek is 
om wat te zwemmen en bij te trekken.
Ik maak iets te eten, iets weinig charmants 
met koude worst en meloen. En drink in 
korte tijd drie glazen koele pinot noir uit 
een carton. Een bib, of hoe noem je die 
5-literdingen. Nu ga ik zeker niet meer 
rijden naar le lac. Ik ben ook al ontspannen 
genoeg eigenlijk.
Vanaf het balkon kijk ik over ons terrein en 
zie een vergeelde, sneue boom. Die moet 
eruit. Het is een hoge buxus die de aanval 
van die rotmotten niet heeft overleefd. Ik 
zal hem omzagen, want zijn fletse kleur 
detoneert enorm met het groen rondom. 
Manlief is weggevlogen naar een ver land, 
waar zijn broer is overleden. Ik denk dat 

hij nu slaapt dus ik ga hem niet lastigval-
len met de vraag waar mijn favoriete zaag 
ligt. Ergens in de schuur ongetwijfeld. Ik 
zal eerst zelf eens gaan kijken. Maar in de 
schuur vind ik niet wat ik zoek. Niet mijn 
kleine zaagmes, wel een veel groter ding. 
Zou ik daarmee overweg kunnen? Met 
een stoer gevoel loop ik de tuin in. Ik ga 
het gewoon proberen. Eerst oefenen op 
iets doods. Ik loop het veld af, richting de 
rivier. Daar liggen een paar bomen over 
het pad, eens kijken of ik daarvan een tak 
kan afzagen. Putaing, het gaat niet eens zo 
slecht. Ik heb grip. Steeds dieper verdwijnt 
de zaag in de tak die ik heb uitgekozen. En 
ik voel opeens iets oers, een verbintenis 
met al die mensen die al millennia lang op 
deze aardkloot zagen in bomen zetten. Om 
vuur te kunnen stoken, zwijnen te gril-
len en hutten te bouwen. En de eventuele 
ketter of heks te verbranden. Na een paar 
minuten ligt de tak op de grond. Op het 
eind heb ik een beetje gesmokkeld door 

mijn gewicht in te zetten. Krak. Eigenlijk is 
het maar een lullige tak, zie ik nu. Zeven 
centimeter doorsnee? Die buxusstam is 
minstens twintig centimeter. En buxushout 
is heel compact hout, heb ik ooit geleerd. 
De oude Romeinen maakten er drinkkom-
men van. Ik loop eerst nog maar eens wat 
verder het terrein af, richting de rivier. Oh 
idee: even gaan zitten op een steen, met 
m’n voeten in het koele water.
Ik zet de zaag tegen een boom, naast m’n 
slippers. En lazer bijna in het water, zo 
glibberig is het aan de rand. Maar daar zit 
ik dan, in een volmaakte rust en scheme-
ring. Jemig, wat is het hier toch mooi. Dat 
ik hier niet veel vaker kom. Om zo te kun-
nen zitten, met louter schoonheid in beeld, 
daarvoor rijden andere mensen duizend 
kilometer. En ik loop er zo naartoe. 
Geïnspireerd zeg maar door pinot noir, en 
door buxusmot. 
Oh ja die sneue boom. Ach, ik vraag mor-
gen de buurman wel.

Smullen langs  
het Étang de Thau

De 650 conchyliculteurs, oester- en mos-
selkwekers, aan het Étang de Thau hebben 
hun bedrijven buiten de dorpen aan de 
oever van de lagune gevestigd. Enerzijds 
vanwege de ruimte maar ook vanwege de 
stankoverlast van hun afval. Zo zijn er aan 
de noordzijde van het Étang een vijftal 
concentraties van die bedrijven. Ze mogen 
hun producten niet direct aan particulieren 
verkopen, noch tegen vergoeding laten 
proeven. Een aantal bedrijven interpreteert 
deze regel echter steeds ruimer, zodat er 
ware eetpaleizen zijn ontstaan.
Zo kun je in ‘La Ferme Marine’ in La Bézar-
de bij Marseillan voor 30 euro smullen van 
een groots buffet 
met fruits de mer à 
volonté. Restaurant 
La Palourdière in 
La Catonnière bij 
Bouzigues pro-
beert zelfs niet 
meer de schijn van 
een proeverij van 
eigen producten op 
te houden. Naast 
coquillages kun je 
er ook heerlijke 

vleesgerechten 
eten. Ande-
ren doen het 
bescheidener en 
bieden inder-
daad alleen hun 
eigen producten 
aan zoals de 
‘Mas de Cati’ in 
l’Amoutous bij 
Mèze : oesters 
en de traditi-
onele brasu-
cade de moules à 
volonté, mosse-

len à la plancha, voor 
19,50 euro. Vergeet 
alleen niet om van 
tevoren te reserveren 
want het zijn geliefde 
eetgelegenheden van 
de lokale bevolking. 
Bij de meeste restos 
kun je op het terras 
direct aan het Étang 
eten, met een weids 

uitzicht op de Mont Saint-Clair van Sète.
Helaas doemen er donkere wolken op bo-
ven dit smulgebeuren want de regioprefect 
heeft aangekondigd paal en perk te gaan 
stellen aan deze zogenaamde proeflokalen 
en dreigt met zware boetes voor dege-
nen die de regels te ruim interpreteren. 
Grijp dus uw kans voor het te laat is en 
de regelzucht het onbekommerd culinair 
genieten aan de oevers van onze lagune 
een halt toeroept!
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De familie van de weegbree 
bestaat uit zo’n 200 soorten. 
Je komt weegbree het hele 
jaar door tegen, over de hele 
wereld. Het zijn winterharde, 
overblijvende planten die van 
zon houden maar het ook 
goed doen als ze half in de 
schaduw staan. Weegbree is 
sinds mensenheugenis een 
populair medicijn. 
De Polen bijvoorbeeld noemen 
het niet voor niets ‘Babka’, 
Pools voor ‘oud vrouwtje’/ 
‘kruidenvrouwtje’.  

Waar kun je de plant 
vinden? 
Vooral langs wegen, in weiden 
en als onkruid in de tuin. De 
plant heeft smalle, langgerek-
te bladeren die spits toelopen. 
De plant kan 10-45 cm hoog 
worden. 
De bloemknop bestaat uit 
een eivormige aar met bruin/
zwarte kelkblaadjes, kleine 
doorschijnende lichtgroene 
bloemen en helderwitte 
meeldraadjes die ver uit de 
bloemkroon steken. Na de 
bloei ontstaan er kleine zaad-
jes die aan de bovenzijde van 
de stengel kleven. 

Wat is eetbaar?
De hele plant: blad, bloem(knop), zaad en 
wortel. 

Door
Margo Vos

Superfood uit de natuur
Weegbree
Latijnse naam: Plantago lanceolata, Franse naam: Plantain Lancéolé

1.Blad
De jonge blaadjes, die een beetje naar 
champignons smaken, kun je gebruiken 
in de sla. Snijd de bladeren, vanwege de 

sterke, lange vezels dwars op de 
vezel in smalle reepjes. De blade-
ren zijn ook geschikt als brood-
beleg of eetbare decoratie. De 
smaak van het blad wordt bitterder 
naarmate het ouder wordt. De 
oudere blaadjes kun je op dezelfde 
manier als spinazie bereiden en ze 
in omelet of roerei verwerken, of in 
een soepje. 
2.Bloem(knop)
De bloemetjes en knoppen smaken 
prima, mits ze jong en mals zijn. 
Net als het blad smaken ze naar 
champignons. Je kunt ze door de 
salade mengen, stoven of inmaken 
in olie of azijn. Als ze uitgedroogd 
zijn, kun je ze maar beter laten 
staan.
3.Zaad
De (minuscuul kleine) zaadjes kun 
je in groentegerechten verwerken 
of in bijvoorbeeld pittenpasta, 
zadencrackers of andere sauzen. 
4.Wortel
Ook de wortel kun je eten, maar bij 
voorkeur niet rauw. Hij is fijnver-
takt en je moet hem heel zorgvul-
dig wassen. Daarna kun je hem in 
kleine stukje snijden en mengen 
met bijvoorbeeld andere in dobbel-
steentjes gesneden groenten zoals 
wortel, paprika en tomaat. Als je 
dit mengsel kort kookt en met wat  

ei of bloem bindt, kun je het gebruiken als 
groentevulling voor hartige taarten. 

Geneeskrachtige werking
Alle soorten weegbree hebben een anti-

bacteriële en reini-
gende werking en 
zitten vol gezonde 
voedingsstoffen. 
Weegbree is een 
natuurlijk antibioti-
cum dat het lichaam 
zuivert, de weer-
stand verhoogt en 
het gehele gestel 
ondersteunt. Je kunt 
het gebruiken bij 
verwondingen en 
ontstekingen zoals 
tandvleesontsteking 
of blaasontsteking. 
Voor ontstekingen in 
de mond moet je een 
tijdje op een weeg-
breeblad kauwen. 
Verse, met de hand 
gekneusde blaadjes 
kun je als eerstehulp-

middel gebruiken 
bij wondjes om het 
bloed te stelpen, 
bij insectensteken 
en om de pijn van 
brandnetelprikkels te 
verzachten. En het 
is een ideaal middel 
voor open wonden 
en huidirritaties. Het 
helpt ook goed bij 
hoesten, verkoud-
heid en keelpijn, om 
het slijmvlies van 
de darm te herstel-
len en bij chronische 
darmklachten en 
obstipatie. Het werkt 
bloedzuiverend en 
het ondersteunt het 
lichaam bij hooi-
koorts en bloedar-
moede.

Let op
Vanwege de 
looistoffen in de 
plant, die een 
samentrekkende 
werking hebben, 
kunnen zwangere 
vrouwen het kruid beter niet gebruiken.

Leuk om te weten: de Indianen in het oude 
Amerika gebruikten weegbree als middel 
tegen slangenbeten. Overigens hadden ze 
eerst niet zoveel op met het plantje, dat 
door de blanke kolonisten via hun schoen-
zolen in razend tempo over de prairie 
werd verspreid en dat op zijn Indiaans dan 
ook ‘Voetstap van de bleekgezicht’ werd 
genoemd. 

Je kunt kruidenthee maken van weegbree om de geneeskrachtige 
werking te benutten. Dat kan met verse of gedroogde theebladeren. 
Je kunt er ook tinctuur van maken. 

Tinctuur van weegbree
Je hebt 2-3 handen verse smalle weegbreebladeren nodig, wodka  
of jonge jenever en een schone lege glazenpot met deksel.

Was de bladeren, laat ze even op een handdoek drogen en knip ze in 
kleine stukjes. Vul de pot tot driekwart met deze geknipte kruiden  
en schenk de wodka of jenever eroverheen. Doe het deksel op de pot 
en schud even flink. Zet de pot op een lichte plaats maar niet direct  
in het zonlicht. Schud de pot af en toe en na 4 tot 6 weken is de tinc-
tuur klaar. Zeef de tinctuur door een vergiet met daarin een schone 
doek. Schenk de tinctuur in donker gekleurde glazen flesjes.
 
Algemene dosering voor volwassenen: 3 x per dag 20 druppels met 
water innemen.
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Door 
Ankie Nolen

Pézenas: volop kunst en  
geschiedenis in de Hérault

de Cevennen en uitmondt in de Middel-
landse Zee. De strategische ligging op het 
kruispunt van wegen naar het noorden en 
zuiden en van oost naar west maakte het 
drijven van handel met het gehele Mid-
dellandse Zeegebied mogelijk. 
Etruskische voorwerpen uit de 
6e en 7e eeuw voor Chr. die 
zijn opgegraven in de necro-
polis Saint-Julien – een van 
de belangrijkste dodenakkers 
uit deze periode – getuigen 
van deze overzeese contacten.

In de hoogtijdagen van het 
Romeinse Rijk kwam Pézenas 
tot grote bloei. De versterkte 
stad heette toen nog Pisce-
nae en lag in Gallia Narbo-
nensis, de enige provincie 
buiten Rome waar de inwoners 

Romeinse burgerrechten hadden. De voor 
de snelle verplaatsing van legioenen aan-
gelegde Via Domitia, die Italië met Spanje 
verbond en de Via Aquitania naar de 
Atlantische Oceaan kruiste, was van groot 

Pézenas, gelegen tussen 
Béziers en Montpellier, is 
een van de mooiste stad-
jes van het departement 
Hérault. Het oude, sfeer-
volle centrum heeft met 
de smalle middeleeuwse 
straatjes het historische 
karakter volledig weten te 
behouden. Talloze prachtig 
gerestaureerde herenhui-
zen uit de 16e en 17e eeuw 
herbergen op hun intieme 
binnenplaatsen en begane 
grond ateliers en winkeltjes 
van ambachtslieden, an-
tiekzaken en interessante 
kunstgalerijen: Pézenas is 
een stad waar veel kunste-
naars werken en wonen. In 
de Confiserie Boudet wor-
den gratis rondleidingen gegeven: op 
traditionele, ambachtelijke wijze maakt 
men daar met behulp van koperen 
ketels een van de lokale specialiteiten: 
de Berlingots, harde snoepjes in diverse 
smaken. Een ander plaatselijk product 
is de petit pâté, het zijn knapperige 
pasteitjes met een vulling van gekruid 
schapenvlees die eruitzien als grote 
katoenhaspels. Uiteraard zijn er overal 
terrasjes en restaurants om bij te komen 
van het slenteren over de kasseien van 
de pittoreske straatjes. Een bezoek aan 
Pézenas is absoluut aan te bevelen! 

Oorsprong in de Oudheid
Op een heuvel op een kilometer stroom-
opwaarts van het huidige centrum van 
Pézenas ontstond in de IJzertijd een kleine 
nederzetting in het hart van de vruchtbare 
vallei van de Hérault, die ontspringt in 

belang voor de bevordering van de handel 
in wol en laken van hoge kwaliteit uit 
Pézenas en het naburige Montagnac. Na de 
val van het Romeinse Rijk was er nog maar 
een klein garnizoen dat de overtocht van 
de Hérault en de toegang tot de ertsrijke 
Montagne Noire via het dal van de rivier 
La Peyne moest verdedigen. De regio bleek 
uiteindelijk niet bestand tegen de vele 
Germaanse stammen die het Frankische 

Rijk binnenvielen en ook het dichtslibben 
van de rivier betekende een einde van een 
periode van grote welvaart.

Koninklijke privileges
Pas in de 13e eeuw kwam Pézenas er weer 
bovenop, dankzij de dynastie der  

Capetingers, die over 
Frankrijk heerste 
van 987 tot 1328. 
In 1262 werden 
Pézenas en het 
nabijgelegen Tour-
bes gekocht door 
Lodewijk IX, beter 
bekend onder de 
naam Saint-Louis. 
Voor 3000 livres 
Tournois – in Tours 
geslagen gouden 
ponden met een 
gewicht van 8,271 
gram - werden zij 
onderdeel van het 
koninklijk domein. 
Lodewijk verleende 
Pézenas het recht 
op een jaarlijkse 
vrije markt - later 
zouden dat er vijf 
worden - wat een 
enorme impuls voor 
de handel beteken-
de. Alle handelswaar 
werd vrij-
gesteld van 
belasting en 
kooplieden die 
met schulden 
kampten, moch-
ten niet worden 
aangehouden. Op 
koninklijk bevel 
werden zij tijdens 
hun reis beschermd 
door edelen uit de 
omgeving en dankzij 

deze voorrechten groeide de markt uit tot 
de belangrijkste in de regio Languedoc-
Roussillon. De privileges legden ook de 
koning geen windeieren: de stad be-
taalde daarvoor jaarlijks 2500 pond aan de 
schatkist en ook de inkomsten van de tol 
die op de toegangswegen werd geheven 

waren aanzienlijk. 
De stad op haar 
beurt profi-
teerde van het 
verblijf van de 
grote aantallen 
bezoekers, die 
niet alleen 
uit Montpel-
lier en de 
Provence 
kwamen, 
maar ook 

uit de Dau-
phiné, de Savoie, 
Piemonte en 
zelfs uit Florence 
om kruiden, 
kramerswaren, 
muntstukken 
en geldwis-
sels te kopen. 
De belangrijkste 
handelswaar wa-
ren kleine stuk-
ken laken, die 
de boeren uit de 
uitlopers van het 
Centraal Massief 
en de Pyreneeën 
vervaardigden.

De middeleeuwse 
jaarmarkten 
waren de 
grondslag voor 
de ontwikkeling 
van de stad en 

de inmiddels wekelijkse markt, die de hele 
stad doorkruist, is nog steeds een van de 
grootste van de streek en een belangrijke 
toeristische trekpleister!

Wordt vervolgd.
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Internationaal
verhuizen?

Kuiper De Internationale Verhuizer verzorgt uw 
internationale verhuizing tot in de puntjes. Met meer dan 
80 jaar ervaring is uw waardevolle inboedel bij Kuiper 
in goede handen. Wekelijks rijden er luchtgeveerde 
verhuiswagens naar en vanuit onder meer Frankrijk, 
Spanje, Portugal, Zwitserland en Italië. Een persoonlijke 
en professionele benadering garanderen een zorgeloze 
verhuizing. U pakt uw koffertje...wij de rest!

 Zuid-Europa

bestemming

bestemmingen
gunstige en concurrerende 

tarieven!

IAM
International Association of Movers

TM

Bel gratis

Toen het een keer ’s middags koeler werd 
besloten wij een stukje te gaan wandelen. 
Het was erg heet geweest en toen we op 
pad gingen was het nog steeds behoorlijk 
warm. We liepen door een wijngaard en 
hadden nog geen kilometer afgelegd toen 
er in de verte een auto aan kwam. 
De groene Kangoo stopte aan de rand van 
een pas aangeplante wijngaard en iemand 
met een fluoriserend oranje vest stapte uit, 
liep naar de voorzijde van de auto en ging 
op de motorkap zitten. Toen we dichterbij 
kwamen zagen we dat het een jager was 

met zijn geweerloop omhoog tegen zijn 
schouder. Uit beleefdheid groetten wij hem 
en liepen verder langs de jonge wijngaard. 
Na nauwelijks 300 meter hoorden we in de 
verte geweerschoten en blaffende honden 
aankomen. We hielden onze pas in en ke-
ken in de richting van wat bosjes waar een 

Op 15 augustus is de jacht 
weer begonnen

Door 
Hans van der Bij

wit bestelautootje geparkeerd stond.
Plotseling renden twee jonge everzwij-
nen op volle snelheid onder de heesters 
vandaan. Wij durfden van angst niet te 
bewegen. We zagen ze recht op de jager 
afrennen die rustig bleef zitten en geen 
aanstalten maakte om ze neer te schieten. 
In een flits dacht ik: stel dat een everzwijn 
een jager in een oranje lichtgevend hesje 
herkent. Zou hij dan een andere kant op 
rennen, bijvoorbeeld richting niets ver-
moedende wandelaars waarvan er één een 
rode bodywarmer draagt? Ik ken inmid-

dels het 
antwoord. 
Everzwijnen 
zien slecht, 
herkennen 
geen jagers, 
kijken 
niet om 
zich heen 
maar ren-
nen recht 
vooruit om 
geen bocht 
te hoeven 
maken voor 
de achter-
volgende 
bloedhon-
den. Wij 
stonden dus 
gelukkig 
niet in de 
gevaren-
zone. 

Nu kwamen 
de honden erachteraan, eerst twee en even 
later nog een derde. Plotseling dook nog 
een tweede jager op uit de bosjes. De af-
stand tussen het laatste zwijn en de eerste 
hond was ongeveer 200 meter. De jager 
uit de bosjes loste enkele schoten over de 
honden heen. Mis! Gelukkig maar. We za-

gen dat de afstand tussen de everzwijnen 
en de honden gelijk bleef. 
Kennelijk rent een jong everzwijn net zo 
snel of zelfs nog sneller dan een bloed-
hond. Nu kwam de jager in het feloranje 
hesje in actie en schoot. Weer mis! Het 
zwijntje dat vooropliep, vluchtte snel een 
aangrenzende, oudere wijngaard met meer 
beschutting in. Maar zijn broertje werd, 
vlak voordat hij zich ook uit de voeten 
kon maken, vol in zijn flank geraakt. De 
honden en de jager renden eropaf. De 
tweede jager, sprong in zijn bestelautootje 
en scheurde langs ons heen, richting het 
ontsnapte zwijntje. Nu hoorden we alleen 
nog de bellen van de honden en zagen de 
jager met zijn dode prooi en de honden uit 
de wijngaard richting zijn auto lopen. Hij 
sleurde het dode beest aan een poot mee. 

Uit nieuwsgierigheid besloot ik te gaan 
kijken. Het beestje had twee enorme gaten 
in zijn lijf. De honden likten het bloed op 
dat eruit stroomde. Ik zag dat het geweer 
een telescoop had waarmee zelfs Jules de 
Corte een mug zou kunnen raken. Het dier 
had geen schijn van kans gehad.

De jager vertelde dat ze de twee everzwij-
nen in Nizas, hier minstens acht kilometer 
vandaan, op het spoor waren gekomen. 
De honden waren door de achtervolging 
behoorlijk uitgeput. Ik merkte op dat de 
honden een zendertje om hun nek hadden 
en vroeg hem waarvoor dat was. Vol trots 
legde hij uit dat het een gps-zendertje was 
waarmee hij op zijn portable de honden 
kon volgen. Ik dacht nog: de volgende 
stap is dat je er een drone op afstuurt. De 
hele terugweg dachten we aan het dode 
éénjarig zwijntje en zijn tweelingbroertje 
dat hopelijk niet afgeschoten is door de 
tweede jager die met zijn witte autootje de 
achtervolging inzette. We gaven hem niet 
veel kans …

Het Nederlandse contact voor al uw verzekeringen in Frankrijk.

Of het nu om een woonhuis-, auto-, aanvullende ziektekosten-  
of een invaliditeitsverzekering gaat, wij zoeken met u naar een  
optimale oplossing.

Hebt u het gevoel dat overstappen van uw huidige verzekering  
kan lonen? U bent welkom om een vrijblijvende offerte aan te vragen. 
Helder en vertrouwd.

Geïnteresseerd in beleggen in Franse fondsen? Ook hier kunt in  
het Nederlands over praten.

Els Caylar-Burgersdijk

Tel: 04 67 95 18 99 (vragen naar Els)
Mobiel: 06 21 03 61 48

E-mail: vertrouwdverzekerd@orange.fr

Françoise Roques
Agent Général d’Assurances

No Orias: 0719 505
61 rue Saint Alexandre

34600 BEDARIEUX
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U vertrouwt ons iets 
fundamenteels toe… 

Een bouwproject zien wij niet als zo maar 
een opdracht. U vertrouwt ons iets 
fundamenteels toe - het waarmaken van uw 
droom - een goed, comfortabel en 
functioneel huis. Pas als u tevreden bent, zijn 
wij het. 

Over de problemen met het werken met 
Franse bouwbedrijven hoeven wij hier niets 
anders te zeggen dan: “Wij werken anders!” 

Hoe? 

Wij werken met hooggekwalificeerde 
(Poolse) vakmensen en leveren dus ook 
daadwerkelijk vakwerk 
Onze bouwmaterialen voldoen aan de 
zwaarste (Europese) normen 
Wij werken op de afgesproken tijd 
Onze prijzen zijn altijd zeer concurrerend 
Wij werken ook buiten Frankrijk 
Wij kennen de nieuwe bouwmaterialen 
Investeerders kunnen wij adviseren bij het 
kiezen van de modernste’beste/
betaalbaarste oplossingen qua constructie 
en technologie uit de internationale 
bouwwereld 

Welke opdrachten kunnen wij aan? 

Nieuwbouw-, verbouw- en 
renovatieprojecten 
Modernisering van uw woning 
Traditionele bouw of houtskeletbouw 
Alle vormen van afwerking 
Ramen en deuren in alu, hout of pvc (met 
dubbele of driedubbele beglazing)

Uw project wordt 
desgewenst  

uitgevoerd met 
Nederlandstalige 

begeleiding

Garantie
décennale

Maçonnerie générale Pawel Lisowski

Le Casse d’Aval - 11300 Villelongue d’Aude

Tél. 06 30 16 87 53 - e-mail: hawel78@o2.pl

Advertentie
Arnout Haalman (86) gaat na 23 jaren 
terug naar Nederland. Zijn verstand zegt 
dat hij vanwege zijn gezondheid beter 
terug kan gaan. Dit is een moeilijke 
beslissing vertelde hij. Er zijn veel spullen 
die hij niet mee terug kan nemen. Deze 

zijn gratis op te halen. Het zijn: een verzameling 
atlassen (zijn echtgenote was geografe); lijst op te vragen. 
Woordenboeken, Frans, Engels, Duits, Spaans, Portugees, Latijn, 
Grieks en Le Petit Larousse, een standaard encyclopedie (13 delen, 
uitgeverij Het Spectrum NV, Utrecht). Een verzameling olifanten 
(14 stuks, en een verzameling kleine konijntjes (circa 100 stuks),  
liefst aan een verzamelaar die het bij elkaar houdt. Verder heeft 
Arnout in de loop der jaren een groot reseau modeltreinen 
opgebouwd. Liefhebbers kunnen een bod doen op het geheel van 
dit spoor. Over de omvang: 60 locomotieven, 250 wagons, rails, 
wissels, seinen, relais, voedingen, scenary, bruggen, stations.
Arnout Haalman, 7, Vieille Route du Castel, 
81270, Labastide Rouairoux. 
Tel: 0563981087    Email: arnout.haalman@sfr.fr

Door
Ruth van der Waall

Denkend aan Holland en 
Frankrijk….

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
is benieuwd hoe Nederlanders in het 
buitenland tegen hun land aankijken als 
zij meer dan vier maanden in het buiten-
land gewoond hebben. Wellicht heeft u 
ook via de NVLR deze enquête onder ogen 
gehad. Eerlijk gezegd had ik niet veel zin 
aan dit onderzoek mee te werken maar ik 
heb het toch gedaan. En ik vond het geen 
tijdverspilling omdat de vragen mij aan 
het denken hebben gezet. Zo vroegen ze: 
“Wat mis je hier?” en “Voel je je nog steeds 
betrokken bij NL?” en “Waar ben je meer 
thuis?” of “Kun je in trefwoorden aange-
ven wat je denkt bij Nederland?” en “Wat 
vind je positief /negatief aan het land waar 
je nu woont?” en “Waarom ben je ooit 
geëmigreerd?” en “Als je (even) terug bent 
in Nederland, wat valt je dan op?” en “Is 
Nederland sinds je vertrek veranderd?”. 
Sinds ik de enquête heb beantwoord, weet 
ik dat ik nog steeds achter onze keuze van 
jaren geleden sta om hierheen te verhui-
zen. Ik heb een paar jaar in het winkeltje 

in ons dorp gewerkt. Soms zeiden toeris-
ten tegen me ‘wat geweldig moet het zijn 
om hier te wonen!’. Dat is het zeker maar 
ook hier moet gewerkt worden en worden 
mensen ziek of gaan dood. En praat me 
niet over de bureaucratie! De hemel op 
aarde bestaat niet. Maar we laten ons vaak 
meeslepen door vooroordelen en denken 
dat het gras achter de heuvels groener is. 
Ik denk dat hoe je je ergens voelt per-
soons- en karaktergebonden is. Sommige 
mensen blijven zich altijd echt Nederlander 
voelen, anderen zijn bijna van nature we-
reldburger. Of ik mezelf in een land thuis 
voel, hangt af van bepaalde kernwaarden 
zoals of men er respectvol met verschil-
len omgaat en of geprobeerd wordt om de 
universele rechten van mens en natuur te 
beschermen. In een land met een dictatuur 
ga ik niet met vakantie, laat staan dat ik er 
zou willen wonen!

Bedankt voor de vragen, mensen van het 
SCP. Ik ben me weer bewust van mijn leven 

hier. Vooralsnog ben ik hier thuis. Onder-
staand gedicht van Kees Spiering beaam ik 
van harte.

Thuis
Alsof je een plek bereikt. 
Om je heen kijkt en weet 
dat je thuis bent.
Een weiland, vergeten 
langs duinen en bosrand, 
iemand buigt tussen jou 
en een feest - op zoek 
naar de wijn, een gezicht 
wordt zijn eerste woorden, 
wat geschreven werd voor jou 
door een nooit gevoelde hand.
Alsof je dit al kende 
voor je het zag. Er geweest was 
voor je er zou komen.
Zo thuis 

Ruth van der Waall-Schaeffer 
www.ruthvanderwaall.com
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Aangedragen door
Kees van der Bas

Eten zit in het Franse hart

Dit artikel is van de hand van Will Janssen, uitgever/hoofd-

redacteur van het immer verrassende en onderhoudende 

culinair/literaire kwartaalblad Bouillon! Het is geen recepten-

blad, noch een restaurantgids maar als u van eten (en drinken) 

houdt en al het sociale en culturele wat daarbij hoort: Bouillon! 

is uw lijfblad. Voor informatie: www.bouillonmagazine.nl

Zet een stel mensen bij elkaar die 
compleet verschillen van inkomen en 
sociale klasse en je zult zien, over twee 
onderwerpen kan iedereen meepraten: 
sex en geld. Voor de Fransen komt daar 
nog eten bij. Dat zie je terug in hun taal. 
Wij hebben in het Nederlands ook wel 
uitdrukkingen die met eten te maken 
hebben, maar niet zoveel. De hond in 
de pot vinden; de soep niet zo heet eten 
als hij wordt opgediend; boter bij de 
vis; mosterd na de maaltijd zijn er zo 
een paar. Maar duik je in het Frans, dan 
wemelt het ervan.

Een grote blauwe plek noemen ze een 
pizza en de kuif van Elvis een banane. 
De Parijse parkeerwachters van vroeger  
aubergines, omdat ze paarsige uniformen 
droegen. Vanwege de kleur, maar ook 
omdat ze een soort oorloze doofheid had-
den om jouw kant van het verhaal mee te 
nemen.
We kennen verder allemaal de uitdrukking 
crème de la crème, het beste wat er is, maar 
ma crèmerie gebruikt de Fransman voor zijn 
favoriete kroeg, en als hij dronken is, is hij 
beurré.

Ze bekijken het leven met eetogen omdat 
hun leven eten is. Brillat Savarin, de grote 
culinair filosoof en zo’n beetje de eerste 
restaurantrecensist, zei: “Zeg me wat je 
eet en ik zeg je wie je bent”. 

Koning Lodewijk Philip regeerde met wei-
nig achting van zijn onderdanen. Charles 
Philipon maakte in 1831 een karikatuur van 
hem, en beeldde hem uit met een hoofd 
als een peer. Dat had de vorst misschien 
ook wel, maar poire, betekent ook sukkel 
en dus was de vorst beledigd. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog noem-
den de Fransen hun bezetters mange-tout, 
inderdaad omdat ze alles aten. Of grauwe 
erwten, vanwege hun groengrijze uni-
formen. Generaal De Gaulle heette in de 
volksmond la grande asperge. Hij was niet 
alleen lang en dun, hij liep ook erg stijf. De 
wereldberoemde en door koks gevreesde 
Michelin-sterren lijken eerder op kleine 
rozen, maar zijn in feite macarons. Een 
macaron is trouwens ook een muilpeer, die 
koks pas voelen als de beroemde restau-
rantgids hem heeft teruggenomen. En wat 
te denken van de aanzienlijke rij benamin-
gen voor wat wij hostessen, sex-workers, 
hoeren of prostituees noemen. In het 
Frans zijn het vooral vissen zoals maque-
reau (makreel), barbeau (barbeel), barbillon 
(kleine barbeel), hareng (haring) of merlan 
(wijting).
Van eten houden betekent ook dat je 
gezelschap op prijs stelt, want eten doe je 

liever niet alleen. Eten brengt je bescha-
ving bij. In de Provence brengen je buren, 
als er een kind geboren is, vijf gelukwen-
sen uit. Dat het kind mag opgroeien: bon 
comme le pain, sain comme le sel, droit comme 
une allumette, plein comme un oeuf et doux 
comme le miel: goed als brood, gezond als 
zout, recht(vaardig) als een lucifer, gevuld 
als een ei en zoet als honing. Men ging 
ervan uit dat het kind met deze eigen-
schappen het best voorbereid was op de 
beproevingen van het leven.

In alfabetische volgorde nu de eetuit-
drukkingen die we verder nog verzameld 
hebben:

Artichaut: Iemand die graag de boel op-
naait heet een artisjok. Maar je kunt ook 
un coeur d’artichaut hebben, het hart van 
een artisjok, omdat je zo gesloten bent.
Bifteck aux pommes: simpelweg biefstuk 
met friet. Maar het zegt ook iets over de 
manier waarop je je geld verdient, ganger 
son bifteck.
Bouche: mond. Bouche en cerise, prui-
menmondje. Dat kun je ook zeggen met: 
bouche en cul de poule.
Boeuf: rund(vlees). Ook de top, enorm, 
geweldig, hartstikke goed. Il a eu un succes 
boeuf betekent dat hij goede recensies 
heeft gehad. Tu as un toupet boeuf bete-
kent dat je iets nogal durft te zeggen of te 
doen. Daar tegenover staat avoir un boeuf 
sur la langue wat betekent dat je een slot 

op je mond hebt. Verder neemt de boeuf 
de rol van het paard over, als het gaat om 
werken als paard, hijgen als een paard, en 
sterk als een paard. 
Bouillabaisse: vissoep, maar ook: een hele-
boel woorden die aangeven dat je je in de 
nesten hebt gewerkt. 
Carottes: wortelen. Quand les carottes sont 
cuites, c’est la fin des haricots, de hele zaak is 
naar de bliksem. Als een politicus het spel 
niet hard wil maken is hij van de politique 
carotte, de zachte lijn.
Casserole: de Zuid-Franse stoofschotel met 
bonen, maar ook een grote rotzooi. Verder 
heeft het nog de betekenis van voor de bijl 
gaan in Passer à la casserole, wat ook voor 
de eerste keer de liefde bedrijven betekent.
Caviare: kaviaar. Gauche caviar, linkse 
kaviaar, waarmee de Fransen een salon-
communist bedoelen, waar hun Engelse 
overburen het hebben over champagne-
socialist.
Champignon: paddenstoel. Appuyer sur le 
champignon, gas geven.
Chou: kool. Mon petit chou, mijn liefje.
Choucroute: zuurkool. En als het een van 
die dagen is dat er echt niks lukt, dat al-
les tegen zit, dan zeg je: je pédale dans le 
choucroute. Het werd ook gebruikt voor wat 
wij een Afrokapsel noemden.
Citron: citroen. Se lécher le citron, is knuffe-
len. Recevoir un coup sur le citron is een klap 
voor je kanis krijgen. En se presser le citron 
is je suf piekeren.
Coq: is haan. In de uitdrukking vivre comme 
un coq en pâté betekent het er goed van 
nemen. Passer du coq-à l’âne, is van de hak 
op de tak springen.
Coup: korte slag of stoot of een korte 
beweging, zoals un coup de telephone, even 
bellen. Un coup de rouge, even snel een 
klein glas rode wijn drinken.
Cuisine: keuken. Maar ook: La cuisine élec-
torale laat zien wat er in de politiek achter 
de coulissen gebeurt.
Cuite: afkomstig van cuire, koken. Il a pris 
une bonne cuite. Hij is behoorlijk bezopen.
L’épicier: de kruidenier. Maar ook op safe 
spelen, gewoontjes, vulgair. Het is bedoeld 
als een belediging. De Fransen noemden 
koning Manuel I van Portugal (1494-1521) 
le roi épicier. Zelf noemde hij zich: Heer 
van Veroveringen, Navigatie en Handel 
van Ethiopië, Arabië, Perzië en Indië, maar 
de Fransen vonden hem dus vulgair en 
platvloers.
Farine: bloem, maar ook pesten of plagen. 
In Frankrijk rol je iemand door de bloem 
als je zijn ijdelheid, zijn trots of zijn mis-
lukking wilt accentueren. Als je dat vrien-
delijk doet, geef je aan dat iemand niet 
helemaal deugt of niet goed bij zijn hoofd 
is, maar dat dat wel charmant is. Het is 
meestal bedoeld om iemand duidelijk te 
maken dat hij er in werkelijkheid anders 
uitziet dan hij zelf denkt. 
Farcir: vullen. Se farcir une femme, een leuke 
vrouw te pakken hebben. En iemand ne-
men zoals hij is: se farcir quelqu’un.
Fourchette: vork. Il a un bon coup de four-

chette zeg je, als iemand goed kan eten.
Fromage: kaas. En faire tout un fromage, er-
gens een groot probleem van maken. Maar 
daar staat tegenover avoir un bon fromage, 
een vet baantje hebben.
Huitres: oesters, maar ook oren.
Jambon: ham. Une partie des quatre jambons, 
de liefde bedrijven.
Macaroni: macaroni, maar ook een raar 
gezelschap.
Manger: On en mangerait, wat een stuk is 
dat, maar ook: dat ziet er lekker uit, zeg.
Marmelade: jam. Staat ook voor een rom-
meltje en: Mettre quelqu’un en marmelade, is 
iemand in elkaar slaan.
Moutarde: mosterd. Eet daar maar eens te 
veel van in één keer en je begrijpt de uit-
drukking: Avoir la moutarde qui monte au nez, 
zo kwaad zijn dat het lijkt alsof de mosterd 
in je neus zit.
Oursin: zee-egel. Avoir des oursins dans les 
poches, zee-egels in je zakken hebben, is 
gierig zijn.
Pain: brood. Gagner son pain, geld verdie-
nen en als je dan toch bezig bent: il y a du 
pain sur la planche, er is werk aan de winkel. 
Doe je dat maar vaak en slim genoeg, dan 
heb je kans dat ze zeggen: il a son pain 
cuit, hij is binnen. Doe je iets tevergeefs, 
maar maakt het niet echt uit, dan zegt de 
Fransman: Ça ne mange pas de pain, dat kost 
niks. Begin je meteen met het lekkerste, 
dan is het manger le pain blanc le premier.
Patate: aardappel. En avoir gros sur la patate, 
betekent aangeslagen zijn. En als je ie-
mand een klap gaat geven, zeg je: je vais lui 
mettre une patate.
Paté: deeg, pasta. Une paté molle is een 
slappe zak.
Patisserie: patisserie, maar ook mooi pleis-
terwerk op het plafond.
Pêche: perzik. Avoir une pêche de l’enfer, je 
fantastisch voelen, maar une pêche is ook 
een muilpeer. 
Plat: bord. Heel toepasselijk: Mettre les pieds 
dans le plat, de verkeerde opmerking ma-
ken. En faire tout un plat, er veel ophef over 
maken. Faire du plat a quelqu’un, iemands 
hielen likken. Faire du plat à une femme, een 
vrouw versieren. Mettre des petits plats dans 
les grands, vorstelijk onthalen.
Poire: peer. We hebben al gezien dat het 
ook sukkel betekent, maar als je heel hard 
moet lachen, noemen de Fransen dat Se 
fendre la poire, de peer splijten. Borrel-
praat is Entre la poire et 
le fromage. Maar als je 
iets midden in je gezicht 
krijgt, is dat in het Frans 
recevoir quelque chose en 
pleine poire. 
Poisson: is vis, maar in 
de uitdrukking: Faire une 
queue de poisson, bete-
kent het iemand afsnij-
den met je auto. En als 
je je comme un poisson 
d’une pomme voelt, dan 
trek je je nergens iets 
van aan.

Pommes: appelen. In het Frans kun je 
tomber dans les pommes, in katzwijm vallen. 
Of je bent een appel: C’est une pomme, die 
is gek!
Poule: kip. Als je er een bent, is dat niet 
tof: un poule mouillée is een schijterd of een 
lafbek.
Poussin: een piepkuiken, net oud genoeg 
om op te eten, maar ook een aanduiding 
voor pupillen van zes tot negen jaar oud. 
Het kan ook iets te maken hebben met 
een rotzooitje: une poule n’y  trouverait pas 
ses poussins, een moederkip kan er haar 
kuikens niet terugvinden, het is er een 
beestenbende.
Rosbif: rosbief. En ook het scheldwoord 
voor Engelsen, net zoals de Engelsen de 
Fransen frogs noemen, kikkers.
Salade: Ja, sla natuurlijk, maar ook rot-
zooitje. Des poulets dans un panier à salade, 
zijn agenten in een politiebusje. Ook aardig 
is raconter des salades, onzin uitkramen, 
smoesjes verkopen. En wat te denken van: 
Manger la salade frisée: krulsla eten, maar 
ook beffen.
Saucisses: worstjes. Il n’attache pas son chien 
avec des saucisses, hij bindt zijn hond niet 
met worstjes vast, hij is zuinig. Une saucisse 
is ook een stommeling. O, ja, en veel te 
strakke kleding dragen is être ficelé comme 
un saucisson. En televisieprogramma’s met 
reclameblokken zijn saucisonné.
Sucrer les fraises: suiker op de aardbeien 
doen betekent eigenlijk trillende handen 
hebben.
Vache: koe. Manger de la vache enragée, 
bittere armoe lijden. In dat geval kun je 
je niet tonnetje rond eten: Gros comme 
une vache. Smerissen zijn ook vaches. Des 
vaches à roulettes, zijn agenten op de fiets. 
Vache zeg je ook tegen een klootzak of 
een rotwijf. Ne fait pas la vache, doe niet zo 
gemeen.
Vin: wijn. Être entre deux vins, aangescho-
ten zijn. Te veel wijn gedronken? Cuver son 
vin betekent zijn roes uitslapen. Un pot de 
vin, smeergeld. Ook aardig: Quand le vin est 
tiré, il faut le boire, wie a zegt, moet ook b 
zeggen.
Vinaigre: azijn. Iets kan een slechte wen-
ding nemen, tourner au vinaigre.

Bronnen: onder meer Gastronomica, zomer 2002 

en ‘Als een haan in de pastei’ van Sopexa.

Echte Goudse kaas uit

het Noord-Hollandse

Winkel

Markten: Olonzac, Bram, Mirepoix, Limoux en Quillan

René & Petra Hunnekink
06-74521344

renehunnekink@gmail.com



20   NieuwsNed herfst 2018 NieuwsNed herfst 2018  21   

Deze zomer moesten wij naar Nederland 
en hebben dat bezoek gecombineerd met 
een mini-vakantie in Friesland. Aanleiding 
voor die trip was een documentaire op de 
Nederlandse TV over de Europese Culturele 
Hoofdstad Leeuwarden.

In dat kader is een plan ontwikkeld om 
in alle elf steden van onze beroemde 
“tocht der tochten” kunstwerken te 
plaatsen. Gezien de omgeving zal het 
u niet verbazen dat ervoor gekozen is 
om fonteinen te maken. Filmmaker 
Roel van Dalen maakte er een amusante 
documentaire over.

Hierin werd aandacht besteed aan de 
planning en de ontwikkeling van het 
project, alsook de protesten ertegen. De 
Waterkunst in de openbare Friese ruimte 
is tot op de dag van vandaag een bron van 
discussie, maar ook van vermaak. 

Stukje Frankrijk 
in Friesland

Een van de kunstwerken is gemaakt door de 
Franse ontwerper Jean-Michel Othoniel (1964):
De wolk van Franeker. Deze fontein is een ode 
aan de wereldberoemde, in Franeker geboren 
astronoom Jan Hendrik Oort. Zijn aanname dat 
zich rondom ons zonnestelsel een ‘wolk’ van 
miljarden komeetachtige objecten beweegt, 
betekende een doorbraak in de astronomie. 
De fontein is ontworpen als een reeks 
watervallen die vanuit een schaal langs een 
verticale ketting van nachtkleurige parels 
in het bassin stromen. Een van de parels is 
zilverkleurig, als de kleur van de maan, een 
ander is verguld, de kleur van de zon. De 
Oortwolk zelf is een nevel van fijne druppeltjes 
die vanuit een goudkleurig gaaswerk 
in de schaal vallen.

Wij hebben 10 van de 11 steden bezocht tijdens 
prachtig weer. De ijsfontein van Dokkum was 
nog niet gereed. Het was een schitterende 
reis door een prachtige provincie met aardige 
mensen. In Bolsward staat de bronzen vleermuis 
van 2,30 m hoog, 3,80 m breed, 2,40 diep, 
ontworpen door de Belg Johan Creten (1963). 
Zijn inspiratie was de gevel van de in 1980 
afgebrande Boerenkerk. De meest opvallende 
fontein staat in Leeuwaren, “Liefde” genaamd.

In Workum is naast de officiële fontein 
“De woeste leeuwen van Workum” een 
protestkunstwerk opgericht: De piemelfontein, 
die op 8 april onthuld werd. Vanaf dat moment 
spuiten een aantal van de ruim 230 houten 
piemels fier de lucht in tijdens een tour van het 
gevaarte langs verschillende Friese gemeenten. 
Het idee voor deze pauperfontein – die eigenlijk 
een openbaar toilet is -  ontstond in 2017 als 
protest tegen de organisatoren van Leeuwarden-
Fryslân als Culturele Hoofdstad van 2018 en is 
gedeeltelijk gefinancierd via crowd funding. 
HvdB

De piemelfontein in Workum

De bloemen van IJlst

“De wolk” van Franeker

Liefde in Leeuwarden

De hoorn van Sneek
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Stuur uw aanvraag naar:
 Peter de Jong

 Assurances Secara 3000, 
5/7 Place Saint Clément

 38480 Le Pont-de-Beauvoisin 
of stuur een email naar peter.de.jong@secara.fr. 

U kunt ook bellen naar +33(0)4.76.37.05.22

U woont in Frankrijk en u 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 (“mutuelle”) kan wenselijk zijn.

De meest uitgebreide collectieve zorgverzekering 
vindt u bij Assurances Secara 3000

Voor een juist advies over de diverse mogelijkheden en premies, 
gelieve bij uw aanvraag uw leeftijd en gezinssamenstelling te 
vermelden.

De Franse wetgeving staat aan particulieren toe een collectieve 
verzekering af te sluiten uitsluitend op voorwaarde dat zij zich  
in  een vereniging hebben verenigd. Daarvoor is de CMUNF*  in 
het jaar 2000 opgericht. Een groot aantal in Frankrijk wonende 
Nederlanders maken gebruik van deze mogelijkheid voor een 
collectieve aanvullende ziektekostenverzekering, die door 
tussenpersoon Assurances Secara 3000** is ondergebracht bij 
verzekeraar April International. Naast de opties voor 150% en 
300% dekking van de met de CPAM overeengekomen tarieven biedt 
Assurances Secara 3000 u ook de mogelijkheid om een goedkopere 
polis af te sluiten, die alleen de kosten voor ziekenhuisopname 
dekt. Een aanvullende optie voor werelddekking, aanbevolen voor 
reizen buiten Europa, behoort ook tot de mogelijkheden.   

Collectief verzekeren betekent 
voor u:

vraag geheel 

vrijblijvend een opgave 

van de voor u gunstige 

voorwaarden
aanzienlijk lagere premies
geen keuring, dus geen uitsluiting
een polis die is afgestemd op uw situatie
actuele voorlichting over zorg en verzekering 
een nederlandstalige helpdesk bij de verzekeraar
belangenbehartiging bij problemen

* Club van Medische Uitvoerders voor Nederlanders in Frankrijk

** Orias  : N°  07 000 448  - www.orias.fr ACPR : 61, rue Taitbout 75436 Paris cedex 09 - www.acpr.banque-france.fr

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

Nuttige adressen
Nederlandse Ambassade te Parijs  
Tel. +33 (0)1 40 62 33 00, 
ambassade@amb-pays-bas.fr
site: www.amb-pays-bas.fr

Fédération des Associations
Néerlandaises en France (FANF)
mary.beelaerts@gmail.com
site: www.fanf.fr

De Vraagbaak
Voor een persoonlijke vraag of probleem: 
Ruth van der Waall: ruth.vdwaall@gmail.com,  
telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag  
(8.30-9.30 uur).Tel. +33 (0)467 38 20 48

Lidmaatschap
De contributie voor de NVLR bedraagt per 
jaar: € 30,-. Voor een volgend gezinslid 
€ 20,-. Jaarlijks uiterlijk voor 31 januari 
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t.n.v. Ass. NVLR, met vermelding van 
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Vicevoorzitter
Louk Wendels
1 Côte de Caderonne /app 12
11260 Espéraza
Tel. +33 (0)468 20 23 24
lwendels@hotmail.com 

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
Ann Israel, tel. +33 (0)468 91 56 99
annisrael @nvlr.eu 
Maja van der Wee, tel. +33 (0)966 814221
majavanderwee@nvlr.eu 

Ledenbestand: 
Nieuwe leden vanaf 1/6/2018:

Dhr A. Boekhout, Arles sur Tech

Dhr. E. de Ree / Mevr. G. van Echten

Dhr. M. Hage, Stompetoren (Nl)

Dhr. H. Jacobs/Mevr. T. de Regt, Alzonne

Mevr. Op ‘t Hof, Rilland (Nl)

Mevr. N. Schipper-Reinerman, Hansweert (Nl)

Dhr. G. Gerritse/Mevr. M. v.d. Veen, Goudargues

Afmeldingen:

Dhr/Mevr. Ariesen

Dhr. F. Baert

Dhr/Mevr. L. Boin

Dhr. R. Burger

Mevr. M. van Elsberg

Dhr/Mevr. Hendriks-Zuininga

Dhr/Mevr. Sommers-Scheers

Dhr/Mevr. Van der Ven

Dhr. L. van der Weele

Lid worden van de vereniging kan door 
het digitale aanmeldingsformulier in te 
vullen op de website: www.nvlr.eu ofwel 
een e-mail te sturen naar  
ledenadministratie@nvlr.eu met uw 
NAW-gegevens, 
e-mailadres en telefoonnummer. 

Het volgende nummer 
van NieuwsNed nr. 97
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uiterste inleverdatum 

voor kopij:

3 november 2018



24   NieuwsNed herfst 2018

204698_Advertentie A4.qxp_©2017 Mediadub  29-11-17  16:30  Pagina 1


